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SELEFÎLĠĞĠN ORTAYA ÇIKIġI VE BÖLGESEL ETKĠLERĠ 

Ġslâm dini, ortaya çıktığı dönemden itibaren belirli bir coğrafyada yayılmaya 

baĢlayarak kısa zamanda büyük bir geliĢme kaydetmiĢ ve yayıldığı toplumlarda zamanla 

pek çok dini ekol ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan biri de Selefiliğin temeli ―Ġbn Teymiyye 

Ekolü‖dür.  

Ġbn Teymiyye‘ye dayandırılan bu ekol, baĢlangıçta taraftar bulsa da onun ölü-

müyle birlikte zayıflamaya baĢlamıĢ ve gücünü gittikçe kaybetmiĢtir. Ancak izleri ta-

mamen kaybolmayan Selefiyye ekolü XVIII. yüzyıla gelindiğinde Muhammed b. Ab-

dülvehhab tarafından Selefîlik Ģeklinde yeniden gündeme getirilmiĢtir. Bu yeni selefilik 

her ne kadar Ġlm-i Selefiyye‘ye benzese de aslında zihniyet olarak oldukça farklıdır.  

Öte yandan Selefîlik akımı yalnız dini değil, izlediği metot ve uygulamalarına 

bakıldığında onun aynı zamanda siyasi bir hareket olduğu da söylenebilir. Selefîler dı-

Ģındaki Müslümanların ötekileĢtirilmesi, hatta kimisinin kâfir olarak görülmesi bu özel-

liğinden kaynaklanmıĢ olmalıdır. Selefîlik esasen son dönemde Suudi Arabistan‘ın res-

mi dini ideolojisi haline getirilmiĢ ve devletin kuruluĢunda önemli bir rol oynamıĢtır. 

Her ne kadar kökleri oldukça eskiye dayansa da Selefîlik bugün modern bir gö-

rünüm kazanmıĢtır. Militan Selefîler ve Siyasi Selefîler gibi ayrıĢmalar bunun en açık 
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iĢaretidir. IĢid, El-Nusra, El-Kâide, Boko Haram, EĢ-ġebâb gibi dini görünümlü siyasi 

amaçlı örgütlerin, dünyanın pek çok yerinde kanlı terör olaylarını gerçekleĢtirmeleri 

onların dini hareketlerden ziyade siyasi yapılanmalar olduğunu açıkça ortaya koymak-

tadır.   

 

Anahar kelimeler: selef, selefîlik, hanbeli, vehhâbîlik  
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The Rise of Salafism and Its Regional Implications  

Islamic religion began to develop in a certain geography as of the period it 

emerged. Due to the conditions of the period after the first period of expansion in this 

geography after the journeys for the purposes of communication in different geograp-

hies has spread. With the beginning of the spread of Islam, many different schools have 

emerged in the structure of religion. One of these schools is Ilm- i Salafiyye ―Ibn- i 

Taymiyya School. 

This school, which was based on Ibn Taymiyya, found its supporters in the be-

ginning, however, it began to wear out in time and it gradually lost its influence with the 

death of Ibn Taymiyya. But the traces of the ilm - i Salafiyye school completely disap-

peared XVIII. century by Muhammad bin Abdülvehhab in the form of Salafism has 

come up with a new approach. Although the main reason for the difference here is simi-
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lar to the Selim-i Salafiyye, Salafism understanding is a different structure as a menta-

lity. 

When the Salafism is examined, it is noteworthy that it is an institutionalized 

structure. General practice systems, however, are based on the protection of political 

interests and their support. As a matter of fact, the most general forms of practice are 

that Muslims, who do not have the idea of Salafism, are accepted as infidels. 

The Salafis, who have attracted attention with their political aspect and instituti-

onalization, are not at a level to be underestimated. As a matter of fact, it is known that 

the Salafism mentality has been greatly utilized in the establishment of Saudi Arabia in 

the recent past. 

Although it is mentioned that a religious practice and lifestyle is maintained, the 

Salafism movement has been divided into different branches in time. These arms; Mili-

tant Salafis Formations such as political Salafis are exemplary, and these divisions have 

criticized various aspects of Salafism. These divisions in Salafism have also led to the 

formation of various armed structures. These formations can be seen as examples such 

as ISIS, El - Nusra, Al - Qaeda, Boko Haram, EĢ - ġebab. These formations carried out 

bloody terror events in many parts of the world as they were in the geography they 

emerged. 

Key words: predecessor, salafism, hanbali, wahhabism, 
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ÖNSÖZ 

 

Devletlerin politikalarını etkileyen pek çok unsur vardır; Tarihi geçmiĢ, ekono-

mik ve sosyo-kültürel unsurlar bunlardan bir kaçıdır. Bu unsurların en önemlilerinden 

biri de din olup din kimi zaman barıĢın kimi zaman da savaĢın nedeni olabilir. Bu ger-

çek, bütün Müslüman devletler için de geçerlidir. 

Bölgemizde yaĢanan olayların açıklanabilmesi için bölgenin sahip olduğu iç di-

namiklerin bilinmesi gerekmektedir. Bölgede yaĢanan olaylardaki iç dinamiklerden bir 

taneside ―Selefî‖ anlayıĢtır. Bugünkü köktenci grupların ideolojik yönünü oluĢturan 

selefilik bu çalıĢmada ele alınırken bu mezhebi anlayıĢın tarihsel geliĢimi ve Suudi Ara-

bistanın dıĢ politikasında oynadığı rolü ve bölgesel geliĢmelere etkisi de ortaya konul-

maya çalıĢılmıĢtır.  

Orta Doğu ekonomik ve dini bakımdan dünyanın en önemli bölgelerinden biri-

dir. Bunun nedeni, ülke olarak zengin petrol yataklarına ve Ġslam‘ın en önemli kutsal 

mekânı olan Kâbeye sahip olmasıdır. Ġngilizlerin desteği ile Osmanlı idaresinden ba-

ğımsızlığını kazanan Suudi Arabistan, hem bir kimlik unsuru hem de dıĢ politika vasıta-

sı olarak Abdullah b. Vehhâb tarafından kurulan selefi bir mezhep olan Vehhâbîlik‘e 

sıkı sıkıya sarılmıĢ ve bu mezhebi çevre ülkelere yaymak için özel bir önem vermiĢtir. 

Bunda ülkenin ġii Hilali de denilen bir kuĢak tarafından sarılmıĢ olmasının önemli bir 

rolü olmuĢtur. Suudi Arabistan güç dengelerini dikkate alarak çevresindeki geliĢmeleri 

daima bu mezhebi bakıĢ açısıyla değerlendirmektedir. 

Bu çalıĢma ortaya konulurken birincil kaynakların yanında yerli ve yabancı araĢ-

tırmalardan oluĢan ikincil kaynaklardan da istifade edilmiĢtir. Üç ana bölümden oluĢan 

bu tezin Birinci Bölümü‘nde selefîliğin kökenleri, Ġkinci Bölüm‘de Modern selefî örgüt-

ler ve nihayet Üçüncü Bölüm‘de bölge ülkelerindeki etkileri üzerinde durulmuĢtur.  

Tezime çeĢitli eleĢtirileri ve düzeltmeleriyle katkıda bulunan Prof. Dr. Seyfettin 

ERġAHĠN ve Prof. Dr. Âdem APAK hocalarıma Ģükranlarımı sunarım. Özellikle araĢ-

tırmam sırasında her açıdan benden yardımlarını esirgemeyen danıĢman hocam Sayın 
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Prof. Dr. M. Asım YEDĠYILDIZ‘a ve özverili anlayıĢları sebebiyle aileme de teĢekkürü 
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GĠRĠġ 

 

I. AraĢtırmanın Konusu, Amacı, Yöntemi ve Kaynakları 

A. AraĢtırmanın Konusu 

Bu araĢtırmada, Selefîliğin tarihsel boyutu anahatlarıyla ele alındıktan sonra se-

lefi ideolojiye sahip örgütler ve bunların faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca ileri-

de ayrıntılı olarak anlatılacak sözkonusu radikal örgütlerin Suudi Arabistan baĢta olmak 

üzere Orta Doğu ve diğer bölge ülkelerindeki etkileri incelenecektir.  

 

B. AraĢtırmanın Amacı  ve Yöntemi 

Ġslamiyetin ortaya çıkıĢından çok fazla bir zaman geçmeden Ġslam dünyasında 

bir çok mezhep ve tarikat ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaĢmıĢ 

ve bazıları da varlıklarını kaybetmiĢlerdir. Mezheplerin hayatlarını sürdürmelerinde  

Ģüphesiz dayandıkları siyasi erklerin önemi büyüktür. Bu durum Selefîlik için de geçerli 

olup günümüzde varlığını sürdürmesinde Suudi Arabistan‘ın resmi mezhebi olmasının 

önemli bir rolü vardır. Selefîlik ile ilgili birçok çalıĢma yapılmakla beraber, Suudi 

Arabistan‘ın dıĢ politikasında etkisi üzerinde müstakil bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu 

sebeple araĢtırmamızda bu konu incelenecektir. 

Bu çalıĢmada takip edilen yönteme gelince, iĢe, öncelikle konuyla ilgili ikincil 

çalıĢmalar okunmakla baĢlamıĢ, daha sonra birincil kaynakların incelenmesine geçilmiĢ 

ve bu kaynaklardan elde edilen veriler temelinde selefî düĢüncenin mahiyeti, önemli 

temsilcileri üzerinde durulmuĢ, nihayet Selefî-radikal örgütler ve onların faaliyetleri 

ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

C. Kaynaklar ve AraĢtırmalar 

Ġslamiyetin doğuĢundan kısa bir süre sonra, 622‘de Medine‘ye hicret eden Hz. 

Muhammed (s.av.) Ġlk islam toplumunun yanlızca peygamberi değil aynı zamanda  

devlet baĢkanı ve askeri komutanı olmuĢ ve bu görevleri sebebiyle O Kur‘an‘a dayanan 

bir hukuk ve toplumsal düzen inĢa etmiĢtir. Ardından gelenler de onun oluĢturduğu bu 

düzeni devam ettirmek üzere, Kur‘an ve Sünnetin yorumuna sarılmıĢlar, ancak fikir 
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ayrılıklarına düĢerek bir çok mezhebin doğmasına yol açmıĢlardır. Bu mezheplerden 

biri de kuĢkusuz selefiliktir.  

Bilindiği üzere selefiliğin asıl kurucusu Ahmed b. Hanbel‘dir. Bu sebeple bu 

ekol Hanbeli mezhebi olarak da bilinmektedir. AraĢtırmamızın asıl konusunu oluĢturan 

Selefi örgütlerin Suudi dıĢ politikasındaki rollerini ele almadan önce kısaca  selefiliğin 

kuruluĢ ve geliĢmesi Ġbnü‘l-Cevzî‘nin Menâkıbü‟l-İmam Ahmed b. Hanbel ve Ġmam 

Ahmed b. Hanbel‘in, Ehli Sünnetin Esasları adlı eserleri ile TDV İslam 

Ansiklopedisi‘ndeki ilgili maddeler dikkate alınarak ortaya konulmuĢtur. Ġbn 

Teymiyye‘nin düĢünceleri izah edilirken Kalem ve Kılıç Üstadı İbn Teymiyye ve 

Mücadelesi, Muhammed Ebû Zehra‘nın, Mezhepler Tarihi ve Enver Arpa‘nın İbn Teymiy-

ye‟nin Kur‟an Anlayışı adlı eserlere dayanılmıĢtır. Vehhabilik hareketinin kuruluĢ ve geliĢmesi 

analtılırken de Ethem Ruhi Fığlalı‘nın Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Ahmet Cevdet Pa-

Ģa‘nın Tarih-i Cevdet‟i, Zekeriya KurĢun‘un Necid ve Ahsa‟da Osmanlı Hâkimiyeti ve Selda 

Güner‘in Vehhabi-Suudiler (1744-1819) adlı eserlerinden yararlanılmıĢtır. 

Selefiliğin bölgesel etkilerini açıklayabilmek için Selefî örgütler üzerinde durmak ge-

rekmektedir. Bu konuda yerli ve yabancı pek çok araĢtırma mevcuttur. Bunlar arasında özellikle 

Jason Burke‘nin El Kaide Terörün Gölgesi, Faik Bulut‘un El Kaide‟nin Sırları, John Esposi-

to‘nun Kutsal Olmayan Savaş, Usame Bin Ladin‘in, Cihad Menhecine Dair ve Pıerre Luızard‘ın 

IŞİD Tuzağı, Joby Warrıck‘in Siyah Bayraklar ve Eylem OkumuĢ‘un Ortadoğu ve IŞİD Gerçeği 

gibi eserleri sayılabilir. Ayrıca bu konuda önemli tezler de yapılmıĢtır;   Berker Yaldız 

Selefilik ve Suriye İç Savaşı'nda selefi örgütler arasındaki çatışmalar, Elif Topcu Akide 

ve ideoloji bağlamında çağdaş selefilik, Seval Bal Çağdaş islâm düşüncesinde öze 

dönüş (yeni selefilik bağlamında), Musa Uysal Kriz teolojisinden devrimci ideolojiye 

selefilik Mısır, Pakistan ve Tunus'ta selefi hareketler, Ersin Aksoy Selefilik ve 

Suriye'deki selefi hareketler, Yıldırım Deniz Orta Doğu'da radikal akımların 

devletlerarası ilişkilere etkisi: Selefilik – Vahhabilik örneği, Bekir Altun Selefilik-

Vehhabilik ve Türkiye'deki faaliyetleri. Mustafa Aydın‘ın Neo-Selefilik ekolünün hadis-

sünnet anlayışı (Reşîd Rızâ örneği) adlı tezi ise konuyla ilgili bir doktora çalıĢmasıdır.  

Yukarıda zikredilen ve bibliyografyada yer alan eserlerden yararlanmak suretiyle  

selefîliğin oluĢumu, yayılması ve selefi-radikal örgütlerin faaliyetleri ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 
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II. Selef Kavramı Üzerine 

AraĢtırmada Selef kelimesinin literatürde farklı anlamlarda kullanıldığını 

görmek mümkündür. Selef, sözlük anlam olarak önce gelmek, geçmek ve geçmiĢte 

kalmak gibi manalara gelmektedir
1
. Istılahi olarak bu kavram, ―yaĢ olarak büyük‖, 

―makam olarak önde gelen‖, ―kendisinden sonra gelenler tarafından düĢüncelerine değer 

verilen kimse‖ ve ―faizsiz borç veren kiĢi‖ gibi anlamlarına gelmektedir.
2
 Aynı zamanda 

selef kelimesi, bir toplum veya aile yapısı içinde geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ olan ve 

büyük olarak kabul edilen kiĢileri veya akrabaları anlatmak için de kullanılmıĢtır
3
. 

Selef‘in karĢıt anlamı halef olup sonradan gelen demektir
4
. 

Ġslami literatürde ıstılâhı olarak kullanımına gelince, selef kelimesiyle, ashab, 

tabiûn ve teba-i tâbiin katedilmiĢtir. Onların izlediği yol ise selefîlilik olarak 

adlandırılmıĢtır. Bunun dıĢındaki yollar, bidat görülerek reddedilmiĢtir
5
. Ashab, ondan 

sonra gelen tabiûn ve teba-i‘t-tabiine selef-î salih denilmektedir ki, bu tabir doğru Ġslam 

düĢüncesini yaĢayan önceki nesiller anlamına gelmektedir
6
. Bunların en önemli özelliği 

Hicri II. yüzyıldan itibaren ―ehl-i rey‖ karĢıtı olmalarıdır.  

Son zamanlarda bir mezhep halini alan selefîlilik, Hz. Peygamber‘den sonra 

gelen ilk üç neslin dini anlayıĢı olarak kabul edilegelmiĢtir
7
. Ġlk dönem kaynaklarında 

selefîlik olgusuna pek rastlamıyoruz. Bununla birlikte Sıfâtıyye, Eseriyye, Selef, 

Ashâbü‘l-hadîs denilen fırkalar selefîlik ile iliĢkilendirilmiĢtir. Hicri II. yüzyılda ehl-i 

re‘yi esas alan fıkhî ve kelami mezhepler, diğer bir ifadeyle ehl-i re‘y olarak 

nitelendirilenler selefî olarak görülmemiĢtir. Buna mukabil hadisi esas alan ehl-i hadîs, 

selefîler içinde kabul edilmiĢtir
8
. Bugün Ġslami yönü ağır basan bazı akımlar selefî 

olarak nitelendirilmektedir
9
. 

                                                           
1
  Erdoğan Merçil, ―Selef‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi(DİA), Türkiye Diyanet Vakfı 

Ġslam AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul, 1992, C. 6, s. 399. 
2
  Mecduddin Muhammed el Firuzabadi, el-Kamusu‟l Muhit, Beyrut, 2003, s. 820. 

3
  el Firuzabadi, a.g.e., s. 820. 

4
  el Firuzabadi, a.g.e., s. 820. 

5
  Abdullah bin Abdülhamid el-Eseri, Selef-i Salihin Akidesi, Ġstanbul: Gruba Yayınları, 2014, s. 6. 

6
  Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı,13. Basım, Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s. 32. 

7
  Muhammed b. Mukerrem b. Mansûr, ―Lisânu‘l-Arab‖, Dâru‘s Sâdır, Beyrut, Cilt 9, s. 158 – 161. 

8
  Mehmet Zeki ĠĢcan, Selefilik, İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, 4. Basım, Ġstanbul: Kitap Yayı-

nevi, 2012, s.115. 
9
  BeĢir M. Nafi, Selefiliğin Kavram Sorunsalı, Tarihi ve Muhtelif Görüntüleri, Ġstanbul: Yarın Yayınla-

rı, 2016, s. 15. 
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Selefîliğin temel özelliği Kur‘an ve sünneti esas almasıdır
10

. Onlara göre, bir 

meselenin Kur‘an ve sünnete uygun bir çözümü yoksa veya ortaya konulan fiil Kur‘an‘a 

ve sünnete uymuyorsa reddedilmesi gerekir. Zira ona göre dinî konularda aklı esas alan 

tüm yaklaĢımlar yanlıĢtır. 

Bu noktada üzerinde durulması gereken diğer bir kavram da ―ehl-i bid‘at‖ 

kavramıdır. Ehl-i bid‘at, dinle alakalı yeni görüĢleri benimseyenler demektir. Bu 

kavram, bazen sünneti terk edenler ve bazen de aklı esas alıp sünnete aykırı hareket 

edenler için kullanılmıĢtır
11

. 

 Ġslâmi gelenekte ―ehl-i sünnet‖ olarak ele alınan yapının ikili bir ayrıma tabi 

tutulduğu görülmektedir. ―Âmme‖ ve ―hâssa‖ Ģeklinde gerçekleĢen bu ayrımda 

Mâtürîdiyye ve EĢ‘ariyye mezhepleri birinci grubu, yani âmme grubunu temsil 

etmektedir. Bu iki itikâdi mezhep dıĢındakiler ise hâssa grubunda değerlendirilir. Ġkinci 

gruba dahil olan bu mezhepler, tevhid ehli olarak kabul edilmiĢler ve hâssa selefi 

ekolünü meydana getirmiĢlerdir. Bunlar sünnete tam uyulmasını savunurlar. Ġslâm 

düĢünce geleneğinde Hanbeli mezhebinin mensubu olanlar ―ehl-i sünnet-i hâssa‖, 

―ispatiye‖, ―ehl-i hadis‖, ―eseriye‖ ve ―sıfâtiye‖ gibi farklı isimlerle anılmıĢlardır
12

.  

Ġslâm düĢünce geleneği içinde ―Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat‖ nitelemesi, genel 

manada Hz. Peygamber‘in sünnetlerini takip eden, bununla birlikte ashab, tabiin ve 

teba-i tabiinin uygulamalarını benimseyenler veya bunların yolundan gidenler için 

kullanılan bir ifadedir. Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat olarak nitelendirilen bireylerin en 

belirgin özelliği bidat olarak görülen uygulamalardan uzak durmalarıdır. Dolayısıyla bu 

yol, en doğru yol olarak görülmüĢ ve kıyamete kadar devam edeceği ileri sürülmüĢtür. 

Ona uyanlar hidayet üzeredirler, karĢı çıkanlar ise dalalete düĢmüĢlerdir
13

. 

Ehl-i sünnete uymak, düĢünce ve davranıĢta ölçülü olmayı gerektirir. Onlara 

göre, kiĢilerle ilgili aĢırı yargılarda bulunmak doğru değildir. Haram ve helal konusunda 

titiz olmak, düĢünce ve davranıĢlarda ifrat ve tefritten kaçınmak Ģarttır. Hz. Peygamber 

baĢta olmak üzere ashabı ve onlara tabi olanları sevmek, Ġslâm‘ın her zeminde sâfiyetini 

                                                           
10

  Ahmet Akbulut, ―Selefiliğin Teolojik ve DüĢünsel Temelleri‖, Tarihte ve Günümüzde Selefilik, An-

kara: Ġslami Ġlimler AraĢtırma Vakfı, 2014, s. 115. 
11

  Mustafa Öz, ―Ehl-i Bid‘at‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Ġstanbul: Türkiye Di-

yanet Vakfı Ġslam AraĢtırmaları Merkezi (ĠSAM), C. 6, s. 501. 
12

  Mustafa Hilmi, es-Selefiyye, Beyrut, 1991, s. 62. 
13

  Abdullah bin Abdülhamid el-Eseri, a.g.e., s. 8. 
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korumak ve hatta canından aziz bilmek gerekir
14

. Mümine, üzerine düĢenleri yaptıktan 

sonra iĢleri Allah‘a havale etmek, baĢka bir ifadeyle tevfîz-i umûr etmek düĢer. Lutuflar 

ve yardımlar, kısaca her Ģey Allah‘tan bilinmeli, ama kötülükler insana nispet 

edilmelidir.
15

 

Tablo 1: Dar ve GeniĢ Manada Selefîlik
16 

              

 

 

 

 

 

 

 

Ashab ve tâbiinin inançlarının temizliği, teslimiyetçi olmalarından ve Hz. 

Peygamber‘in yolunu harfiyyen izlemelerinden kaynaklanmaktadır
17

. Selefîliğin ana 

prensiplerini maddeler halinde kısaca Ģöyle izah edebiliriz
18

: 

1. Takdis, Allah‘ı eksik sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarla tavsif anlamına 

gelir. Çünkü O, mukaddestir ve hiçbir kötü ve eksik sıfat ona yakıĢmaz.  

2. Takdir, tüm güzel sıfatların Allah‘a ait olduğunu kabul etmektir
19

.  

3. Acz, özellikle nasslarda geçen müteĢabihlerle ilgili yorum yapma aczini 

kabul etmektir.  

4. Sükût, nasslarda geçen müteĢabih ayetler ve ifadeler konusunda yorumdan 

kaçınmaktır. 

                                                           
14

  Embiya KımıĢoğlu, ―Makalat; Ehl-i Sünnet-i Haa‖, Ġstanbul, Rehber Dergisi, 2014, s. 2. 
15

  Bekir Topaloğlu, Ġlyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul: Ġslami AraĢtırmalar Merkez    

Yayınları, 2010, s. 308. 
16

  Hilmi Demir, Sürüm ve Versiyonlarıyla Selefilik, http://www.tepav.org.tr/upload/ files/haber/   

1366639555; Hilmi Demir, ―Selefiler ve Selefi Hareketi, IĢid Ne Kadar Sünnidir?‖, Özel Rapor, An-

kara: 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 2014.s.13. 
17

  Sadeddin Mes‘ud b. Ömer Taftazani, Şerhu‟l-Akaid, Ġstanbul, 1908, s. 2. 
18

  Ferhat Koca, İslam Hukuk Tarihinde Selef Söylemler: Hanbeli Mezhebi, Ankara: Ankara Okulu, 

2002, s. 42. 
19

  Koca, a.g.e., s. 43. 

Hanbeli ve ġafî 

ağırlıklıdır. Kelami 

Mezhepleri redde-

derler. 

Metin merkezlidir. 

Fıkhî Mezheplere 

eleĢtirel bakar. Ġçtiha-

dı savunur. 

Demokrasi ġirktir. 

 

Seçimler yoluyla toplumun Ġs-

lamlaĢtırabileceğine inanır. 

DAR SELEFÎLĠK 

 

GENĠġ SELEFÎLĠK 
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5. İmsak, aynı konuda tevilden kendini alıkoymak,  

6. Kef ise, zihnen bile onlarla meĢgul olmamaktır, 

7. Nihayet bu konularda marifet ehline teslim olup Hz. Peygamber ve Selef 

âlimlerinin görüĢlerini kabul edip tasdik etmektir. 

Bunlar Selefîliğin inanç prensiplerini oluĢturmaktadır. Fıkıhta ise ehl-i hadîs, 

yani ehl-i eserdirler. Selefîlere göre, inanç konusunda gereksiz ve aĢırı soru sormak 

doğru değildir. Bu, nefsin hevasına tabi olmanın bir neticesidir. Kayıtsız, Ģartsız Hz. 

Peygamber‘in sünnetini tasdik gerekir. Böyle yapmak imanın kalbe yerleĢtiğinin 

göstergesidir
20

. 

Selef-î salihin doğru yolda olduğunu izah bağlamında Ģu hadisin farklı 

vesiyonları gösterilmiĢtir: ―İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum asrın 

insanlarıdır. Sonra ikinci asrın, sonra üçüncü asrın insanlarıdır‖
21

. ―İnsanların en 

hayırlısı benim asrımdaki insanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip 

edenlerdir. Daha sonra birtakım topluluklar gelir ki onlardan kiminin tanıklığı 

yemininin önüne geçer, kiminin de yemini tanıklığının önüne geçer‖
22

. 

Selefiyye Rasûlullah dıĢında kimsenin masum olmadığını kabul eder. Kesin 

delillere dayanmayan konularda içtihadı caiz görür. Kitap ve sünnete uygun olmayan 

hiçbir fikri kabul etmez
23

. Bu bağlamda selefîlerin temel endiĢesinin dinin asıl halini 

yaĢatmak olduğunu söylemek mümkündür. Bunu gerçekleĢtirmek için ise Kur‘an-ı 

Kerim‘in ve Hz. Peygamber‘in sünnetinin bütün yorumlardan uzak tutulması, olduğu 

gibi kabullenilerek uygulanması gerektiğini savunurlar. Bu da selefilerin din konusunda 

hiçbir yeniliği kabul etmediğinin en bariz göstergesidir. Bu anlayıĢta bir kiĢinin 

Müslüman olarak yaĢamasının tek koĢulu Hz. Peygamber dönemindeki gibi 

yaĢamasından geçmektedir
24

. Selefîlik, özellikle kader ve Allah‘ın sıfatları konuları 

üzerinde durmuĢ, diğer konularda yorumdan kaçınmıĢtır.
25

. 

                                                           
20

  Ġrfan Abdülhamid, İslam‟da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları, Ġstanbul, 1994, s. 136. 
21

  Müslim, ―Fedâilü‘s-Sahabe‖, 216. 
22

  Buhâri, ―Fedâilü‘l-ashâb‖ 1; ―ġehâdât‖ 9. 
23

  Abdullah b Abdülhamid el-Eserî, Selef-i Sâlihîn Akîdesi: Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemâat, (Çev. Ahmet   

Ġyibildiren), Ġstanbul: Guraba Yayınları, , 2008, s.196. 
24

  Sönmez Kutlu, ―Ġslam DüĢüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi‖, İslamiyet, 10/3, 2007, s. 

24-25. 
25

  EĢ‘ari, Ebü‘l-Hasan Ali b. Ġsmail, Kitabü Makati‟l-İslamiyyin, (Thk. Helmut Ritter, Wiesbaden), 

1980, s. 290; Abdülmuni‘m el-Hafia, Mevsuatu‟l-Fıraki ve‟l-Camaat, 2005, s. 127. 
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Selefî yaklaĢımın ilk temsilcileri arasında genellikle Zührî, Süfyan, Ebû Ubeyd, 

Mâlik b. Enes ve ġa‘bî gibi kimseler sayılır. Fakat asıl selef ismi, ilk defa Ġbn Teymiyye 

ve Ġbnu‘l-Kayyim el-Cevzî için kullanılmıĢtır. Selefîlik, Mütekaddimun Selefîyye, 

Müteahhirun Selefiyye ve Yeni Selefiyye olmak üzere üçe ayrılmıĢtır
26

.  

Mütekaddimun Selefiyyeyi, Ashab, Tabiin ve Teba-i Tabiin temsil ederler. Bu 

dönemde Mürcie, Mutezile, ġia ve Havaric fırkaları bidatçı olarak görülmüĢtür. Bunlar 

genellikle fukaha ve hadis ehlidir.  

Müteahhirun Selefiyye, selefîliği daha sistemli hale getirmiĢtir. Daha öncekilerin 

uygun görmediği konular üzerinde durur ve uygulamalar konusunda içtihadi kararların 

önemini belirtir. Müteahhirun Selefiyye görüĢünün en önemli temsilcileri arasında Ġbn 

Teymiyye ve onun takipçisi olarak kabul edilen Ġbnu‘l-Kayyim el-Cevzî sayılabilir. 

Kendini selefî olarak tarif eden ancak bu görüĢün önemli isimlerinden olan Ġbn 

Teymiyye‘nin içtihatla ilgili düĢüncelerini yok sayan, bu bağlamda müteahhirun 

selefîlikte daha dar kapsamlı bir yaklaĢım sergileyen Muhammed b. Abdülvehhâb da bu 

ekole dahil kabul edilir
27

. 

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında selefîlik, dini bir ihya hareketi olarak 

görülebilir. Kısaca selefilik görüĢü, Kur‘an ve hadise dönüĢü ifade etmektedir. Ġbn 

Teymiyye ve Muhammed  b. Abdülvehhâb tarafından yürütülen hareketin temel iddiası 

da budur. Buradaki amaç, dinin din dıĢı olan unsurlardan, bidatlerden arındırılması ve 

Asr-ı Saaddet‘teki ilk haline döndürülmesidir. Ġhya bir anlamda ashab ve tabiin yoluna 

dönmek demektir
28

. Uyulması gereken tek Ģey nasların söyledikleridir. ―Nas‖larda 

olmayan hiçbir Ģey dine eklenemez. Nas ise Kur‘an ve hadisten ibarettir. Kur‘an 

Allah‘ın kitabı olduğu için tartıĢmasız kabul edilmek zorundadır. Hz. Muhammed‘in 

hadisleri de baĢka bir açıdan vahiy kabul edildiğinden aynı muameleye tabidir. Diğer bir 

ifadeyle selefîliğe göre hadisler de tartıĢmaya kapalı olan dinî argümanlar (deliller) 

arasındadır
29

. 

                                                           
26

  Mehmet Zeki ĠĢcan, a.g.e., s. 28-29. 
27

  Mustafa Selim Yılmaz, ―Ġslami DüĢünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir 

Deneme”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 3, 2014, s. 542.  
28

  Ġbn Teymiyye, Mecmuu Feteva, Riyad: Daru Alem‘il-Kütüb, 1991, C. XII, s. 349-350, C. XVI, s. 

471. 
29

  Mehmet Baktır, ―Mütekaddimun Seleffiyye ve Metod AnlayıĢı‖, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, C. 8 (2004), s. 30. 



8 
 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Mısır‘daki selefî hareket ise, ―Ensâru‟s-

Sünne ve el-Cem‟iyyetü‟ş-Şer‟iyye” Ģeklinde teĢkilatlanan ―Ġhvân‖ tarafından temsil 

edilmektedir. Mısır toplumunun selefî hareketlere ve selefî yorumlara tam anlamıyla 

yöneliĢi diğer Ġslâmi hareketlerin yükseliĢe geçtiği dönem olarak nitelendirilen 1970 

sonrasında görülmektedir
30

. 

Selefîliğin ilk aĢamasını ―Ġcmal Devri‖ oluĢturmaktadır. Bu dönemde Ġslâm 

Endülüs‘ten Çin‘e kadar yayılmıĢ, burada kadim kültürler ve medeniyetlerle 

karĢılaĢmıĢtır. ĠĢte selefîlik bu ortamdan doğmuĢtur
31

. Bu bir anlamda kadim 

medeniyetlerin Ġslâm‘ın özüne zarar vermesini önlemek amacıyla verilen bir tepki 

hareketidir. Gerçekten de bu topraklarda diğer din ve ırkların farklı anlayıĢları, Ġslâm‘ın 

içine girmeye baĢlamıĢtır
32

. 

Ġkinci aĢama Müteahhirin dönemi olup ve ashab, tabiun ve teba-i tabiin devrini 

içermektedir
33

. Ashab ilk halkayı oluĢturmaktadır. Bunlar, Ġslam‘ın temel inanç 

esaslarını Allah Resulü‘nden almıĢlar, onu bütün Ģüphelerden ve bidatten uzak 

kılmıĢlardır. Ġkinci halkayı temsil eden tabiin ashabı görmüĢ ve onlardan feyiz alarak 

asla bağlı kalmıĢlardır. 

Üçüncü nesil, teba-i tabiindir. Ġslam‘ın özünün kaybolmaya ve bid‘at lerin ortaya 

çıkmaya baĢladığı dönemde öncekilerin yoluna harfiyen uyarak üçüncü hayırlı nesli 

teĢkil etmiĢlerdir. 

Selefîliğin güncel yapıdaki dini eğitim ve siyasi yapı üzerindeki düĢünceleri 

incelendiğinde temel bir karĢı olma durumunun var olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

selefîler tarafından devlet eliyle verilen ve resmî din eğitimi olarak adlandırılan eğitimin 

reddedildiği, bununla birlikte siyasi sistemlerin de bu kapsamda ele alınarak 

reddedildiği görülmektedir
34

. Bunlar ayrıca Hâricîlik, ġiîlik ve Mu‘tezile gibi 

mezheplere olumsuz bakmaktadırlar. Selefîler tasavvuf anlayıĢı ile birlikte tasavvuftan 

                                                           
30

  Nurullah ÇakmaktaĢ, ―Mısır‘da Selefiliğe Toplumsal Tercih ve Nedenleri‖, Akademik Orta Doğu, C. 

9, S. 2 (2015), s. 35. 
31

   Reinhard Schulze, Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert, Leiden: Brill, 1990, s. 91. 
32

   Birol Akgün, Gökhan BozbaĢ, Arap Dünyasında Siyasi Selefizm ve Mısır Örneği, Konya, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Sosyal ve BeĢerî Bilimler Fakültesi, 2014, s. 6. 
33

   Vecihi Sönmez, ―Selef DüĢüncesinin Tarihi Arka planı ve Selefilik‖, Araşan Sosyal Bilimler Enstitü-

sü İlmi Dergisi, (2010), s. 174. 
34

  Ramazan Yıldırım, ―Cemaatten Partiye DönüĢen Selefilik‖, Ġstanbul, Analiz- SETA Yayınları, S. 73 

(2013), s. 8. 
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türeyen akımları da benimsemezler. Günümüzde Suudi Arabistan‘da görülen 

Vehhâbilik mezhebinin uygulamaları selefîliğin en tipik örneği olarak 

değerlendirilebilir. Bununla birlikte halihazırda selefîlik düĢüncesini savunanların yanı 

sıra bu düĢünceyi yayma çabasında olan bireylerin varlığı da dikkat çekmektedir. 

Kendini bu göreve adayanlardan Abdülaziz b. Baz ve Nasıruddin Elbânî gibi Ģahsiyetler 

selefîliğin öğretilerini yayma amacıyla faaliyet gösteren öncü isimlerdendirler. Bu 

bireylerin en dikkat çekici tarafları selefîliği yaymaktan ziyade bu düĢüncenin karĢı 

olduğu siyasi rejimlerin ortadan kalkması yönünde çaba sarf etmeleridir. Demokratik 

rejimlerin asıl unsurları olan siyasi partilere karĢı olan bu anlayıĢ, oluĢturacakları kendi 

düzenlerinde seçtikleri yöneticilere itaat prensibini kabul ederler.
35

 BaĢta Suud ve 

Körfez ülkelerindeki selefîlerin temel gayesi budur. Ancak Arap devrimleriyle birlikte 

eski güçlerini ciddi anlamda kaybetmiĢlerdir.
36

 

Diğer bir zümre cihadçı selefîlerdir. Bunlar Arap dünyasındaki rejimlere karĢı 

gelen ve amaçlarına uluĢmak için Ģiddeti esas alan köktenci/radikal bir gruplardır. 

Islahatçı Selefîler ise, sosyal ve siyasi konulara daha ılımlı yaklaĢırlar. Yenilik ve 

geliĢmelere uyum sağlama ve değiĢimi barıĢçı yollarla gerçekleĢtirme eğilimindedirler. 

Bunlar aynı zamanda Mısır, Tunus, Libya ve Yemen‘de Arap devrimi sonrasında aktif 

olarak siyasete katılmıĢlardır. 

1970 yılında bütün Ġslami hareketler gibi, selefî akımlarda da bir canlanma 

görüldü. Ġslâmi UyanıĢ, diğer adıyla Sahve Ġslâmiyye olarak bilinen hareket, özellikle 

üniversitelerde bir platform oluĢturdu. 1970‘ten sonra en önemli selefî akım, ed-

Da‘vetü‘s-Selefîyye‘dir. 25 Ocak 2011 Devrimi‘nden sonra Mısır‘ın ilk selefî hareketi 

Nur Partisi, Ġskenderiye‘de kuruldu ve çok geçmeden Mısır‘ın en etkili hareketi haline 

geldi. Bunun nedeni kendinden önceki Ġslâmî hareketin baĢarısızlığıdır
37

. 

 

 

 

                                                           
35

    Mehmet Ali Büyükkara, Suudi Arabistan ve Vehhabilik, Ġstanbul: Rağbet Yayınları, 2004, s.252. 
36

    Helen Chapin Metz, Saudi Arabia: A Country Study, Washington: GPO for the Library of Congress,    

       1992.s.212-225. 
37

  Nurullah ÇakmaktaĢ, ―Siyaset ve Apolitizm Arasında Mısır‘da Selefi Hareket: ed-Da‘vetu‘s-

Selefiyye Örneği‖, Sakarya, Türkiye-Orta Doğu Çalışmaları Dergisi, C. 1, S. 2, (2014), s. 1-30. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. SELEFÎLĠĞĠN KÖKENLERĠ 

Selefîlik, Hanbelî Mezhebi‘nin oluĢumuna kadar götürülebilir. Bu mezhebin 

kurucusu Ahmed b. Hanbel‘dir. Ahmed b. Hanbel‘e kadar indirilse de selefî anlayıĢın 

kurucusu veya baĢlatıcı olarak kabul edilen kiĢi Ġbn Teymiyye‘dir. Fakat ondan 

bahsetmeden önce hanbeli mezhebi hakkında bilgi vermek uygun olacaktır.  

 

1.1. Hanbeli Mezhebi 

Ahmed b. Hanbel‘in görüĢlerini benimseyen bu mezhep, Ġslâm dünyasında kabul 

edilen dört büyük hak mezhepten biridir. Mezhebin kurucusu olan Ahmed b. Hanbel (ö. 

241/ M. 855) aslen Mervlidir. Bir rivayete göre ailesi Merv‘den Bağdat‘a 780 yılında 

göç ettikten sonra Ġbn Hanbel Bağdat‘ta dünyaya gelmiĢtir
38

. Küçük yaĢta Kur‘an‘ı 

ezberlemiĢ ve hadis alanında tam bir otorite olmuĢtur. Aynı zamanda fıkıhta da önemli 

bir âlimdir
39

. Bağdat‘ta yedi yıl eğitim aldıktan sonra H.186 tarihinde ilim için Basra, 

Hicaz, Kufe ve Yemen gibi dönemin ünlü alimlerinin bulunduğu Ģehirlere gitmiĢtir
40

. 

Tek bir hocaya veya ilme meyletmeyip birçok âlimden ilim tahsil etmiĢ, ancak daha çok 

Bağdat eksenli hadis ekolüne yakınlık duymuĢtur. Ġmam ġâfiî ile iliĢkisi diğer ilim 

adamlarına göre daha özeldir. Nitekim fıkıh ve fıkıh usulünü Ġmam ġâfiî‘den 

öğrenmiĢtir
41

.  

Ahmed b. Hanbel, Abbâsî Devleti‘nin en güçlü olduğu dönemde yaĢamıĢtır. 

YaĢadığı dönemde Abbâsî Devleti içinde el-Mehdi‘den el-Vâsık‘a kadar bütün Abbâsî 

halifelerinin iktidarlarına Ģâhid olmuĢtur
42

. Ġlmi konularda tartıĢmaktan çekinmeyen Ġbn 

                                                           
38

  Ġbnü‘l-Cevzî, Menâkıbu‟l-İmam Ahmed  b. Hanbel, Kahire, s.33-34 
39

  Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, Ġstanbul: Hisar Yayınevi,2014, s. 575. 
40

  Ebû Zehra, a.g.e., s.576. 
41

  Menderes Gürkan, ―Hanbeli Fıkıh Usulünün DoğuĢu ve GeliĢimi I‖, Kayseri, Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, s. 453.Ġbn Bunun dıĢında Ģu eserler de onundur: Kitâbu‟s-Sünne, 

Kitâbü‟z-zühd, Kitâbü‟l-vera, Kitâbu‟l-ilel ve ma‟rifeti‟r-rical, Kitâbu fezaili‟s-sahabe, El-Mesailü‟l-

İmam Ahmed, Kitâbü‟s-salât, Kitâbü‟l-eşribe, Er-Red‟ ale‟z-Zanadika ve‟l-Cehmiyye, El-Akîde, 

Kitâbü fezal-i Ali, Kitâbü‟l-vukuf ve‟l-vesaya, Kitâbü‟t-tereccül, Kitâbü Eli‟l-milel ve‟r-ridde ve‟z-

zenadıka ve tarıki‟s-salat ve‟l-feraiz ve nahvi zalik, Babü ahkami‟n-nisa, Cevabü‟l-İmam Ahmed b. 

Hahbel‟an süali‟l-halki‟l-Kur‟an, Kitâbü‟l-irca, Kitâbü‟l-iman. Bkz. a.yer.  
42

  Cevzî, ―Menakıbu‟l-İmam Ahmed. b. Hanbel‖, s. 308-317. 
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Hanbel, Halku‘l-Kur‘an meselesinde Mu‘tezile‘ye karĢı çıkmıĢtır
43

. Mihne denilen bu 

olayın yaĢandığı dönemde fıkıh mezhebi oluĢturulmuĢtur.  

Ahmed b. Hanbel‘in hadis ilmi konusundaki üstüntünlüğü dönemin hadis otoriteleri 

tarafından da kabul edilmektedir. Bir fıkıh alimi olup olmadığı uzun bir zaman tartıĢma 

konusu olarak kalmıĢtır. Bu tartıĢmaların temel nedeni, et-Taberi, Ġbn Kuteybe (ö. H. 

276/ M. 889), et-Tahâvî (ö. H. 321/ M. 933), ed-Debûsî (ö. H. 430/ M. 1039), Ġbn 

Abdilberr (ö. H. 463/ M. 1071) ve el-Gazâlî (ö. H. 505/ M. 1111) gibi âlimlerin Ġbn 

Hanbel‘in fıkhi görüĢlerini kabul etmemelerinden ileri gelmektedir. Bu görüĢlerini ise 

Ahmed b. Hanbel‘in fıkıh sahasında bizzat yazdığı bir eser olmaması ve hayattayken 

talebelerine de izin vermemesi ile temellendirmektedirler
44

. 

 

1.1.1. Ahmed b. Hanbel’in Ġtikadî GörüĢleri 

İ‟tikadî Ehli‟s-Sünne adlı kitabına dayanılarak onun itikadî görüĢleri Ģöyle 

özetlenebilir:
45

  

1. Rasulullah‟ın sahabenin üzerinde bulundukları şeye sıkı-sıkı sarılmaktır. 

2. Bid‟atleri terk etmektir. 

3. Her bid‟atı dalalet (sapıklık) olarak bilmektir. 

4. Heva ehli bid‟atçılarla husumeti ve onlarla oturmayı terk etmektir. 

5. Dini hususlarda çekişmeyi, tartışmayı ve husumet oluşturmayı terk et-

mektir. 

6. Bizim indimizde Sünnet: Rasulüllah‟den rivayet edilen Asar‟dır. 

7. Sünnet; Kur‟an‟ı tefsir eder ve o, Kur‟an‟ın delilleridir. 

8. Kur‟an, Allah Kelamı‟dır ve mahluk/yaratılmış değildir. 

9. Allah‟ın Kıyamet Günü‟nde görüleceğine iman etmek. Nitekim bu Nebi 

„den sahih hadislerden rivayet edilmiştir. 

                                                           
43

  Ġmam Suyûtî, Halifeler Tarihi, Tarihul Hulefa, Çev. Abdullah Gündüz, Ġstanbul: Asalet Yayınları, 

2018,s.360-362 
44

  Ramazan Özmen, ―DoğuĢundan Tedvinine Hanbeli Fıkıh Usulü Geleneği ve Özgünlük Sorunu”, 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 11 (2008), s.193. 
45

  Ġmam Ahmed Ġbn Hanbel eĢ-ġeybani, Ehli Sünnetin Esasları, 1. Basım, Ġstanbul: Mercan Kitapevi, 

2016, s. 11. 
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10. Şüphesiz Allah, Kıyamet Günü‟nde Kullarıyla O‟nunla aralarında bir 

tercüman olmadan konuşacaktır. Buna iman edilir ve tasdik edilir. 

11. Kabir azabına iman etmek gerekir. 

12. Şüphesiz Meryem oğlu İsa, nüzul ederek Deccal‟i Lud kapısında öldüre-

cektir. 

13. Kim namazı terk ederse o kâfir olur. 

14. İyi ya da facir da olsa, ümmetin insanların etrafında toplanıp ondan razı 

oldukları Müminlerin Emiri ‟ne hilafet makamında dinleyip itaat etmele-

ri gerekir. 

15. Halifenin ve onun tayin ettiği kimsenin arkasında Cuma namazı kılmak 

caizdir, tamdır ve iki rekât olarak kılınır. Her kim bu namazı eksik görüp 

iade ederse işte o bir bid‟atçıdır. 

16. Nifak küfürdür. Bu, kişinin Allah‟ı inkâr etmesi ve O‟ndan başkasına 

ibadet etmesidir, bununla beraber Müslüman imiş gibi görünmesidir. 

Tıpkı Rasulullah zamanındaki münafıklar gibi. 

17. Kim kıble ehli bir muvahhid olarak ölürse, onun cenaze namazını kılarız, 

(işlediği günah) küçük ya da büyük olması sebebiyle ile de olsa bu böyle-

dir. Onun işini Allah‟a havale ederiz.    

18. Kişinin canına ve malına saldırırlarsa, canını ve malını korumak için 

hırsızlara ve Hariciler‟e karşı savaşmak çizdir. 

19. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Tıpkı şu rivayette geldiği gibi: 

“İman bakımından müminlerin en kâmili, ahlakça en güzel olanıdır.” 

Sonuç olarak Ahmed b. Hanbel, dinde takip edilmesi gereken yolun, ―Allah‘ın 

kitabı, âsar, sahâbeler, tâbiun ve teba-i tâbiînin yolu olarak görmüĢ, kıyas ve re‘y‘i ret 

ederek bunu savunanlarıın  dalâlet üzere olduklarını iddia etmiĢtir
46

. 

 

 

 

 

                                                           
46

  William Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ankara: Sarkaç Yayınları, 2010, s. 

345. 
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1.1.2. Hanbeliliğin Tarihî GeliĢimi    

Nassları yorumlamadan uygulamayı esas alan Hanbeliler, öncelikle ehl-i hadis 

olarak tanınmıĢlardır. Selef adını verdikleri sahabenin, tâbiîn ve tebeu‘t-tâbiîn görüĢ ve 

uygulamalarını harfiyyen takibini öngören bu yaklaĢım muhafazakâr bir tavra sahipti. 

Yeni yaklaĢımlara karĢı çıkarak hususi bir bidat nazariyesi geliĢtirmiĢler, diğer sünni 

mezheplerden daha mutaassıp ve müsamahasız davranıĢ sergilemiĢlerdir. Bunun sebebi 

onların bu katı bid‘at anlayıĢıdır
47

.  

Özellikle akâid konularında te‘vilden kaçınmayı önemsemiĢler, nasların 

lafızlarına ve zahirine ağırlık vermiĢlerdir. Bu nedenle yaĢanan tıkanmaları aĢmak için 

insanın gerçek niyet ve maksadına (sübjektif irade) ayrı bir önem verdikleri 

görülmektedir. Hatta diğer bazı mezhepler muamelelerin sıhhat veya butlanına 

hükmedebilmek için lafızlara, gramer kurallarına, kıyas ve kâidelerine önem verirken 

Hanbeliler ―istishâbü‘l-hal‖ prensibini benimseyip nasların yasaklamadığı konularda 

büyük bir geniĢlik getirmiĢlerdir. Ayrıca onlar, meĢru amaca anacak meĢru yol ile 

ulaĢılabileceğini de benimsemiĢlerdir. Bununla birlikte Hanbeliler yeni fikirlere 

kapılmaktan kendilerini kurtaramamıĢatır.  

Hanbeliler, Kur‘an ve sünnette yasaklanmayan bir Ģeyi Ģeriat adına kimse bir 

Müslümana yasaklayamayacak olmasına rağmen istishâb delilini benimsedikleri için 

farklı uygulamalar yapabilmiĢler ve bu sebeple haklı eleĢtirilere maruz kalmıĢlardır. 

Ġtikad ve ibadetler konusunda diğer mezheplerle yaĢanan bazı tartıĢmaları beraet-i 

asliyye istishâbıyla aĢmaya gayret göstermiĢler ve uygulamada (fıkıhta) büyük bir 

esneklik sağlamıĢlardır
48

. 

BaĢta kelam mezhepleri olmak üzere Hanbelilerin diğer gruplara karĢı sert 

davranıĢlarının temelinde, bid‘atler konusundaki hassasiyetleri yatmaktadır. Nitekim 

Ahmed b. Hanbel, Abbasî Halifesi Mutasım döneminde bu yaklaĢımı nedeniyle takibata 

uğramıĢ ve iĢkence görmüĢtür. Ancak o asla tutumundan taviz vermemiĢtir. Onun bu 

tavrı sebebiyle de Ģöhreti artmıĢtır. GörüĢlerinden vazgeçtiği takdirde kendisini serbest 

                                                           
47

   Ferhat Koca, ―Hanbeli Mezhebi‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), Ġstanbul: Türkiye 

      Diyanet Ġslam AraĢtırmaları Merkezi (ĠSAM),1997, C. XV, s. 538. 
48

  Koca, a.g.m., s. 538. 
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bırakacağını söyleyen Mutasım‘ın bu tavrına dönemin kadısı Ahmed b. Ebî Duâd karĢı 

çıkarak bunu önlemiĢtir
49

. 

Ahmed b. Hanbel‘in görüĢ ve mücadelesini benimseyen bazı kimseler, sadece 

Mutezile‘ye değil, Sünni-EĢ‘arî mezhebi mensuplarına karĢı da mücadele vermiĢlerdir. 

Bu nedenle Hanbelilerin diğer mezhep ve gruplara karĢı katı tutumlarına çeĢitli tarih ve 

tabakat kitaplarında sıkça değinilmektedir
50

. 

Ahmed b. Hanbel hakkındaki övücü ifadelerine ve onun görüĢlerini kabul 

ettiğini açıklamasına rağmen, Ebu‘l-Hasan el-EĢ‘arî, baĢta dönemin meĢhur Hanbeli 

imamı Berbehârî olmak üzere Hanbelilerce kabul edilmemiĢ ve ölümünden sonra 

türbesi Hanbeliler tarafından yıkılarak yok edilmiĢtir.
51

 935 yılında Hanbelilerin halk 

üzerindeki baskısı artmıĢ, evlere baskın yapıp buldukları Ģarap fıçılarını kırmıĢlar, Ģarkı 

söyleyen kadınlara saldırmıĢlar, dönemin ticaretine müdahale ederek kendi görüĢleri 

doğrultusunda yapılandırmak istemiĢler ve böylece Bağdat‘ta korku salmıĢlardır.
52

 

Hanbelilerin Bağdat‘ta EĢ‘arîliğe yönelik baskıları, Selçuklu hâkimiyetinin ilk 

yıllarına kadar devam etmiĢtir. MeĢhur mutasavvıf KuĢeyrî‘nin oğlu Abdurrahim b. 

Abdülkerim 469‘da (1076) Hanbelilerin Bağdat‘ta çıkardıkları olaylar üzerine Ģehri terk 

etmek zorunda kalmıĢtır. 470 (1077) yılında ise baĢlarında ġerif Ebû Ca‘fer b. Ebû 

Mûsâ varken Hanbeliler Selçuklu veziri Nizâmülmülk‘ten koruma talep eden Ebu Ġshak 

eĢ-ġirâzî ve talebelerine saldırmıĢlar ve çıkan olaylarda yirmi kiĢinin hayatını 

kaybetmesine neden olmuĢlardır. Selçukluların EĢ‘arîliğe olumlu bakmalarının 

bilinmesi bile Hanbelilerin EĢ‘arîlere bakıĢ açısını değiĢtirmemiĢtir. EĢ‘arîlik XII. 

yüzyılın ortalarından itibaren Ġslâm dünyasının en geniĢ mezhebi olmasına rağmen 

Hanbeliler hayatları boyunca EĢ‘arîlikle uğraĢmaktan vazgeçmemiĢlerdir.
53

  

Hanbelilerin dinî konulardaki bu sert davranıĢları yalnızca mezhepler ile sınırlı 

kalmamıĢ, bid‘at ehli olarak nitelendirdikleri kiĢilere karĢı da tavır almıĢlar, halkı onlar 

                                                           
49

  Mehmet YaĢar Kandemir, ―Ahmed b. Hanbel‖, DİA, C. II, s. 76. 
50

  Koca, a.g.m., s 538. 
51

  Ebu'l-Hasan el EĢ‘ârî, El-İbâne ve Usûlü Ehli's-Sünnet, 1. Basım, Ġstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2010, 

s.   37. 
52

  Ahmet Saim Kılavuz, ―Hasan B. Ali El-Berbehârî, Hayatı ve Ġtikâdî GörüĢleri‖, Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.2, S.2 (1987), s.113. 
53

    Ahmed Teymur PaĢa, Naẓratün târîhiyye fî husûli'l-mezâhibi'l-erbaʿa, Kahire,1351, s.40.  
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aleyhine kıĢkırtmıĢlar, hatta düĢünceleri ve uygulamaları açısından tehlikeli gördükleri 

kiĢileri öldürmekten çekinmemiĢlerdir
54

. 

Selefîliğin XIX. ve XX. yüzyıllardaki temsilcisi Vehhâbîlerdir. Hicaz ve Necid 

bölgesinde ortaya çıkan bu mezhep mensupları, bid‘at olarak değerlendirdikleri için 

kabir ve türbeleri ortadan kaldırarak Ġslam kültür ve medeniyeti üzerindeki yıkıcı etkiler 

yapmıĢlardır. Bununla birlikte kendi görüĢlerini paylaĢmayanları, kâfir ve müĢriklikle 

suçlayarak onlarla savaĢmıĢlar ve mallarını ganimet almakta bir beis görememiĢlerdir. 

Bu uygulamalarını Hicaz, Suriye ve Irak bölgelerinde de yapmaktan geri 

kalmamıĢlardır. 

Osmanlılar döneminde hareketsiz kalan Hanbelilik, Muhammed b. 

Abdülvehhâb‘ın Muhammed b. Suûd‘la 1744 yılında Dir‘iye‘de yaptığı anlaĢma ile 

siyasi bir hareket hüviyeti kazanarak Osmanlı Ġmparatorluğu‘na karĢı Ġngilizlerin 

desteği ile Suudi Arabistan Krallığı‘nın kurulmasını sağlamıĢtır. Adı geçen devletin 

resmi mezhebi olarak varlığını sürdürmektedir. 

Ġngiltere‘nin mezhepsel tarihine bakacak olursak Anglikan kilisesinin püriten bir 

söylemle evrildiğini görürüz. 16.yy‘da aĢırı protestanlar bu akımı baĢlatmıĢtır. Püriten 

kelimesi Ġngilizce arıtmak (purify) kelimesinden doğmuĢtur. Onların Ġngiliz Ulusal 

Kilisesini arıtmak istediklerini vurgulamaktadır
55

. Püritenler kilisenin Ġncil‘den 

gelmeyen sonradan uydurulmuĢ her türlü katkıdan arındırılması gerektiğini savunurlar. 

Ġngiliz protestanlığını bütün katolik ritüellerden temizleyerek dini saflaĢtırmayı 

amaçlayan reformistlerdir. Bütün bu ritüelleri putperestlik ve günah olarak görürler. 

Reformdan önce iki katlı evren teorisi olarak bilinen düĢünceye göre, inayet ve tabiat 

ayrıydı ve yukarıda kutsal ve ruhsal olanlar vardı. Alttakiler ise günahkardı. Evlilik 

dünyeviydi ve ruhban sınıfı için yasaktı. Püritenler bunu kabul etmediler. Ġnayetin 

tabiata nüfus etmesinin gerektiğini söylediler. Ruhban sınıfı evliliğe açıldı. Ġncil‘in 

ilkeleri tüm insanlar içindi ve tüm hayata, insanlara uygulanmalıydı. Kilise ayinleri 

sadeleĢmeliydi.  Tanrı‘nın yüreklere korku salan imajından ziyade Tanrı‘nın yüceliği, 

adaleti ve hükümdarlığı öne çıkarılmalıydı
56

.  

                                                           
54

    Ġbn Sübkî, Tabakâtü‟ş-şâfiiyyeti‟l-kübrâ, Kahire, 1965, C. VI, s. 390-391  
55

    Mehmet ġahin, ―Ġngiliz Püritenizmi‖, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 

15, S. 15 (2003) , s.107. 
56

    ġahin, a.g.m., s.111. 
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Yukarıda kısaca temas edilen bu püritanist yaklaĢım, Vehhabi anlayıĢtada 

gözlenmektedir. Yani ingilizler Vehhabiliği ve Suud ailesini Osmanlı Ġmparatorluğuna 

karĢı yönlendirirken kendi tecrübelerini Suud ailesine empoze etmiĢlerdir. 

 

1.2. Ġbn Teymiyye Ekolü  

1.2.1. Ġbn Teymiyye’nin Hayatı ve ġahsiyeti 

Tam adı Takıyyuddin Ebu‘l-Abbas b. Abdülhalim b. Teymiyye olup Ġbn 

Teymiyye adıyla bilinir.  H. 661/ M. 1263 yılında bugün Türkiye sınırları içinde yer 

alan Harran‘da dünyaya gelmiĢtir. Ġbn Teymiyye ilim ehli olarak görülen bir aileye 

mensuptur
57

. Doğum tarihi ile ilgili ihtilaflı bilgiler olmakla birlikte bazı kaynaklarda 

Rebiulevvel ayının 12‘sinde doğduğu yönünde bilgiler vardır. Bu kaynaklar Ġbn 

Teymiye‘nin doğum gününün, Hz. Peygamber‘in doğum gününe rastlamasının onun 

Peygamberin sünnetini ihya edeceği, Ģeriatını sağlam kanıtlarla yeniden canlandıracağı 

ve bu Ģeriatı her ne Ģartta olursa olsun ölünceye kadar müdâfaa edeceği Ģeklinde 

yorumlandığını yazmaktadırlar
58

.  

Ġbn Teymiyye‘nin yaĢadığı dönemde Ġslâm dünyasında karıĢıklıklar yaĢanıyor, 

Moğol ve Haçlı saldırıları ortalığı kasıp kavuruyordu
59

. Kendisi 6 yaĢındayken ailesiyle 

birlikte 667 (1269) yılında Kahire‘den sonra en önemli Ġslâm ve kültür merkezi olan 

ġam‘a gelmiĢti. Harranî ailesi, Hanbelî Mezhebi‘nin önde gelen temsilcileri olup, fazilet 

ve dindarlıkları ile meĢhurdu ve aileden pek çok müderris, müftülük yapan alim 

yetiĢti
60

. 

Ġlk eğitimine, DımaĢk/ġam‘da baĢlayan Ġbn Teymiyye, babasının hocalık yaptığı 

Sükkeriyye Dârülhadisi‘nde bölgenin önde gelen âlimlerinden ders aldı. Hocaları 

arasında  Mecdüddin Ġbn Asâkir, Ġbn Ebü‘l-Yüsr et-Tenûhî, Kâsım el-Ġrbilî, Ebü‘l-Ferec 

Ġbn Kudâme el-Makdisi, ġemseddin Ġbn Atâ, Zeynüddin Ġbnü‘l-Müneccâ, Ġbn 

Abdüddâim ve Zeyneb b. Mekkî gibi âlimler görülmektedir
61

. 

                                                           
57

  Yakut el-Hamevî, Kitâbu Mu'cemi'l-buldân, Kahire, 1906, I, s.313. 
58

  Ebû Zehra, a.g.e. s. 697. 
59

  Ġbrahim Hasan ―Ġbn-Temiyye‖, İslam Tarihi Ansiklopedisi, Ġstanbul: Kayıhan Yayınları s. 139. 
60

  En-Nedvi, Ebu‘l-Hasan, Ricâlü‟l-Fikr ve‟d-Da‟veti fi‟l-İslâm, tah. el-Hafız Ahmed b. Teymiyye, 

Kuveyt: Daru‘l-Kalem,1993, s. 10. 
61

  Koca, a.g.m., 391. 
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Ġbn Teymiyye ailesine karĢı çok hürmetkâr, dünya zevklerinden uzak, kanaatkâr 

ve iyi ahlak sahibi biriydi. Sahâbe ve tâbiînin yoluna son derece bağlıydı
62

. Küçük 

yaĢlarda Kur‘an‘ı ezberledi. Yirmili yaĢalrda Kur‘an, fıkıh, hesap, hadis, kelâm ve 

felsefe alanlarında otorite kazanmıĢtı. Aynı zamanda felsefe ve mantık ilminde de bu 

ilimleri eleĢtirecek derecede biliyordu. O çalıĢkan, ilim aĢkıyla yanan biri olup, zeki ve 

güçlü bir hafızaya sahipti
63

. 

Ġbn Teymiyye, 21 yaĢında babasını kaybettikten sonra 683 (1284) tarihinde onun 

yerine Sükkeriyye Dârülhadis‘i müderrrisi oldu ve aynı zamanda Emeviyye Camii‘nde 

tefsir dersleri verdi
64

. O ayrıca halkın dini-sorularına cevaplar verdi. Derslerinde 

muhalif görüĢleri sert bir Ģekilde eleĢtirmekten geri kalmadı ve bu yüzden ciddi tepkiler 

aldı
65

. Çünkü o, Allah‘ın sıfatları ve müteĢabihler konusunda EĢ‘arîliği sert bir Ģekilde 

eleĢtiriyor
66

, tasavvufi cereyanlardan bazısını görüĢleri sebebiyle bidatçilikle 

suçluyordu
67

. Nihayet o, cesur bir Ģekilde devrinin yöneticilerini eleĢtirmekten de geri 

kalmıyor, siyasi ve toplumsal meseleler üzerinde fikirleri serdetmekten çekinmiyordu. 

Dolaysısıyla o, bu nedenle pek çok zorluk yaĢadı, hapse düĢtü ve burada vefat etti ve 

kendisinden sonra büyük bir etki meydana getirmeyi baĢardı
68

. 

 

1.2.2. Ġbn Teymiyye ve Radikalizmin Temelleri 

O Kur‘an‘ı yorumlarken aklı değil, sünneti esas almıĢtır. Ona göre aklı esas 

alanın dini olamaz
69

. Ġbn Teymiyye‘nin bu yakalĢımı, günümüzdeki birçok radikal 

akıma ilham olmuĢtur. Bu düĢünceyi esas alarak ortaya çıkan radikal unsurlar, yabancı 

güçleri reddetmektedirler. Mesela Mısır‘da devlet baĢkanı Enver Sedat bu düĢünceyi 

destekleyenler tarafından  öldürülmüĢtür
70

. 

                                                           
62

  Rızaeddin Bin Fahreddin, Şeyhülislam İbn Temiyye ve Mücadelesi, (Çev. Ömer Hakan Özalp), Ġstan-

bul: Özgü Yayınları, 2. Baskı, 2013, s 19. 
63

  Ebû Zehra, a.g.e., s. 698. 
64

  Koca, a.g.m., s. 391. 
65

  Enver Arpa, İbn Teymiyye‟nin Kur‟an Anlayışı, Ġstanbul: Fecr Yayınları, 2010, s. 25. 
66

  Arpa, a.g.e., s. 26. 
67

  Arpa, a.g.e., s. 30. 
68

  Uludağ, a.g.e., s.37. 
69

  Ahmet Akbulut, Tarihte ve Günümüzde Selefilik, “Selefiliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri”, Ġstan-

bul: Ensar Yayınları, 1. Basım, 2014, s. 125. 
70

  ĠĢcan, a.g.e., s 33. 
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Ġbn Teymiyye Ġlhanlılar ve Memlüklüler arasındaki mücadelede Memlüklüleri 

tutmuĢ ve Moğol soyundan gelen Ġlhanlılara karĢı savaĢmıĢtır. Moğollar Bağdat‘a 

Hülâgû komutasında 656 (1258) yılında girmiĢtir. Ġbn Teymiyye ise bu tarihten beĢ yıl 

sonra 661 (1263) yılında doğmuĢtur. Onun mücadele ettiği Ġlhanlı Devleti, Moğol 

inançlarına sahip bir devlet değil, 694 (1295)‘te 100 bin askeriyle birlikte Elburz‘da, Lâr 

vadisinde müslümanlığı  kabul eden Gazan Mahmud Han‘ın baĢta olduğu bir devlettir. 

Bu duruma dönemin âlimleri karĢı çıkmıĢlardır. Ġbn Teymiyye‘de bunun üzerine 

―Müslüman olup namaz kılan bir topluluğa karşı asla savaşılmaması diye bir şey 

olamayacağı‖ hakkında bir fetva yayınlamıĢtır.
71

  

Ġbn Teymiyye‘nin görüĢleri, günümüzdeki terör örgütlerin ortaya çıkmasında 

önemli bir rol oynamıĢ, kendi döneminde Ġlhanlılara karĢı savaĢ açılabileceğine iliĢkin 

fetvaları, bugünkü radikal terör örgütlerin ve Suudi selefîliğin fikri dayanağını 

oluĢturmuĢtur
72

. Fakat  o zamandaki  selefi anlayıĢ, Abdullah b. Vehhâb ile birlikte 

Vehhâbizm denilen bir ideolojiye dönüĢmüĢtür
73

. Bugünkü selefi hareketlerin fikri 

temsilciler arasında Hasan el-Benna, Seyyit Kutup, Ebu‘l-Alâ el-Mevdûdi ve Hasan 

Turâbî gibi Ġslam âlimleri de sayılabilir. el-Kaide gibi tehlikeli örgütler bu zeminde 

vücut bulmuĢlardır
74

. 

 

1.2.3. Ġbn Teymiyye ve Tasavvuf 

Ġbn Teymiyye‘nin tasavvufi çevrelere ve düĢünceye kökten bir karĢı çıkıĢı söz 

konusu değildir. Ancak kimi tasavvufi cereyanları, bidat çıkarmak ve ―panteistik‖ 

anlayıĢlara sahip olmakla suçlamıĢtır
75

.  

Ġbn Teymiyye‘nin tarikat ehli olduğu bilinmekle beraber ve Abülkadir el-

C lî‘nin tarikatına mensubiyeti de kaydedilmektedir
76

. Ġbn Teymiyye‘nin, Princeton‘da 

                                                           
71

    Ġbn Teymiyye, Mecmu'u'l Fetava, Daru‟l İman, Kahire, C. VI, s. 280-281. 
72

  Mesut Özdil, ―Günümüzde Selefilik, Selefi Ġdeoloji ve ġiddet‖, Hatay, Route Educational and Social 

Science Journal, Temmuz-2016, s 93. 
73

  BeĢir Musa Nâfi, Arap Dünyasında Selefilik ve Selefi Hareketler, Ġstanbul: Yarın Yayınları, Mart-

2015, s. 20. 
74

  Necmettin Özerkmen, ―Terör, Terörizm ve Radikal Ġslamcı Terör”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44, 2 (2004), s. 253. 
75

  George Makdisi, The Hanbalı School and Sufısm, http://www.conspiracyschool.com/ sites/ default 

/files/journal_articles/Makdisi_The_Hanbali_School_and_Sufism_2.pdf.(10.07.2016) s 121. 
76

  Makdisi, a.g.m., s.123. 

http://www.conspiracyschool.com/%20sites/%20default%20/files/journal_articles/Makdisi_The_Hanbali_School_and_Sufism_2.pdf
http://www.conspiracyschool.com/%20sites/%20default%20/files/journal_articles/Makdisi_The_Hanbali_School_and_Sufism_2.pdf
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muhafaza edilen ve Hanbeli görüĢleri ihtiva eden ―Bed‟ü‟l-Elkâb Lübsi‟l-Hırka‖ adlı 

eserde Hanbeli mutasavvıf âlimler arasında gösterilmesi de bunu teyit etmektedir
77

.  

Ona göre tasavvuf iki döneme ayrılır: Kur‘an ve sünnete göre hareket eden takva 

devri tasavvufu, ikincisi ise felsefe dönem tasavvufudur ki, bu dönem, sema ayinleri ve 

belli ritüelleri olan tasavvufi dönemdir. ĠĢte onun karĢı çıktığı tasavvuf anlayıĢı bu ikinci 

dönem tasavvufudur
78

. 

Ġbn Teymiyye‘ye göre Hz. Peygamber de dâhil hiçbir nebinin veya velinin kabri 

özel olarak ziyaret edilemez. Aynı durum, Mescid-i Nebevi hariç camiler için de söz 

konusudur. Onun bu yaklaĢımı çağdaĢı olan sûfîleri ve müftülerin fazlasıyla tepkisini 

çekmiĢtir. Gerçi Ġbn Teymiyye Mescid-i Nebevî‘ye gidenlerin Hz. Peygamberin kabrini  

ziyaretleri konusunda olumsuz bir görüĢ ileri sürmemiĢtir. Ancak her anlamda özel 

olarak kabir ziyaretini benimsemediğini belirtmiĢtir
79

. Ona göre kabirler sadece ibret 

almak ve kalbi yumuĢatmak için ziyaret edilebilir
80

. Dua etmek ve rahmet okumakta da 

bir sakınca yoktur. Fakat bir kabri ziyaret etmek için yolculuğa çıkmak kesinlikle doğru 

değildir. Nebi de olsa kabirlerdekilerden yardım dilemek asla kabul edilemez. Çünkü bu 

tevhide aykırıdır. Bu bağlamda Ġbn Teymiyye‘nin kabir ziyaretlerinden ziyade buralarda 

dua edilmesini olumsuz karĢıladığı sonucuna ulaĢılabilir. Bununla birlikte yine bu 

uygulamayı bidatten öte Ģirke yakın değerlendirdiği de görülmektedir
81

.  

 Ġbn Teymiyye Mısır‘da yakından tanıma fırsatı bulduğu Ġbn Arabi ve Ġbn Fârız‘ı 

fikirlerinden dolayı dinden çıkmakla suçlamıĢtır. Özellikle Vahdet-i Vücut anlayıĢına 

karĢıydı. Çünkü ona göre bu tamamen tevhid inancına terstir
82

. Vahdet-i Vücuda 

inanmak küfre düĢmek demekti.
83

 Dolayısıyla Ġbn Arabi ve bu inanca sahip olanlar 

kâfirdir. O ayrıca ġam‘da Rufâîler ve Mısır‘da Vahdet-i Vücut taraftarlarıyla da 

çatıĢmıĢtır. Onları sahip oldukları tevessül, kabir ziyareti, Ģefaat gibi konularda 

acımasızca eleĢtirmiĢ, toplumda kargaĢanın çıkmasına sebep olmuĢtu
84

. Ne var ki 

                                                           
77

  Abdülkadir el-Cili, Ebû Ömer b. Kudame, Muvaffakuddin b. Kudame, Ġbn Ebi Ömer b. Kudame, Ġbn 

Teymiyye, Ġbn Kayyim el-Cevziye, Ġbn Recep. Bkz. Makdisi, a.g.m., s. 122. 
78

  Emrah Kaya, ―Tasavvuf ve Ġlhamın Ġbn Temiyye DüĢüncesindeki Yeri‖, Sivas, Cumhuriyet İlahiyat 

Dergisi, S. 20 (2016), s 17. 
79

  Süleyman Uludağ, Ġmam Ġbn Teymiyye, s. 25; http://islah.de/siret.htm(10.07.2016) 
80

  Uludağ, a.g.m., s. 26. 
81

  Cem Zafer, “Asr – ı Saadet Uygulamaları: İslam‟da Selefilik”, 2018, s. 4. 
82

  Ebu‘l-Hasen Ali En-Nedvi, İslam Önderleri Tarihi-2, Ġstanbu: Kayıhan Yayınları, 2016, s. 84. 
83

    Mustafa Kara, İbn Teymiyeye Göre İbn Arabî, Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2017, s.97. 
84

  Uludağ, a.g.m., s. 25. 
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mücadelesi istediği neticeyi vermedi. XIV. yüzyılda tarikatler süratle geniĢ bir 

coğrafyaya yayıldı. Ġbn Teymiyye‘nin etkisi uzun bir süre hissedilmedi. Nihayet XVII. 

yüzyılın baĢlarından itibaren bilhassa ıslahatçı bir fikir hareketi olarak ortaya çıktı
85

. 

Böylece Vehhâbiliğin doğuĢuna bir zemin hazırlanmıĢ oldu
86

. 

 

1.3.  Suudi Selefîliği ve Vehhâbîlik 

1.3.1. Vehhâbîliğin DoğuĢu 

Vehhâbîlik öncelikle Orta Arabistan‘daki Necid bölgesinde ortaya çıkmıĢtır. 

GeçiĢ güzergâhlarının merkezinde bulunan bu bölge Arap Yarımadası‘nın bir uç bölgesi 

niteliğindedir. Necid‘in önemli bir parçası olan Ahsa bölgesi Osmanlı Ġmparatorluğu 

döneminde stratejik bir öneme sahipti. Zira Ahsa bölgesi Basra Körfezi‘ne açılıyordu ve 

baharat yolları açısından bir kontrol noktası niteliğindeydi
87

. 

Ġslâm öncesi dönemde Necid‘de ilk kurulan devlet, Kinde Krallığı‘dır. Çöllerle 

kaplı Necid, kabilelerce yönetiliyordu. Ġslam‘ın bölgede yayılması uzun bir süreçte 

gerçekleĢmiĢ, kendisini hemen Ġslam‘ın kollarına bırakmamıĢtı. Nitekim Hz. Ebûbekir 

zamanında bölgedeki Hanife, Bekr, Esed ve Temim oğulları ile Kindelilerin bir kısmı 

isyan etmiĢti. Yalancı peygamberlerin ve Haricilik‘in buradan çıkmıĢ olması da dikkat 

çekicidir
88

.  

XVIII. yüzyıl Ġslâm dünyasının en göze çarpan özelliklerinden birisi ihyacı 

hareketlerin boy göstermiĢ olmasıdır. Bunlardan birisi de Vehhâbîlik‘tir
89

. Bu mezhep 

genellikle Güney Arabistan‘dan göç eden bedevi ve hadari kabileler arasında yayılım 

göstermiĢtir. Hadariler vaha ve vadilerde kurulmuĢ kasaba ve Ģehirlerde yaĢayan, ticaret 

ve tarımla uğraĢan toplumsal kesimdi. Bedeviler ise çöllerde yaĢayan ve hayvancılıkla 

uğraĢan göçer Arap aĢiretleriydi
90

. 

Bedevî halkının temel besin kaynağı vahalardan elde edilen hurma ve süttü. Et 

ancak özel günlerde ve misafirlere ikram edilirdi. Kabileler birbirleriyle rekabet 

                                                           
85

  BeĢir M. Nafi, Arap Dünyasında Selefilik ve Selefi Hareketler, Yarın Yayınları, Mart-2016, s. 21. 
86

  Uludağ, a.g.m., s. 25. 
87

  Zekeriya KurĢun, Necid ve Ahsa‟da Osmanlı Hâkimiyeti, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 

1998, s. 2. 
88

  Büyükkara, a.g.e., s. 20. 
89

  Selda Güner, Vehhabi-Suudiler (1744-1819), Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, s. 28. 
90

  KurĢun, a.g.e., s. 11. 
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halindeydi. Üstün bir konuma sahip olmak için savaĢmaktan geri durmuyorlardı
91

. 

Kabile içi dayanıĢma çok yüksekti
92

. 

ġehirliler çöllerdeki bedevîlerle akrabalık bağlarını devam ettiriyorlar ve bu 

sayede kimliklerini de muhafaza edebiliyorlardı
93

. Philippe Hitti‘ye göre bunlar 

değiĢmeyen bir tarih yaĢıyorlardı. Nitekim Hitti bir bedeviyi Ģöyle tanımlıyordu: 

―Bedevî dün ne ise bu günde oydu ve yarın da aynı olacaktır. Kültürünü aynen 

korumuĢtur. Ataları gibi yabancı fikirlerden uzak idiler. Koyun, deve ve at yetiĢtiriciliği, 

av ve yağmacılıkla uğraĢmaktadır. Ziraat ve ticaret yapmak onlar için onur kırıcıdır. 

Arap Yarım Adasında çok sayıda uygarlık meydana gelmiĢ, ama onlar hep aynı olarak 

yaĢamıĢlardır. Oradakiler için çöl bir yaĢam yerinden daha fazla Ģeyi ifade eder. 

Müdahalelere karĢı bir savunma hattıdır. Çöl ortamının devamlılığı, sadeliği ve 

kuruluğu bedevînin bedeni ve ruh yapısını yansıtır. Çöl kuraklığı ve verimsizliği, 

bedevînin fiziki yapısına benzer. Günlük yemeği hurma, kızarmıĢ mısır yanında su ve 

süttür. Pantolon giymezler, bir kuĢakla bağlanan bir gömlek ve bu gömleğin üstünde bir 

elbise vardır. Sabır ve sebat kendilerine güç veren ve hayatta kalmalarını sağlayan 

manevi değerlerdir. Bedevîde ferdilik ön plandadır‖
94

. 

ĠĢte Vehhâbîlik böyle bir sosyal ortamda doğmuĢtur. Ġbn Hanbel ve Ġbn 

Teymiyye‘den ilhamını alan Muhammed b. Abdülvehhab mezhebin temellerini atmıĢtır. 

Onun temel iddası Ġslâm‘ın doğru yaĢandığı ilk devre dönmek ve sonradan dine giren 

bütün bid‘atleri reddetmekti. Kendilerini ―Muvahhidûn‖ olarak niteleyen bu hareket 

esasen Vehhâbîlik adından hoĢlanmaz
95

.  

Bu hareket ―Haricilik‖ olarak da nitelendirilmiĢtir. Fakat Vehhâbîler bunu 

kesinlikle reddetmiĢlerdir. Onlara bu ismin verilmesinin sebebi hariciler gibi diğer 

müslümanlara sert ve dıĢlayıcı davranmalarıdır. Harici adı bugünkü El-Kâide ve ĠġID 

gibi örgütlere de verilmektedir. Osmanlılar Vehhâbî hareketini harici olarak 

nitelendirmiĢlerdir. 
96
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  Mustafa Fayda, ―Bedevi‖, D.İ.A., C. 5, s. 313; KurĢun, a.g.e., s.13. 
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  Fayda, a.g.m., s. 313. 
93

  Philip K. Hıtti, History of the Arabs, London: Macmillian Education Ltd., 1970, s 26. 
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  Hıttı, a.g.e., s. 24. 
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    Ahmet Cevdet PaĢa, Tarih-i Cevdet, VI, 124 
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Vehhâbîler, diğer din sahiplerini Ehl-i Kitap olarak gördükleri halde Türklerin 

Müslümanlıktan çıktıklarını düĢünüyorlardı. Bu yaklaĢımları dini olmaktan daha ziyade 

siyasi idi. Zira Osmanlılara karĢı son dönemlerinde bir bağımsızlık mücadelesine 

giriĢmiĢler, bu ideallerine ulaĢmak için Ġngilizlerle de iĢbirliği yapmıĢlardır. Vehhâbîlik 

bu açıdan dini bir ihya hareketinden ziyade siyasi bir amaca ulaĢmanın meĢrulaĢtırma 

aracıydı. Nitekim Ġbn-i Suûd Ġngilizlere Ģöyle sesleniyordu; ―İhvan size düşman 

değildir. Zira siz bize göre ehl-i kitapsınız, Vehhâbîlerin nefretine neden olan 

müşriklerden ya da kâfirlerden değilsiniz. Halkım arasında eğitimlerini ülke dışında 

yapan bazı insanlar İslâm‟ın temsilcileri olan Türklere yakınlık duymaktalar ve 

İngilizleri düşmanca görmektedirler. Ama onlar bu hareketten daha fazlasını 

yapamadılar. Daha yakın zamanda böyle düşünceleri olan iki kişiyi cezalandırdım‖
97

. 

Görüldüğü üzere Ġbn Suûd Osmanlılara karĢı bir mücadeleye giriĢmiĢ ve iĢi 

isyana kadar götürmüĢtür. Osmanlı Devleti de onlara karĢı yaptığı nasihatler sonuç 

vermeyince askeri tedbirlere baĢvurmuĢtur. Ġsyanı bastırmak için Mısır Valisi Mehmet 

Ali PaĢa komutasında bir ordu sevkedilerek ve isyan bastırılmıĢtır. Böylece bir müddet 

hareket edememiĢlerdir
98

. 

 

1.3.2. Muhammed b. Abdülvehhâb 

Vehhâbîliğin temelleri Muhammed b. Abdülvehhâb tarafından atılmıĢtır. 1703 

yılında Riyad sınırları içinde yer alan Uyeyne kasabasında doğmuĢtur. Temim 

Kabilesi‘nden olup tam adı Muhammed b. Abdülvehhâb b. Süleyman b. Ali et-Temîmî 

en-Necdî‘dir
99

. 

Temim Kabilesi ticaret ve ziraatla uğraĢan bir kabile olmakla beraber 

Arabistan‘ın en saygın ve en güçlü kabilelerinden biridir. Ġbn Abdülvehhâb‘ın dedesi 

Süleyman b. Ali, Necid‘in önde gelen âlimlerindendi. Ġbn Abdülvehhâb çok zeki bir 
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çocuk olup
100

 küçük yaĢta Kur‘an öğrendi. Hanbeli ve Uyeyne kadılığı yapan babası 

Abdülvehhâb b. Süleyman‘dan tefsir, fıkıh ve hadis tahsil etti
101

.  

Zamanın en iyi eğitim veren Ģehirlerini dolaĢtı ve bu bağlamda ilim için ilk 

seyahatini Hicaz‘a gerçekleĢtirdi. Buradan Hac için önce Mekke‘ye, ardından da 

Medine‘ye geçti ve burada dört yıl kaldı. Bu sırada Medine‘nin ileri gelen âlimlerinden 

Abdullah b. Ġbrahim b. Seyf en-Necdî baĢta olmak üzere bir çok âlimden dini ilimler 

tahsil etti
102

. Daha sonra Basra‘ya geçen Ġbn Abdülvehhâb, burada insanların din adına 

uyguladığı bazı hususlara karĢı çıkmıĢ, bu yüzden için halk içinde kabul görmemiĢ ve 

buradan uzaklaĢtırılmıĢtır.  

Ġbn Abdülvehhâb babasının öldüğü 1740 yılında bir reform hareketi baĢlatmıĢtır. 

Ancak bu hareketin ilk aĢamasında büyük bir muhalefetle karĢılaĢtı, hatta kendisine 

süikast giriĢiminde bulunuldu. Daha sonra Hureymila‘yı terk ederek Uyeyne‘ye 

yerleĢti
103

. Basra‘da kaldığı dönemlerde fıkıh ve hadis ilimlerinde yetkinliğini arttırdı. 

Bölgenin ġiî halkını ve inaçlarını da yakından tanıma fırsatı buldu. Kesin olmamakla 

birlikte Bağdat, Basra, ġam ve Ġsfehan‘da yaĢadı
104

. 

Ġbn Abdülvehhâb seyahatteyken Uyeyne Kasabası‘nda bir veba salgını oldu ve 

Uyeyne emiri bu salgında vefat etti. O sırada babası burada kadıydı. Yeni Emir babasını 

kadılık görevinden alınca o da Riyad‘ın kuzeyindeki Hureymila kasabasına 1726 yılında 

göç etti ve meĢhur eseri Kitâbü‟t-Tevhid‘i bu sırada yazdı (1738)
105

. 

Uyeyne emiri Osman b. Muammer‘in iltifatlarına mazhar oldu ve onun 

tarafından himaye edildi. Fikirlerinin yayılmasında onun desteğini aldı. Ayrıca onun 

ailesinden bir kızla evlenerek emirle akrabalık tesis etti. Ġbn Abdülvehhâb burada 

kaldığı süre içerisinde sadece görüĢlerini yaymakla kalmamıĢ, aynı zamanda bunları 

uygulama imkânı da bulmuĢtur. Uyeyne‘deki türbeler, kutsal sayılan ağaçlar ve yerler 

Muammer‘in de yardımlarıyla Ġbn Abdülvehhâb tarafından yok edildi. O kadar ki 

sahâbe mezarları da bundan nasibini aldı
106

. 
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O zaman bölgede Osmanlı Devleti‘ni Beni Halid Kabilesi‘nin Ģeyhi Süleyman b. 

Muhammed el-Hamidî temsil ediyordu. Hamidî, Uyeyne Emiri Muammer‘e Ġbn 

Abdülvehhâb‘ın  halka yönelik yaptığı faaliyetlerinden dolayı Ģikâyette bulundu ve onu 

topluma fitne ve nifak sokmakla suçladı. Bu yüzden Ahsa ile olan bütün ticarî iliĢkiler 

kesildi. Hamidi‘den yıllık yiyecek, elbise ve para yardımı alan emir durumun ciddiyetini 

anlamada gecikmedi ve Ġbn Abdülvehhâb‘a bölgeyi terketmesi emrini verdi. O da 

1745‘te Suûd Ailesi tarafından idare edilen Diriye‘ye gitti
107

. Bu gidiĢin ardından Diriye 

Emiri Muhammed b. Suûd ile anlaĢarak birlikte hareket etme kararı aldılar. Ayrıca emir, 

Muhammed b. Suûd, Ġbn Abdülvehhâb‘ın kızıyla evlendi ve arada akrabalık bağı da 

kuruldu. Bütün bunlar Vehhâbîliğin bölgede hızla yayılmasını sağladı. Bununla birilikte 

emirle olan akrabalık Ġbn Abdülvehhâb‘a dini kimliği yanında siyasi bir kimlik de 

kazandırdı ve Suûdi hanedanlığının temelleri böylece atıldı
108

.  

Diriye Emiri Muhammed b. Suûd, Aneze AĢireti‘nin Mesalih kabilesine bağlı 

güçsüz bir Ģeyhti. Kendi bölgelerine sefer yapan Beni Halid ile araları iyi değildi. Ġbn 

Abdülvehhâb‘ın Uyeyne‘den çıkarılmasından sonra Suûd ailesi Vehhâbîlik aracılığıyla 

diğer aĢiretler üzerinde bir üstünlük sağladı. Bu durum Bedevilerin üzerinde önemli bir 

etki meydana getirdi
109

. 

Muhammed b. Abdülvehhâb fikirlerini  kitap ve mektuplarla yaymaya çalıĢtı. 

Cihadı savundu ve kabileler ile savaĢtı. Aldıkları ganimetin beĢte birini devlete veriyor, 

geri kalanını Vehhâbî savaĢçılarla paylaĢıyordu. Çevre kabileler üzerinde hâkimiyet 

kurdu ve onların biatini almayı baĢardı. O fikirlerini yayarken öncelikle ikna etmeyi 

tercih ediyor, baĢaramadığında ise savaĢa müracaat ediyordu
110

. 

Kısa zamanda oluĢturduğu ordu ilk seferlerini Riyad‘a yaptı ve burayı almayı 

baĢardı (1773). Necid bölgesi 1786 yılında Suûd çatısı altında birleĢerek bölgede birlik 

sağlandı. 1745 yılında yapılan ittifakta Muhammed b. Abdülvehhâb‘ın soyundan gelen 

din adamlarının hukuk sisteminin iĢleyiĢi ile de görevlendirilmiĢlerdir
111

. 
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Muhammed b. Abdülvehhâb 1792 yılında vefat ettikten sonra kurduğu mezhep 

süratli bir geliĢme kaydetti. 

 

1.3.3. Muhammed b. Abdülvehhâb’ın GörüĢleri  

Bu konuda yapılan araĢtırmalara göre, onun ortaya attığı görüĢler her ne kadar 

adına izafeten ―Vehhâbîlik‖ olarak adlandırılsa da o, her Ģeyden önce modern bir 

selefiydi. Çünkü o temelde Kur‘an ve hadis dıĢında hiçbir Ģeyi kabul etmez ve dinin akli 

delillerle yorumuna karĢı çıkar. Ona göre yapılması gereken tek Ģey, meselelere 

yaklaĢırken nasların zâhirî anlamlarıyla alınmasıdır. Görüldüğü üzere o, nassların akli 

yorumlarını kabul etmediği için Hanbelilere, zâhirîni aldığı için de Zâhirî Mezhebi‘ne 

yaklaĢmıĢ oluyor. O bu çerçevede düĢünüp amel etmeyen tüm Müslümanları dıĢlar, 

onları dinden sapmakla suçlar ve hatta onlarla savaĢılması gerektiğini düĢünür. Bu 

açıdan da o Haricilere benzemektedir
112

. 

Ġbn Abdülvehhâb tevhidi ve ahlâki değerleri ifsat eden her Ģeye karĢı çıkmıĢtır. 

Bu bakıĢ açısıyla dini yorumlama yoluna giden tasavvufi akımları Ģiddetle eleĢtirmiĢ, 

onların inanç ve uygulamalarını reddetmiĢtir. Onun asıl iddiası Ġbn Teymiyye gibi selefî 

inanç ve uygulamalara dönmekten ibaretti
113

. 

Muhammed b. Abdülvehhâb‘a göre, iman kalple tasdik, dille ikrar ve rükünle 

amelden ibaret olup artar ya da eksilir. Bunlardan birini yapmayan imandan çıkmıĢ olur. 

Onlarla ilgili hüküm buna göre verilir. Ancak ne Hanbelililer ne de Ġbn Teymiyye bunu 

savunur
114

. 

Ġbn Abdülvehhâb Ġslam dininde yer alan ve af için dua anlamında kullanılan 

―Ģefaat‖ olgusunun yalnızca Allah‘a ait olduğunu kabul etmektedir. Bunun dıĢında her 

türlü Ģefaat anlayıĢını Ģirk olarak görür. Hz. Muhammed de dâhil olmak üzere hiçbir 

peygamber, sahabe ya da velinin Ģefaat yetkisine sahip olmadığı görüĢündedir. Bununla 

birlikte insanlardan Ģefaat beklemeyi, Allah‘a eĢ koĢmaya götüren bir davranıĢ olarak 

değerlendirmektedir. Allah‘a dua ederken bir aracı kabul etmek, peygamber de olsa, bir 

                                                           
112

  KurĢun, a.g.e., s. 25. 
113

  Güner, a.g.e., s. 51. 
114

  Mustafa Öz, Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, 1. Basım, Ġstanbul: Ensar, 2012, s. 420. 



26 
 

cahiliye davranıĢıdır ve Ģirktir
115

. O, mezar ziyaretlerini de benzer sebeplerle kabul 

etmez. Kabirlerde dua etmek ve namaz kılmak kesinlikle doğru değildir. O ayrıca 

ibadette riyayı, adak kurbanını, muska ve resim yapmayı dinin yasakları arasında sayar. 

Ġbn Abdülvehhâb için Müslüman mutlak anlamda tevhid inancını korumak 

zorundadır. Çünkü ona göre amel ile iman bir bütündür. Bidat olarak değerlendirilen 

davranıĢlardan sakınmayanlar ve dinin emir ve yasaklarını uygulamayanların Ģirkten 

kurtulmuĢ olamayacağını belirtir. Bu bağlamda dinde sonradan geliĢen, ancak yoğun 

ilgiye göre tasavvuf anlayıĢı veya tarikat oluĢumlarını da bu yönleriyle bid‘at olarak 

kabul eder. Ġbn Abdülvehhâb‘a göre tasavvuf ehli sayılanlar veya tarikat mesupları 

güvenilmez ve uydurma bir yoldadırlar
116

. 

―Selefiyyeci‖ ıslahat hareketi olarak nitelenen bu Vehhâbî yaklaĢım, tasavvuf 

kelam ve fıkha karĢıdır
117

. Vehhâbî düĢünceyi benimsemeyen Müslümanlar kâfirdir, 

kanları ve malları helaldir. Onlarla mücadele cihaddır ve kesinlikle yapılması 

gerekmektedir. ġu halde cihad yalnızca gayrimüslimlerle yapılmaz. Vehhâbî olmayan 

Müslümanlarla da cihad edilmek zorundadır. Böylece cihadın alanı geniĢletilmiĢ 

olmakta ve bu tür Müslümanların yaĢadığı yer Darü‘l-Harp olarak kabul edilmiĢtir
118

. 

Ġbn Abdülvehhâb‘a göre, haram ve helal konusında hüküm yalnızca Allah‘a 

aittir. Din sözkonusu olduğunda Hz. Muhammed dıĢında kalan hiç kimsenin sözü kabul 

edilmemelidir. Bu nedenle hangi Ģartla olursa olsun farz namazlarını terk edenler ve 

zekât vermeyenler kâfir olurlar
119

. 

Ġbn Abdülvehhâb‘ın dini düĢüncesini belirleyen onun tevhid anlayıĢıdır. Zira o 

bugün Ġslâm dünyasında cahiliye devrinden daha fazla olmamakla birlikte bir cehaletin 

hâkim olduğu ve bunun da tevhid inancının doğru olarak bilinmemesinden 

kaynaklandığı kanaatindedir
120

. Ona göre bir Müslüman, kâinatın tek hâkiminin, 

idarecisinin ve yaratıcısının Allah olduğunu bilmek ve böyle inanmak zorundadır. Ona 

göre bu tevhid-i rububiyettir. Yine yalnızca Allah‘a dua edilmelidir. Ondan baĢkasına 

ibadet edilmesi kesinlikle yanlıĢtır. Bu da tevhid-i ulûhiyettir. Amel ile iman asla 

                                                           
115

  KurĢun, a.g.e., s. 25. 
116

  KurĢun, a.g.e., s. 26. 
117

  Güner, a.g.e., s. 71. 
118

  Güner, a.g.e., s. 69-70. 
119

  KurĢun, a.g.e., s. 20. 
120

  Öz, a.g.e., s. 405. 



27 
 

ayrılamaz. Bu da tevhid-i ameldir. Allah‘ın sıfatları konusunda da tevhidü‘+l-esma 

ve‘s-sıfat anlayıĢı kabul edilmelidir. Bunun dıĢına çıkılmamalıdır
121

.  

Tevhid-i rububiyete göre, Allah tek yaratıcıdır. Rızkı veren odur. O tek ilahtır. 

BaĢkası ibadete layık değildir. Onun eĢi ve benzeri yoktur
122

. Tevhid-i rububiyet 

tamlaması, Allah‘ın bir ismi olan ―Rabb‖ adından mülhem konulmuĢtur. Rabb, ıslah 

etmek, taahhüt etmek, efendisi olmak, büyütmek, sahip olmak ve rızık vermek gibi 

anlamlara gelir. Allah bütün mahlûkatın Rabb‘i olduğu için Rabb‘lık yalnızca ona aittir 

ve kâinattaki bütün olayların düzenleyicisi odur. Buna böyle inanmak gerekir
123

. 

Tevhid-i ulûhiyet anlayıĢına göre de Müslüman yalnız Allah‘a ibadet etmek 

sadece ona dua ve niyazda bulunmak zorundadır. BaĢkalarından Allah‘tan korkar gibi 

korkmak küfürdür. Ġslam‘ın zekât, oruç ve namaz gibi emirlerini yerine getirmek 

farzdır. Terki ise küfürdür. Bunları yapanlara yukarıda da ifade edildiği üzere kâfirlere 

uygulanan hükümler uygulanır
124

. Bu tevhid prensibine göre Müslüman, ibadeti, Allah‘a 

tahsis etmenin yanında bu inancı taĢımayanlara karĢı mücadele etmek durumundadır. 

Öte yandan Kur‘an Hz. Muhammed‘e vahyedildiği gibi korunmuĢtur. Ashabın ve 

tabiinin uygulamaları doğrudur. Kur‘an ve sünnet, Hz. Peygamber döneminde bağlayıcı 

olduğu gibi zamanımızdaki Müslümanlar açısından da bağlayıcıdır
125

.  

Tevhid-i amel prensibine aykırı hareket edenler kâfirdirler. Bu nedenle namaz, 

haç ve oruç ibadetlerini yerine getirmemek küfürdür. Tevhid sadece kelime-i Ģahadet 

getirmekten ibaret değildir. Çünkü müĢriklerde Allah‘ın birliğine inanıp, tasdik 

ederlerken, onunla aralarına aracı olması için birtakım putlar ittihaz ederlerdi. Bu 

sebepledir ki Allah‘tan baĢka bir Ģeyi, hatta peygamberi aracı kılmak Ģirktir. 

Peygamber‘den Ģefaat istenmez ve peygamber aracı kılınamaz. Yalnız Allah Ģefaat eder, 

affeder ve hidayete erdirir. Türbelere mum yakmak, kabirlerin üstüne kubbe yapmak ve 

kurban adamak, cinleri uzaklaĢtırmak için kurban kesmek Ģirktir
126

. 
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Tevhidü‘l-esma ve‘s-sıfât, yaratıcının sıfat ve isimlerinin tek kılınması 

prensibidir. Allah kendisi için neyi belirtmiĢse, onun haricinde hiçbir Ģey öz ve belirtiler 

bakımından düĢünülmemelidir. Ġbn Abdülvehhâb‘a göre yaratıcının sayı ile sınırlanmıĢ 

sıfatları yoktur ve bu tevhid inancı olmadan diğer tevhid esasları tamamlanmaz
127

. Bu 

sıfatlarla Allah kendisini eksik ve ayıplardan uzaklaĢtırmıĢtır
128

. 

Ġbn Abdülvehhâb için bidat meselesi de önemlidir. Ġslâm orijinal halini 

korumalıdır. ġeri naslara dayanmayan her düĢünce, inanç ve davranıĢ bid‘at olup mutlak 

anlamda kaçınılması gerekir. Dine sonradan bir Ģey ilave edilemeyeceği gibi onu 

eksiltmek de doğru değildir
129

. Buna mukabil diğer ehl-i sünnet mezheplerinde dinin 

özüne ters olmayan güzel yenilikler bidat-i hasene olarak görülerek meĢru sayılmıĢ, 

uygun olmayanlar ise bidat-i seyyie olarak adlandırılarak reddedilmiĢtir.  

Bazı âlimler dinle ilgili olmayan yeniliklerin bid‘at olarak 

değerlendirilemeyeceği görüĢündedirler. Kimisi de yeni uygulamaları bid‘at olarak 

değil de, dinin artırılması ve eksiltilmesi bağlamında değerlendirmiĢlerdir
130

. Ġbn 

Abdülvehhâb bid‘atla ilgili buna yakın düĢünmekteydi. Zaten o bu konuda Ġbn 

Teymiyye‘yi izlemektedir
131

. Daha önce de ifade edildiği üzere, kabirleri hususi olarak 

ziyaret etmek, Allah dıĢındakilerin Ģefaat edeceğine inanmak, türbe yapmak, veli ve 

ashabı vesileler edinerek dua ve niyazda bulunmak bid‘attır. Nitekim Yemâme 

SavaĢı‘nda Ģehit düĢen sahabelerin mezarlarının üstü yüksek olduğu için bunlar bid‘at 

sayılarak yıktırılmıĢtır
132

. Kutsal geceleri anmak, sakal-ı Ģerifi ziyaret etmek, Hz. 

Peygamber‘in doğum gününü kutlamak
133

, ezanı makamla okumak, kalıplaĢmıĢ dualar 

yapmak, Cuma ve kutsal gecelerde ezandan önce ya da sonra tespih çekmek de birer 

bid‘attir
134

. Suudlarında bu tür bidatlere karĢı çıkmasının gerisinde ayrıca ġiîlere 

muhalefet arzusu da yatmaktadır. Bu vesileyle Suûdlar, ġiîlerin önemli addettiği 

kimselerin mezarlarına ve türbelerine gösterdiği aĢırı tutuma da tepki gösterirler
135

. 

                                                           
127

  KurĢun, a.g.e., s. 21. 
128

  Öz, a.g.e., s. 406. 
129

  Öz, a.g.e., s. 412; KurĢun, a.g.e., 21. 
130

  Öz, a.g.e., s. 412. 
131

  Öz, a.g.e., s. 413. 
132

  KurĢun, a.g.e. s. 21-22. 
133

  Büyükkara, a.g.e., s.27. 
134

  Öz, a.g.e., s. 414. 
135

  Sıddık Korkmaz, Tarihte ve Günümüzde Selefilik “Selefiliğe Karşı Reddiyeler”, C. I, Ġstanbul: Ensar 

NeĢriyat, Ekim-2014, s. 473. 



29 
 

Vehhâbîlere göre delil kabul edilmesi gereken Kur‘an ve Kütüb-i Sitte‘de 

rivayet edilen hadislerdir. ġiîlerin, bazı tasavvuf ehlinin ve kelamcıların düĢünce ve 

inançları kabul edilemez. Yalnızca Kur‘an ve hadislere göre verilen içtihatlar geçerlidir. 

Nasların te‘vili doğru değildir
136

. ―Ben size şah damarınızdan daha yakınım‖ 

mealindeki Kaf Suresi 16. ayeti kerimesi ortada iken Ģeyhlere tevessül ederek insanlara 

asla dua edilemez. Tasavvuf‘da olan üçler, yediler ve gavs gibi makamlar bid‘atdir. 

Osmanlılar dini bu anlamda bozmuĢlardır. Osmanlı çekildikten sonra bu topraklarda 

hâkim olan Suûdlar türbeleri yıkmıĢlardır. Bu yüzden Ġsmaili Mezhebi‘ne mensup 

Karmatilere de benzetilmiĢlerdir
137

. Tütün, nargile ve kahve içmeyi yasaklamaları aynı 

gerekçeye dayanmaktadır. Ancak daha sonra bu uygulamalarından vazgeçtikleri 

görülmektedir. 

Yukarıda da iĢaret edildiği gibi Vehhâbîler  Allah dıĢında kimsenin Ģefatini 

kabul etmezler. Onlara göre Ģefaat yalnız Allah‘a aittir ve sadece onun verdiği izniyle 

bir kiĢi Ģefaat edebilir. Bunun delili olarak da Sebe suresinin 23. ayetini gösterirler: 

―Onun izin verdiği kimseler dışında hiç kimse şefaat edemez‖. Zümer suresinin 44. ayeti 

de aynı mahiyettedir. ―Şefaatin hepsi Allah‟a mahsustur.‖ Dolayısıyla kimsenin Allah‘a 

rağmen Ģefaati sözkonusu değildir. 

ġefaat ancak Allah‘tan istenebilir. Allah peygamberine Ģefaat etme izni vermiĢ, 

ancak doğrudan ondan bunun istenmesini reddetmiĢtir. Dolayısıyla Ġbn Abdülvehhâb‘a 

göre Ģehitler, melekler ve velilerden de Ģefaat umulması ve istenmesi doğru değildir
138

. 

Kısaca Allah dıĢında canlı veya cansız hiçbir varlıktan Ģefaat istenemez. Çünkü her Ģeyi 

yaratan sadece Allah‘tır, yalnız O verebilir.  

Vehhâbîliğe göre Ġslâm‘da iyiliği emretmek ve kötülüklerden nehyetmek gerekir 

ve bu Ġslâm‘ın aslında sosyal yönünü teĢkil eder
139

. Muhammed b. Abdülvehhâb da bu 

konuda Ehl-i Sünnet‘ten ayrı düĢünmez
140

. Ġbn Abdülvehhâb bu mesleyi üç yönden ele 

almaktadır;  iyilik ve kötülüğün ne olduğunun bilinmesi, bunların fiilen uygulanması,  

bunları uygularken çekilen eziyetlere karĢı sabırlı olmaktır
141
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Ġslâm‘a davet anlamına gelen bu prensibini Ġslâm tarihinde en katı Ģekilde 

uygulayanlar ilk defa Hariciler olmuĢlardır. Onlara göre bu, dine davet demekti. YanlıĢ 

yapan Müslümanlar da olsa durum değiĢmiyordu. Vehhâbîlerde de durum farklı 

değildir. Kitap ve sünnete uymayan her düĢünce, inanç ve uygulamaya Ģiddetle karĢı 

çıkıp mücadele etmiĢledir. Hatta iĢi savaĢa kadar götürmüĢlerdir
142

. Modern selefî 

örgütlerin Ġslâm dünyasında gösterdikleri Ģiddetin temelinde de bu inancın yattığını 

söylemek yanlıĢ olmasa gerekir. 

 Selefîliğin XIX. ve XX. yüzyıllardaki temsilcisi Vehhâbîlerdir. Hicaz ve Necid 

bölgesinde ortaya çıkan bu mezhep mensupları, kabir ve türbeleri bid‘at olarak 

değerlendirdikleri için ortadan kaldırmıĢlardır. Bu da Selefîlerin Ġslam kültür ve 

medeniyeti üzerindeki yıkıcı etkilerini göstermektedir. Bununla birlikte kendi tevhid 

anlayıĢlarını benimsemeyenleri de kâfir ve müĢrik olduklarını kabul edip onlarla 

savaĢmıĢlar ve mallarını ganimet olarak kabul ettikleri için almıĢlardır. Bu 

uygulamalarını Hicaz, Suriye ve Irak bölgelerinde de yapmaktan geri kalmamıĢlardır. 

Osmanlılar döneminde pek etkinlik gösteremeyen Hanbelilik, Muhammed b. 

Abdülvehhâb‘ın Muhammed b. Suûd‘la 1744 yılında Dir‘iye‘de yaptığı anlaĢma ile 

siyasi bir hareket hüviyeti kazanarak Osmanlı Ġmparatorluğu‘na karĢı Ġngilizlerin 

desteği ile Suudi Arabistan Krallığı‘nın kurulmasını sağlamıĢtır. Adı geçen devletin 

resmi mezhebi olarak varlığını sürdürmektedir. 

Ġngiltere‘nin mezhepsel tarihine bakacak olursak Anglikan kilisesinin püriten bir 

söylemle evrildiğini görürüz. 16. yy‘da aĢırı protestanlar bu akımı baĢlatmıĢtır. 

Püritenler kilisenin Ġncil‘den gelmeyen sonradan uydurulmuĢ her türlü katkıdan 

arındırılması gerektiğini savunurlar. Ġngiliz protestanlığını bütün Katolik ritüellerden 

temizleyerek dini saflaĢtırmayı amaçlarlar. Bütün bu ritüelleri putperestlik ve günah 

olarak görürler.
143

 Bu puritanist yaklaĢımı Vehhâbîlikte de görüyoruz.  
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1.3.4. Dir’iye AntlaĢması 

 1744 yılında Muhammed b. Abdülvehhâb düĢüncelerinden dolayı Uyeyne‘den 

çıkartılınca Muhammed b. Suûd yönetimindeki Dir‘iye gitmiĢtir. Burada Muhammed b. 

Suûd‘a bey‘at ederek onun siyasi liderliğini kabul etmiĢtir.
144

 

 Bu antlaĢmada Ġbn Suûd, Muhammed b. Abdülvehhâb‘ın görüĢlerini yaymasına 

siyasi destek vereceğini açıklarken, iki Ģart öne sürmüĢtür. Bunlardan birincisi 

Muhammed b. Abdülvehhâb‘ın kendilerini terk etmemesi, ikincisi ise kabilelerden 

topladığı haraca karĢı çıkmamasıydı. Ġbn Abdülvehhâb bu iki Ģartı kabul ettiğini beyan 

ederek Ġbn Suûd ile el sıkıĢmıĢtır. 1744 yılında gerçekleĢen bu antlaĢma Dir‘iye ittifakı 

olarak anılır.
145

 

 

1.3.5. I. Suud Devleti 

 Yukarıda bahsedilen bu antlaĢmanın sonucunda bölgedeki kabilelerin Ġbn 

Abdülvehhâb‘ın görüĢlerinden etkilenmesinden faydalanan Ġbn Suûd, 1765 yılına kadar 

Necd bölgesini kendi  yönetimi altına almıĢtı.
146

 

 1765 yılında Muhammed b. Suûd‘un ölümünden sonra yerine oğlu Abdülaziz b. 

Muhammed geçmiĢtir. Ġbn Abdülaziz de babasının izinden giderek Vehhâbî ulemayla 

ittifakı devam ettirmiĢtir. Ayrıca baskınlarda aldıkları ganimetlerin büyük çoğunluğunu 

kuvvetlerine dağıtması asker sayısında artıĢ meydana getirmiĢtir. Bu ondaki özgüveni 

yükselterek daha büyük ve kanlı baskınlara sebep olmuĢtur.
147

 Bunun sonucu ilk önemli 

hadise 1802 yılında olan Kerbela olayıdır. Gadir Hum törenleri sırasında yapılan 

baskınla ikibinden fazla ġiî‘nin öldürüldüğü bilinmektedir. 1802 yılında yapılan bu 

saldırıdan bir yıl sonra Kerbela‘nın intikamını almak isteyen bir ġiî tarafından Ġbn 

Abdülaziz bıçaklanarak Dir‘iye de öldürülmüĢtür. Ġbn Abdülaziz yerine Suûd b. 

Abdülaziz geçmiĢtir.
148
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Osmanlı Devleti ise Arabistan‘da olan bu geliĢmelerden oldukça rahatsızdı. 

Fakat ülkedeki iç karıĢıklıklardan dolayı bu konunu üzerine yeterince gidemedi. 

Sonunda II. Mahmud bu meseleyi çözmesi için Mısır Valisi Mehmed Ali PaĢa‘yı 

görevlendirdi, o da oğlu Cidde ve HabeĢ valisi Ahmed Tosun PaĢa‘yı  Hicaz‘ı alması 

için bölgeye sevk etti. Ahmed Tosun PaĢa 1812 yılında Medine‘yi, 1813 yılında 

Mekke‘yi ve Taif‘i alarak Suûdilerin geri çekilmesini sağladı.
149

  

 1814 yılında Suûd b. Abdülaziz‘in ölmesi üzerine yerine, Abdullah b. Suûd 

geçti. Diğer taraftan bölgede bulunan Ahmed Tosun PaĢa‘nın 1816‘da ölmesi üzerine 

yerine kardeĢi Ġbrahim PaĢa atanmıĢtır. Ġbrahim PaĢa göreve geldikten sonra  ordusunu 

Necid üzerine sevk etti. BeĢ ay süren kuĢatmadan sonra Dir‘iye düĢerek Abdullah b. 

Suûd ile birlikte birçok Vehhâbî ulemada yakalanarak Ġstanbul‘a gönderildi. Ġstanbul‘da 

yapılan yargılama sonunda Abdullah b. Suûd ve bazı ulemalar idam edildi. Suûd 

ailesinden olan Türkî b. Abdullah bu olaydan sağ olarak kurtulmuĢtu. O da 1820 

yılından itibaren bölgede tekrar kontrolü sağlamak için çalıĢmalara baĢlamıĢtır.
150

 

 

1.3.6. II. Suud Devleti 

 Türkî b. Abdullah b. Muhammed b. Suûd 1824 yılında Riyad‘ı tekrar ele geçirdi. 

Burayı yönetim merkezi yaptı. Akabinde Necd‘in tamamını ele geçirdi. 1834 yılında 

aile içi sorunlar sebebiyle bir akrabası tarafından öldürüldü.
151

 

 Türkî‘nin ölümünden sonra yerine oğlu Faysal b. Türkî geçmiĢtir. O da babası 

gibi geniĢleme politikalarını devam ettirmiĢtir.
152

 Faysal Mısır ordusu ile yaptığı savaĢta 

yenilerek Kahire‘de hapse atılmıĢtır. Ancak 1830 yılında Mısır Valisi Mehmet Ali 

PaĢa‘nın Osmanlı Devleti‘ne isyanı ile birlikte çıkan karıĢıklıktan faydalanarak hapisten 

kaçmıĢ ve Necd‘e geri dönmüĢtür. Osmanlı idaresi ise politik davranarak Faysal‘ın 

üzerine gitmemiĢ ve ona 1845 yılında kaymakamlık vermiĢtir.
153

 

 1865 yılında Faysal‘ın ölmesiyle yerine oğlu Abdullah b. Faysal geçmiĢtir. 

Osmanlı Devleti kaymakamlığa onu atamıĢtır. Aile içinde anlaĢmazlıklar sonucu 
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Abdullah b. Faysal‘ın kardeĢi Suûd b. Faysal Ġngilizlerin de desteğini alarak kardeĢine 

karĢı ayaklanmıĢtır. Osmanlı Abdullah. b. Faysal‘ın yanında yer almıĢ ve bölgeye bir 

ordu sevk ederek Faysal‘ı içinde olduğu bu tehlikeden bertaraf ettirmiĢtir.
154

Ancak 

Abdullah b. Faysal Osmanlı ile birlikte hareket etme kararından vazgeçerek Necd 

dönmüĢtür. Osmanlı da Abdullah b. Faysal‘a karĢı Muhammed b. ReĢid‘i desteklemeye 

baĢlamıĢtır. Ġbn ReĢid Osmanlı‘nın desteği ile Necd ve Ahsa‘nın çoğunluğunu ele 

geçirmiĢ ve Suûdileri yenerek Riyad‘ı almıĢtır.
155

 Abdurrahman b. Faysal affedildi ve 

Riyad‘ın yönetimi tekrar ona bırakıldı. Ancak  Abdurrahman b. Faysal Ġbn ReĢid‘e 

ayaklanınca Ġbn ReĢid 1891 yılında Suûdileri Riyad‘dan sürdü. Bu olay II. Suudi 

Devletinin bittiği anlamına gelmekteydi.
156

 

 

1.3.7. III. Suud Devleti 

1891‘den sonra Suud Ailesi‘nin Riyad‘dan sürülmesiyle küçük yaĢtaki 

Abdülazîz b. Suud ve babası Kuveyt‘e sürüldü. Burada kendilerine Osmanlı Devleti 

tarafından maaĢ bağlandı. On yıl sonra Riyad‘da Ġbnü‘r-ReĢîd‘e karĢı baĢlayan 

ayaklanmalardan faydalanıp 1902‘de Riyad‘ı ele geçirdi. Babasının haklarından feragat 

etmesiyle yeni Vehhâbi emîri oldu. Daha sonra Kuveyt emirinin de desteğiyle 

Abdülazîz Ġbnü‘r-ReĢîd‘i öldürdü ve sonrasında bölgedeki aĢiretlerle uğraĢmaya 

baĢladı. Ayrıca 1912‘de bedevileri 10.000 nüfuslu 150 koloniden oluĢacak Ģekilde 

Vehhâbîlerin yaygın olduğu tarım bölgelerine yerleĢtirdi. Koloni mensuplarına ihvan 

deniyordu. Bu vehhâbî teĢkilatı Arap yarımadasına milliyetçiliği getirecekti. 1913‘te 

Lahsâ‘yı ele geçirdi.
 157

  

Osmanlı devleti ile yapılan anlaĢma sonrasında iç iĢlerinde bağımsız oldular. 

Ġngilizler ile olan sıkı iliĢkileri neticesinde 1. Dünya savaĢında 1914‘te Osmanlı 

padiĢahı Mehmet ReĢad‘ın cihâd-ı ekber çağrısını umursamadı. 1915‘te Ġngilizler ile 

yaptığı anlaĢmayla yabancı müdahalesine karĢı bağımsızlığı tanındı. 1918‘de 

Ġngilizlerin desteğiyle bağımsızlığını ilan eden Mekke Emîr‘i ġerif Hüseyin‘e yine 

Ġngiltere tarafından Suud‘ların kontrolündeki Taif‘teki hurma vadisini iĢgal hakkı 
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verildi ve Abdülazîze bölgeyi terketmesi söylendi. Abdülazîz karara uymadı. 1919‘da 

ġerif Hüseyin‘i yendi. 1920‘de Asir‘i iĢgal etti, ardından bütün Orta Arabistan‘ı ele 

geçirdi. 1924‘te Taif‘i ele geçirdi ve Mekke‘yi kan dökmeden aldı. Medine ve Cidde‘yi 

de aldıktan sonra 1926‘da Hicaz kralı ilân edildi. 1927 Cidde antlaĢmasıyla Ġngiltere 

bağımsızlıklarını tanıdı. 1932‘de ülkenin adı Suudi Arabistan Krallığı oldu.
158

 

 

1.4. Ġhvan Hareketi ve Mekke Baskını 

1.4.1. Hareketin Ortaya ÇıkıĢı  

Ġhvan adıyla bilinen hareket ilk kez Arabistan‘da Ertaviyye‘de baĢlamıĢtır 

(1912). Belirtilen tarihte, Suûdiler yeni devletlerinin doğal sınırlarına ulaĢmıĢ 

bulunuyorlardı. Riyad‘ın fethiyle bu bölgedeki kabileler kontrol altına alınmıĢ ve Ahsa 

Bölgesi‘ne doğru yayılmaya baĢlamıĢtı. Ancak önlerinde iki önemli engel vardı: 

Osmanlılar ve Ġngilizler
159

. 

Bedevi kabileleri otoritesi altında toplayan Ġbn Suûd bu engelleri aĢabilmek 

amacıyla Ġhvan denilen teĢkilâtı kurdu. DıĢarıya açılabilmek amacıyla önce Bedevileri 

itaat altına almaya ve onları Vehhâbî inançları etrafında birleĢtirmeye çalıĢtı. Bunun için 

bedevileri yerleĢik hayata geçmeye zorladı
160

. Sürülerini bırakıp yerleĢik hayata 

geçenlere Ġhvan denildi. ġehir yapılanmalarına ise ―Hicre‖ adı verildi. 

Çok ilkel bir yaĢam süren Hicrelerin kullandıkları zirai araçlar da son derece 

basitti. Bu sebeple tarımda verim düĢüyordu. Buna kuraklık ve savaĢlar da eklenince sık 

sık kıtlıklar yaĢanıyor ve merkezden bölgeye yardım yapılmak zorunda kalınıyordu. 

Ġhvan mensupları çıktıkları gazvelerden döndüklerinde tembelleĢiyor, tarlaya ve bağa 

uğramıyor ve camiden dıĢarı çıkmıyorlardı. Bunun üzerine Ġbn Suûd önlem almak için 

ulema ile görüĢüp onları hicrelere gönderdi. Ulema da zenginliğin daha hayırlı olduğunu 

bildiren hadislerle Ġhvan mensuplarını harekete geçirmeye çalıĢtılar ve bunda da baĢarılı 

oldular
161

. 
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Bedevi kabileler öncelikle bid‘at, Ģirk ve günahlardan uzaklaĢmak 

mecburiyetindeydi. Aralarında kan davalarına son vermeleri gerekiyordu. DüĢmanlıkları 

unutup bir arada yaĢamayı benimseyenler, Ġhvan teĢkilatını oluĢturdu. Böylece, örgüt 

kan bağından ziyade din bağıyla bağlanmıĢ oluyordu
162

.  

Ġhvan teĢkilatının ilk kurulan hicresi, Ertaviyye hicresidir. Ertaviyye‘nin nüfusu 

yaklaĢık 10.000‘di
163

. Yeni oluĢturulan hicrelerle bu sayı 20.000‘i aĢmıĢtı. Hicrelerin 

çoğu Necid sınırları içerisinde bulunuyordu
164

. En büyük hicreler Ertaviyye ve Gatgat 

hicreleriydi. Genellikle çamurdan yapılmıĢ surlarla çevrili Ģehirlerde tek katlı basit üç 

odalı evlerde oturuyorlardı. ġehrin ortasında bulunan meydanda cami ve birkaç dükkân 

yer alıyordu.  

Hicre‘de hayat sabah ezanının okunmasıyla baĢlıyor, kadın erkek herkes camiye 

gidiyordu. Namaz sonrası kadınlar eve dönerken, erkekler tarlaya giderlerdi. Daha sonra 

Ģehirdeki mescitlerde ibadetlerle meĢgul olurlardı
165

.  

Ġbn Suûd‘un kurduğu Ġhvan teĢkilatı aynı zamanda onun askeri gücünü 

oluĢturuyordu. Örgüt mensupları kendisine sadakat bağıyla bağlanmıĢlardı. Kabileler 

arası bağlantılar kaldırılmıĢtı
166

. Bedevilerin yerleĢik hayata geçmeleri ile birlikte yaĢam 

biçimleri de değiĢti. BaĢlarına taktıkları kırmızı damalı örtüyü atıp Hz. Peygamber 

döneminde baĢa sarılan bir tür sarık giymeye baĢladılar. Üzerlerinde ―Ģerb‖ adı verilen 

ve ayak bileğine kadar uzanan bir entari, onun üzerine de ―mislah‖ denilen bir pelerin 

giyerlerdi. Ayakları ya çıplak veya genellikle seferlerde giydikleri deriden yapılma 

sandaletler vardı. Ellerinde bambudan yapılmıĢ bir sopa, bellerinde hançer ve sırtlarında 

tüfeklerle her zaman savaĢa hazır halde beklerlerdi. Çölde suyun kıtlığı sebebiyle 

temizliğe pek önem vermezlerdi
167

.  

Ġhvan teĢkilatının 1926 yılına kadar sürdürdüğü silahlı mücadelenin sonunda,  

yayıldığı alan Suûdi hanedanlığının bugünkü sınırları olan Kuveyt, Ürdün, Irak ve 

Filistin‘e dayanmıĢtı, Ġhvan liderleri cihadı devam ettirmek istiyorlardı. Bu amaçla Suûd 

Ailesi‘nin kontrolünde olmayan Irak ve Kuveyt‘e seferlerde bulunuldu. Ancak Ġngiltere 
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buna oldukça sert bir karĢılık verdi. Böylece Suûdlularla Ġhvan yapılanmasının arası 

açıldı. 1929 yılındaki Sebile SavaĢı ve ardından gerçekleĢtirilen diğer askeri 

operasyonlarla  Ġhvan bölgeden silindi
168

. Esasen 1930 yılına kadar Suûdi Askeri 

Kuvvetlerinin temel taĢı Ġhvan‘dı
169

. 

Ġhvan mensupları inançlarına son derece bağlıydı. Gazalara coĢkuyla 

katılırlardı
170

. SavaĢta öldüklerinde kesinlikle cennete gideceklerine inanırlardı. Sağ 

döndükleri takdirde de ganimete sahip olmayı hayal ederlerdi. Zaten yıllık olarak Suûdi 

Hükümetinden el-Kâide adıyla bir maaĢ alıyorlardı. Kendilerine ―atiyye‖ adıyla baĢka 

yardımlar da yapılıyordu
171

. SavaĢta esir almayı sevmezlerdi. Önlerine çıkan herkesi 

kadın çocuk demeden kılıçtan geçiriyorlardı. Son zamanlarda bu sebeple Ġbn-i Suûdla 

karĢı karĢıya geldiler.  

 

1.4.2. Ġhvan SavaĢları  

Ġhvan oluĢumu kurulduğu andan itibaren alan kazanmak için bazı yerlere 

saldırmaya baĢladı. Bu saldırılar sonunda birçok yeri ele geçirmeyi baĢardı. Asir denilen  

yer bunlardan birisidir. Bu yerin bir kısmı Surat Asir, yani Ahsa denilen bölgenin 

ortasıdır. Diğer yarısı da Tuhumad Asir denilen Hicaz‘ın merkezidir. 

Asir bölgesinde güç Necid Ġhvanının elindeydi. Onlar hem Surat Asir‘in hem de 

Tuhamad Asir‘in ele geçirilmesinde önemli rol oynadılar. Osmanlı Devleti 1918‘de bu 

bölgeden çekilince burada etkin olan el-Aidh ve el-Adarisah aileleri çatıĢmaya girdi. 

Surat Asır‘in kontrolü Hasan Ġbn Aidh‘de, Tuhamat Asir‘in kontrolü ise Muhammed el-

Adrisi‘nin eline geçti. Ġki aile arasındaki bu sürtüĢme Abdülaziz el-Suûd‘un çıkarınaydı. 

1918 yılında el-Bataha savaĢında aileler tekrar karĢı karĢıya geldiler. SavaĢ el-

Adrisi‘nin mağlubiyetiyle bitti. Ġbn Aidh ġerif Hüseyin‘in desteğini almıĢtı. Bunun 

üzerine Al-Adrisi Ġbn Suûd‘dan yardım istemiĢ ve Suûd da bu isteği kabul etmiĢti
172

.  
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Mayıs 1920‘de Ġbn Suûd yeğeni Mus‘ad ve Ġhvan Kuvvetlerine Asir‘i alma 

emrini verdi. Harekete geçen kuvvetler iĢgale baĢladılar. Yapılan savaĢta Al-Aidth 

yenildi ve Ġhvan kuvvetleri Hicaz‘ı iĢgal etti. Bu savaĢ elli yıl içinde yaĢanan en zor 

savaĢtı. Her iki tarafta 800‘e yakın asker öldü. Neticede Ġbn Suûd bu savaĢtan sonra Asir 

üzerindeki hâkimiyetini sağlamıĢ oldu
173

. 

 

1.4.3. Hail’in ĠĢgali  

Ġhvan liderleri, Ġngilizlerin desteğini alarak Vehhâbîleri sürekli taciz eden ġerif 

Hüseyin‘in üzerine gitmek istiyorlardı. Ġbn Suûd‘un babası Abdurrahman da onlarla 

aynı kanaatteydi. Ancak Ġbn Suûd böyle düĢünmüyordu. O, önceliği Osmanlıların 

müttefiki konumundaki ReĢit Oğullarına vermekteydi. Ġhvan lideri Faysal ed-DeviĢ 

önceliğin Ġngilizleri arkasına alarak sürekli saldırılar düzenleyen Ucman kabilesine 

verilmesini istiyordu. ReĢit oğulları ve Osmanlılar sonuçta Müslümandı. Bir sorun varsa 

da sonraki iĢ olarak görüyorlardı. Ancak Ġbn Suûd Ġhvan‘ı ikna ederek Ġbn ReĢid‘in 

üzerine gidilecek kararı aldırmayı baĢardı
174

. 

Ġhvan Kuvvetleri bir ay sonra Hail‘i kuĢatmaya baĢladı. Ġbn ReĢid dünya 

siyasetindeki değiĢmeler sonucu desteksiz kalmıĢtı. Bir de buna aile içi kavgalar 

eklenince hanedan iyice güçten düĢmüĢtü. KuĢatma kısa sürdü. Kasım 1921‘de Ģehir 

teslim oldu. KuĢatma sırasında aç kalan halka yiyecek dağıtıldı. Ġbn ReĢid ve ailesinin 

canı bağıĢlandı ve bölgede yaĢayan ġii azınlık da Ġbn Suûd‘un çıkardığı bir fermanla 

güvence altına alındı. Böylece yağma ve kötü davranıĢların önüne geçilmiĢ oldu. Hail‘in 

düĢmesiyle Orta Arabistan Ġbn Suûd‘un eline geçmiĢ oluyordu. Kabile Ģeyhleri ve 

ulemanın yaptığı basit bir tören ile Ġbn Suûd Necd sultanı ilan edildi
175

. 

 

1.4.4.  Hicaz’ın ve Taif’in ĠĢgali 

Ġbn Suûd iĢgali haklı çıkarmak için fethin gerekleri hakkında bir yazı yazarak 

bunun Ġslam ülkelerine gönderilmesini istedi. Bununla o, bu iĢgalin kendileri tarafından 

verilen bir kararla değil, Ġslam ülkelerinin de ortak desteğiyle gerçekleĢtirilecek bir 
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hareket olmasını istiyordu. Çünkü bu yolla Ġngilizlerin de kendisine karĢı olacak bir 

hareketinin önüne geçecekti. Ġstediği gibi de oldu. Müslüman temsilciler Ġbn Suûd‘un 

gerekçelerini yerinde buldular
176

. 

Hicaz yolu üzerinde ilk Ģehir Taif‘ti. Kalelerle çevrili bu Ģehre Hurme Emiri‘nin 

askerleri girmeyi baĢardı. ġerif ordusu içindeki bedeviler saf değiĢtirdiler. Bunun 

üzerine Hüseyin‘in oğlu Ali ve yanındaki yöneticiler Ģehirden kaçtılar. Vehhâbîlerin 

vahĢetinden korkan halkın Ģehir kapılarını Ġhvan kuvvetlerine açtıkları bilinmektedir
177

.  

Ancak halk Vehhâbî Ģiddetinden kurtulamadı. Taifliler sabaha kadar süren 

katliamlara ve yağmalara maruz kaldılar. Çocuk ve kadın demeden öldürüldüler. Bu 

katliamlardan canını kurtaran halk Ģehre sokulmayıp Mekke‘ye yönlendirildi. Halkın 

Mekke‘ye ulaĢmasıyla katliam duyulmaya baĢlandı ve Mekkeliler de korkudan 

Cidde‘ye doğru yola çıktı. Bu arada Mekke‘ye doğru yürüyen Ġhvan kuvvetlerine Ġbn 

Suûd durmaları için emir verdi. Bunun nedeni Taif‘te yaĢananlar idi. Daha sonra Ġbn 

Suûd Taiflilere uğradıkları zararlar için tazminat verilmesine karar vermiĢtir
178

. 

Taif‘te olan olaylar ve bunların Hicaz‘a yansıması Ġbn Suûd‘un bölgedeki 

iĢlerini kolaylaĢtırmıĢtır
179

. 

 

1.4.5.  Mekke’nin ĠĢgali 

Ġhvan kuvvetleri Mekke‘de bir direniĢle karĢılaĢmadılar. Mekke ileri gelenleri 

Vehhâbî katliamından korktukları için ġerif Hüseyin‘i ikna ettiler. O da isteklerini kabul 

ederek  oğlu Ali‘yi yerine bırakıp Ģehri terk etti
180

. 

Ġbn Suûd iĢgal sırasında kesinlikle silah kullanılmamasını ve sivil halka 

dokunulmamasını emretti. Çünkü Taif‘te yaĢananları bildiği için Mekke‘de böyle bir 

durumun olması bütün dünya Müslümanlarının tepkisini doğuracaktı. Ġbn Lüvey dört 

bin kadar askerle ihramlı olarak Mekke‘ye girdi. Verilen emir doğrultusunda kan 
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dökmeden Ģehir ele geçirildi. Sadece ġerif Hüseyin‘in evi yağmalandı. Ġbn Lühey 

Mekke‘nin yeni emiri oldu
181

. 

Kasım 1927‘de Ġbn Suûd yanında Necd‘li âlimlerle birlikte Mekke‘ye girdi. Ġlk 

önce Kâbe‘yi ziyaret etti. Sonra Mekke‘nin âlimlerinden kendi görüĢlerini kabul 

etmelerini ve biatlarını istedi. Âlimler de ister istemez bunları kabul etmek zorunda 

kaldılar. Mekke‘deki hayat Vehhâbî inançları doğrultusunda yeniden Ģekillendirildi
182

. 

 

1.4.6. Medine ve Cidde’nin ĠĢgali 

ġerif Ali Mekke‘yi boĢalttıktan sonra ordusuyla Medine ve Cidde Ģehirlerine 

çekilmiĢti. Elinde kalan son yerleri savunmak için savaĢ hazırlıklarına baĢladı. Medine 

ve Cidde çok kısa süre sonra Ġhvan Kuvvetleri tarafından kuĢatıldı. ġerif Ali ise 

kuĢatmayı kaldırmak için Mescid-i Nebevî‘nin vurulduğunu tüm dünyaya iletti. Daha 

önce Vehhâbîlerin yaptığı ve Medine iĢgalinde olanlar hala hafızalarda idi. Bu haber 

hemen etkisini gösterdi. Ġbn Suûd‘a bütün dünyadan tepkiler gelmeye baĢladı. Ġbn Suûd 

bütün dünyaya böyle bir olayın olmadığını kesin bir dille açıkladı. Daha sonra yapılan 

tahkikatlarda gerçekten söylenenlerin düzmece olduğu anlaĢıldı
183

. 

Medine, kuĢatmaya on ay direndi. ġerif Ali bu süre zarfında yardım gelmediğini 

görünce teslim olmak zorunda kaldı. Ġbn Suûd‘a bir heyet göndererek ihvandan 

çekindiklerini bildirdiler. Bunun üzerine Ġbn Suûd oğlu Muhammed‘i görevlendirdi. 

Aralık 1925 yılında Ģehir Muhammed‘e teslim oldu
184

. 

En son Cidde Ģehri Suûd‘a teslim oldu. Cidde diğer Ģehirlere benzemiyordu. 

Burada batılı devletlerin konsoloslukları vardı. Ġbn Lüvey yabancı konsolosluklara 

yazdığı mektuplarda kendilerini tanımalarını istiyordu. Ancak konsolosluklar tarafsız 

kalacaklarını bildiriyorlardı. Bu da ġerif Ali‘yi cesaretlendiriyordu. Medine‘nin düĢmesi 

ve Ģehirde baĢlayan salgın hastalıklar ümitleri bitirdi
185

. Konsoloslukların devreye 

girmesiyle ġerif Ali, ailesinin güvenli bir Ģekilde ülkeyi terk etmesini ve Ġhvan‘ın Ģehre 

girmemesi karĢılığında teslim olacağını bildirdi. 22 Aralık 1925 yılında Cidde Ġbn 
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Suûd‘a teslim oldu. Ġhvan Kuvvetleri Ģehre sokulmadı. Böylece yabancı misyonlar da 

rahat bir nefes almıĢ oldular
186

. 

 

1.5. Mekke’de Suud KarĢıtı Ġsyan 

1930‘larda Ġhvan teĢkilatı, Vehhâbîliğe aykırı düĢünceleri olduğu gerekçesiyle 

harekete geçerek yönetimi ele geçirmek üzere Ġbn Suûd‘a karĢı isyan etmiĢti. Bunun 

üzerine Ġbn Suûd onları ortadan kaldırmak amacıyla kadın, çocuk demeden bütün 

hicreleri uçaklarla bombalatmıĢ ve hemen herkesi öldürtmüĢtü. Fakat hareket büyük bir 

zayiat verse de gizli olarak faaliyette bulunmaya devam etmiĢti. Yapılan bir 

operasyonda ihvan liderlerinden DuveyĢ ve Bijad yakalanarak hapse atılmıĢ ve bir süre 

sonra burada ölmüĢlerdi.  

Nihayet üyelerini önemli ölçüde kaybeden teĢkilat ciddi anlamda zayıflamıĢ, 

geride birkaç aile ve yetim çocuklar kalmıĢtı. Kendilerine karĢı yapılanlara büyük bir 

nefret duyan Bijad‘ın arkadaĢı Muhammed b. Seif el-Uteybi‘nin bu bozgundan 7 yıl 

sonra bir oğlu olmuĢ ve adını Cüheyman koymuĢtu
187

. El-Uteybi Suûd ailesine karĢı 

silahlı mücadele yapan bir aileye mensuptu
188

. Sonunda hareket Cuheymen el-

Uteybi‘nin liderliğinde 1979 Mekke baskınıyla tekrar yüzünü göstermiĢti. 

 

Siyasi Süreç 

Ġbn Suûd tahta geçtiği 1932 yılından 1953 yılına kadar Suûdi Arabistan halkını 

oluĢturan Necid, Asir, Hicaz ve Hassa‘daki bedevi kabilelerini kendisine bağlayarak 

hâkimiyetini tesis etti. Bunda Vehhâbî ulemanın da katkısı oldu. 1953‘te ulemanında 

tasvibiyle yerine oğlu Suûd bin Abdülaziz geçti, ancak ailesinin isteğiyle 1964‘te tahtı 

kardeĢi Faysal b. Abdülaziz‘e bıraktı. Faysal, ulemanın da teĢvikiyle diğer Ġslam 

ülkelerine yönelik Pan-Ġslamik örgütlenmeleri teĢvik etti.
189

   

 Suudların Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan devralmayı amaçladıkları ümmetçi 
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politikalarını destekleyen bir geliĢme olarak satır arasında Rabıta‘ya değinmek doğru 

olacaktır.  1962‘de, Genel Ġslâm Konferansı‘nda (el-Mü‘temerü‘l-Ġslâmiyyi‘l-âm) alınan 

kararla Mekke‘de kurulan Râbıtatü‘l-âlemi‘l-Ġslâmî (Muslim World League, Dünya 

Ġslâm Birliği) kısa adıyla Râbıta bütçesinin % 90‘nın Suud ailesinin üstlendiği 

Ġslamiyeti yayma, müslümanlar arası birlik ve dayanıĢmayı sağlama, Arapça öğrenimini 

yaygınlaĢtırma, bu amaçlara yönelik okullar, camiler açma, burslar verme gibi amaçlar 

içeren bir uluslararası sivil kurumdur. Bu amaçlarını halen yerine getiren bu kurumun 

kuruluĢ sebebi ise Ġslam coğrafyasını tehdit eden kominizme karĢı savaĢmak ve 

Suudların ümmetçi politikasına ters düĢen dönemin milliyetçi akımını baskılamaktı.   

Ġslâm birliği düĢüncesinin destekçisi olan Kral Faysal, laik Arap rejimlerine 

karĢı olan Müslüman KardeĢler Örgütü‘nü krallığa davet etti. Bu arada Mısır 

CumhurbaĢkanı Nasır‘a karĢı baĢarısız bir suikast giriĢiminde bulunuldu, Suriye ve 

Mısır‘da örgüt yasaklandı. Ayrıca örgütün dünya çapında saygı duyulan fikir adamı 

Seyyid Kutup, idam edildi. Bununla birlikte Kutub‘un kardeĢi Suûdi Arabistan‘da çok 

iyi karĢılandı ve üniversitelerde hocalık yaptı. Öğrencileri arasında Müslüman KardeĢler 

örgütüne mensup Muhammed b. Ladin‘in oğlu Usame b. Ladin ve Cüheyman‘ın 

yardımcıları da vardı. Faysal döneminde çağdıĢı kalmıĢ uygulamalara son verdi. 

Böylece modernleĢme yolunda kısmi bir baĢarı sağlandı. Nitekim din adamlarının karĢı 

çıkmasına rağmen 1962 yılında kölelik yasaklandı ve 1965‘te Suûdi Arabistan 

Televizyon‘u kuruldu
190

. 1975‘te yeğenlerinden biri tarafından öldürüldü ve yerine 

kardeĢi Halid bin Abdülaziz getirildi. 

 

Kabe Baskını, 1979 

Vehhâbî inançlara sahip Cüheyman soruların cevaplarını Ġslâmiyet‘te aramak 

için yetiĢtirilmiĢti. Cüheyman yapacağı hareketin sonraki safhalarını planlarken hadis 

kitapları baĢta olmak üzere araĢtırmaya koyuldu ve sonunda Mehdi düĢüncesini 

benimsedi
191

. Mehdi‘nin geliĢini anlattığı yedi risalede kısaca, Mehdi ortaya çıkmadan 
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önce büyük bir ihtilaf olacağını ve Müslümanların dinden uzaklaĢacağını söyledi. 

Cüheyman‘a göre aslında bu zaten olmuĢtu
192

. 

Bu düĢüncelerin yayılmasının, Suûdi Devleti için tehlike oluĢturduğunu gören 

Suûdiler, 1978 baharında Cüheyman ve destekçileri için yakalama kararı çıkarttı. Bunu 

haber alan Cüheyman çöle kaçtı, fakat burada barınamayacağını anlayınca kendini 

kurtarabilecek tek kiĢi Suûdi din adamı Bin Baz‘dan yardım istedi. Baz‘ın tavassutuyla 

kendisi ve takipçileri serbet  bırakıldı
193

. 

1978 Kasım ayı hac mevsiminde Cüheyman adamlarını hacca çağırdı. Hac‘dan 

sonra faaliyetlerini sürdürmek üzere yeniden harekete geçti. ġimdi daha dikkatli hareket 

ediyordu. Bir baskın olduğunda kendilerini savunmak amacıyla silahlandılar. 

Destekçilerinin çoğu kendisi gibi ulusal muhafızlardan ayrılma ya da emekli kimselerdi. 

Mensuplarını çölde eğittiler ve silahları da Ulusal Muhafız depolarından temin ettiler. 

Bir kısmı da Yemen ve Lübnan‘dan ülkeye sokuldu
194

. 

Suûd yönetimi tehlikenin büyüdüğünü görünce yeniden tutuklamalara baĢladı. 

Cüheyman bu arada ilk eĢinden boĢandı ve Mehdi olarak gördüğü Muhammed 

Abdullah‘ın kız kardeĢiyle evlendi. Bu arada Cüheyman, taraftarlarına Mescid-i 

Haram‘a gideceklerini açıkladı. Aynı zamanda Bin Baz‘a temsilci göndererek Mehdi 

fikrini açıkladı. Bin Baz ise Müslümanlar arasında fitneye sebep olacağı konusunda onu 

uyardı
195

. Fakat Cüheyman ve taraftarları 20 Kasım 1979‘da 400-500 kiĢiyle Kâbe‘yi 

ele geçirmeyi baĢardı ve eniĢtesi Muhammed b. Abdullah‘ı mehdi ilan etti
196

. Adamları 

da ona biat ettiler. Daha sonra militanlara ve onlara katılan hacılara silahlar ve 

Cüheyman‘ın yazdığı broĢürler dağıtıldı. Mescidi Haram‘ın imamı Ġbn Sübey gizlice 

yetkilileri arayarak onları durumdan haberdar etti
197

. Olaydan bir saat sonra Mekke 

polisi giriĢ kapılarına olayı soruĢturmak için bir araç gönderdi. Araç minarelerdeki 

keskin niĢancılar tarafından mermi yağmuruna tutuldu
198

. 
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Polis iĢin vahametini daha kavrayamamıĢtı. Ġlk polis aracı geri dönmeyince 

büyük bir polis konvoyunu mabede yaklaĢtırdılar. Bu sırada açılan ateĢ sonucu sekiz 

polis öldü ve 36 polis yaralandı. Cüheyman adamlarına sivillere kesinlikle ateĢ 

açmamaları talimatını vermiĢti. Siviller yaralı polislerden birkaçını kurtarabildi
199

. 

Bu arada Cüheyman‘ın el broĢürleri dıĢarıya taĢınmıĢ ve Mehdi konusu hızla 

halk arasında yayılmaya baĢlamıĢtı. Muhafız Alayı Komutan Yardımcısı ġeyh 

Abdülaziz silahların doğrudan ordu depolarından geldiğini ve askeri araçlarla içeriye 

sokulduğunu belirtti
200

. 

Kral Halid‘in hem yönetimi ele alması, hem de sarsılan meĢrutiyetini güvence 

altına alması gerekiyordu. Bunun için en uygun yol ulemanın desteğini almaktı. Bu 

destekle Cüheyman‘ın hocası olan Bin Baz ve Vehhâbî ulema tarafından verilebilirdi. 

Kral Halid Bin Baz‘la müzakerelere girdi. Bin Baz ve ulema Halid‘e destek 

vereceklerini açıkladılar. 30 âlimin imzaladığı bir fetva yayınlandı.  

Bu fetva üzerine kontrolü ele geçirmek üzere Kral Halid harekete geçti
201

. 

Polisler tarafından Kâbe önünde operasyon hazırlıkları yapılarak olay bastırılmaya 

çalıĢıldı. Ancak polisler yetersiz kaldılar. Devreye Suûdi Muhafız alayı girdi. Onlar da 

baĢarılı olmadı, çoğu öldürüldü ve yaralandı.
202

. 

Bu olayları takip eden iki hafta boyunca Suûdi yetkililer kontrolü sağlamak için 

sahip oldukları tüm gücü kullandılar
203

. Caminin minarelerindeki keskin niĢancılar ise 

füze atıĢıyla etkisiz hale getirildi
204

. 

Suûdi yönetimi içerideki isyanın daha profesyonel bir yardım alınarak 

bitirilebileceğini düĢünüyordu. Bunun için Fransız GIGN Komandolarından yardım 

istendi. Sinir gazı gibi silahlar da kullanılarak isyan bastırıldı ve hedef gözetilmediği 

için pek çok sivil de öldü
205

. Buna mukabil asiler önemli kayıplar verdi. Liderler ile 

birlikte sağ kalıp mahzende saklananlar ele geçirildi. Mehdiliğini ilan eden Muhammed 

b. Abdullah da öldürülenler arasındaydı.  
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Cüheyman‘ın yaptıklarını kınayan Suûdi Arabistan ġura Meclisi (Meclis el-ġūra 

el-Saûdiyye) tutsaklara verilmesi gereken ceza konusunda yorum yapmaktan kaçındı. 

Kral Halid isyancıları affetmedi. 9 Ocak 1980‘de sabaha karĢı 63 kiĢinin kafası 

kesilerek idam edildi. Ġdamlar Suudi Arabistan‘ın sekiz Ģehrinde gerçekleĢti. Ġlk 

öldürülen Cüheyman olmuĢtur
206

. 

Kral Halid 20 Kasım‘da ulemayı memnun etmek için bazı yasakları yeniden 

getirdi. Kadınların çalıĢmasına bazı kısıtlamalar koydu. Batılıların oturduğu kurtarılmıĢ 

bölgelere Suûdi güvenlik güçlerinin baskın yapmasına izin verdi. O dönemde Vehhâbî 

radikalliğini benimsemek Suûdilere akıllıca geldiyse de on yıl sonra el-Kâide 

radikallerinden yeni bir grup türediğinde Suûdiler yaptıkları yanlıĢı fark edeceklerdi
207

. 

Cüheyman, Kâbe iĢgalinde rehin aldığı hacılara Ģu mesajları iletti:
208

 

1. Müslümanlar, Batı kültürünü taklit etmekten uzaklaşmalı ve onlarla ilişkileri 

kesmelidir.  

2. Batı sömürüsüne izin veren Suudi hanedanlığı, Kral Halid ve ekibinin 

günahkâr olduğunun ilan edilmelidir.  

3. Halkın malını çalan Suûdi hanedanlığı yıkılmalı ve onlardan hesap 

sorulmalıdır. 

4. Arabistan‟da yaşayan yabancılar sınır dışı edilmelidir. 

5. ABD Müslümanların düşmanıdır. Bu ülkeyle olan petrol ticareti derhal 

durdurulmalı ve petrol ticareti sadece ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için 

yapılmalıdır. 

Suûdi Arabistan‘da Ġhvan ortadan kaldırılınca Uteybi ve taraftarlarının 

muhalefeti zayıfladı. Ancak krallık içerisinde varlığını korudu. Suûdi Devleti bu olayı 

unutturmak için elinden gelen her Ģeyi yaptı. Fransızlardan aldığı yardımı kamuoyundan 

sakladı. Fakat 1989 Ocak ayında Le Point dergisi olayı detaylarıyla yazınca halk kralın 

kendilerini yanılttığına inanmaya baĢladı. Borril isminde bir askerin yayınlanan hatırası 

bu inancı daha güçlendirdi. Çünkü kitabın kapağında Suûdi üniforması ile çekilmiĢ bir 

resmi bulunuyordu
209

. 
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Cüheyman‘ın çocuklarına devlet hoĢgörülü davranarak orduda subay olarak 

görevlendirdi. Hapistekiler on yıl sonra serbest bırakıldı
210

. Bunların önemli bir kısmı 

daha sonra Afganistan‘da kurulan el-Kâide‘ye katıldı. Onlardan birisi Mısırlı 

Muhammed Amir Süleyman idi. Zevahiri ile birlikte çalıĢıyordu. Afganistan‘daki el-

Kâide kamplarında yetiĢmiĢ bir cihatçıydı. Üzerinde Filistinli Ebu Muhammed el-

Makdisî‘nin büyük bir etkisi vardı. Makdisî‘nin kayınbiraderi Cüheyman‘ın en yakın 

destekçilerinden biriydi ve hapis yatmıĢtı
211

. 

Makdisî kayınbiraderinden etkilenerek ―Suûdi Devleti‟nin Kâfirliği‟nin Açık 

Kanıtları‖ adında bir kitap yazmıĢtı. Bir eylemci, bu kitaptan etkilenerek 1995 yılında 

Amerikan kuvvetlerinin kontrolündeki Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları Eğitim 

Merkezi binasını bombaladı. Mısır Devlet BaĢkanı Sedat‘ı öldüren eylemci üzerinde de 

Cüheyma‘nın yedi risalesi bulunmuĢtu
212

. O sırada Makdisî, Ürdün Krallığı‘nı yıkmak 

için komplo düzenlemek suçundan hapis yatıyordu. Hücredeki arkadaĢı onun 

görüĢlerinden etkilenerek Irak‘ taki el-Kâide‘yi kuracak olan Ebu Musab el-Zerkavî‘den 

baĢkası değildi
213

. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2. MODERN SELEFÎ ÖRGÜTLER 

2.1. El-Kâide 

Örgütün KuruluĢu ve Siyasi Söylemi 

Suûdi Arabistan‘lı zengin bir iĢadamının oğlu olan Usame Bin Ladin 25 Aralık 

1979‘da Sovyetler Birliği Afganistanı iĢgal etmeye baĢlayınca dönemin cihad 

akımından etkilenerek Afganistana geçmiĢ ve burada Filistin asıllı Abdullah Azam ile 

tanıĢmıĢtı. Cihad için Afganistan‘a gelen gençlerin çoğu Bin Ladin ve Azam tarafından 

kurulan ―Mektebetû‘l-Hidemât‖ adlı oluĢumun etrafında toplanmıĢlardı. ĠĢte bu yapı el-

Kâide‘nin temellerini atacaktı. 

El-Kâide 20 Ağustos 1988 tarihinde kuruldu. KuruluĢ amacı Sovyetler Birliği ve 

kominizimle mücadeleydi. Bölgedeki konjonktürün değiĢmesiyle örgüt hedef değiĢtirdi. 

Bu kararı Usame Bin Ladin 23 Ağustos 1996‘da Londra baskılı ―Kuds el-Arabî‖ 

gazetesine verdiği röportaj ile dünyaya bildirdi. Beyanatında ―ABD‟yi meşru hedef 

olarak gördüğünü bu doğrultuda Amerikan güçlerini Arap Yarımadası‟ndan çıkarmak, 

Suudi Arabistan yönetimini devirmek, mukaddes beldeleri kurtarmak ve dünyadaki 

islami devrimciliği desteklemek‖, baĢlıklarıyla hedeflerini açıklamaktaydı.   

Konu hakkında araĢtırmalar yapan Whelan‘ın tespitlerine göre El-Kâide‘nin 

Irak‘ta BM personeli ile  BirleĢmiĢ Milletler binasına saldırı planları yukarıda belirtilen 

amaçlara ulaĢmak için yapıldı
214

. Afganistan‘da Taliban Örgütü içinde hayat bulan bu 

örgüt, Vehhâbîliği benimsemiĢ ve Afgan halkına da bu anlayıĢı dayatmıĢtı. Kendileri 

gibi düĢünmeyenleri kâfir olarak görüyorlardı. Afganistan‘daki ġiî azınlığı öldürmekten 

çekinmediler
215

. Taliban 1997 yılında Mezâr-ı ġerif‘i ele geçirdiğinde ġiîlere 

Afganistan‘ı terk etmek seçeneğini sundular. Kabul etmeyenleri ise öldürdüler
216

. Bu 

cinayetleri iĢleyenler on Ġranlı diplomatı da katleden Pakistan Sipah-ı Sahabe 

savaĢçılarıydı
217

. 
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Whelan‘ın yine bulgularından hareketle ifade edilmektedir ki, Irak‘ta BM ve ġiî 

nüfusuna saldırılar ise, el-Kâide bağlantılı Ensar el-Ġslâm taraftarlarınca yapıldı. Ensar 

el-Ġslâm‘ın Norveç‘te sürgünde bulunan manevi lideri Molla Mustafa Krekar‘a göre, 

Irak‘ta Amerikalılarla savaĢmakla, Afganistan‘da Sovyetlere karĢı savaĢmak aynıdır 

diyor ve bu mücadelenin hilafetin kaldırılmasından beri devam ettiğini belirtiliyordu
218

. 

El-Kâide‘nin düĢünceleri, Selefî düĢünürlerinden Seyyid Kutub‘un görüĢlerine 

dayanıyordu. Seyyid Kutub‘a göre kâfirler ne kadar uğraĢırlarsa uğraĢsınlar, Allah‘ın 

kendilerine mukadder gazabına karĢı hiçbir savunmaları olmayacaktır. ĠĢte el-Kâide de 

kendileri gibi düĢünmeyen Müslümanlarla mücadeleyi cihad olarak görüyor
219

, Seyyid 

Kutup gibi bu yolda ölenlerin asla kayıp duygusu yaĢamayacaklarına inanıyordu. Çünkü 

onlar canlarını Allah yolunda feda etmiĢlerdi. Örgütün üyelerinde bu düĢüncenin 

etkisini bir Taliban savaĢçısının sözleri açıkça ortaya koymaktadır: ―Amerikalılar Pepsi-

Cola severler, fakat biz ölümü seviyoruz‖
220

. 

Yeni kurulacak sünni Ġslâm hilafeti, yalnız günümüz Ġslâm devletlerini değil 

Müslümanların olduğu her bölgeyi, dolayısıyla Avrupa devletlerini etkileyecektir ve bu 

el-Kâide‘nin hedefidir
221

. El-Kâide laiklikliğe, demokrasiye karĢıdır. Bu bağlamda 

onlara göre, M. Kemal Atatürk din ve devlet iĢlerini birbirinden ayırmıĢtır. Bu Ġslâm‘ı 

bitirmeye yönelik bir giriĢimdir. Bu yüzden Türkiye de el-Kâide‘nin hedefleri 

arasındadır. Onlar Türk devletinin yıkılması gerektiğini ifade ederler. Seyyid Kutup ve 

Bin Ladin‘e göre, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nu ve hilafeti sona erdiren asıl giriĢimler, 

Türkiye‘de uygulanan reformlardır. Bu bir felakettir, bu yüzden yeni Türk devleti 

yıkılmalıdır. El-Kâide örgütüne yakın olan düĢünür Yusuf el-Ayyeri‘ye göre ―Amerikan 

demokrasisi, İslâm‟ın geleceğini tehdit etmektedir”. Ebu Musa el-Zerkavî de bu Ģer 

demokrasisine savaĢ açtığını ilan etmiĢtir. Batı medeniyeti tarafından kadına tanınan 

özgürlük el-Kâide‘ye göre yanlıĢ olup ahlaki bozulmanın bir göstergesiydi. Onun için 

dört kadınla evlilik serbest edilmeliydi. Zira kadınlar eğitim ve çalıĢma hakkı olmayan 

varlıklardı
222

.  
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Onlara göre ehl-i kitap Allah‘ı yanlıĢ tanıyordu. Allah bu eski dinleri 

kaldırmıĢtır. Doğru din Ġslâm‘dır. Ehl-i kitap olanların Müslüman olmadıkları takdirde 

öldürülmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Nitekim Usame bin Ladin 1998 yılında El-

Cezire kanalına verdiği bir röportajda “Her yetişkin Müslüman, Amerikalılardan, 

Yahudilerden ve Hıristiyanlardan nefret eder. Bu bizim inancımız ve dinimizdir.” 

demiĢtir
223

. Ayrıca Usame bin Ladin‘in baĢında olduğu ‗Dünya Ġslami Cephesi‘ 23 

ġubat 1998 tarihinde, Londra'da Arapça yayınlanan El-Kudüs el Arabi gazetesinde bir 

fetva yayınlayarak ‗Yahudiler ve Haçlılara karĢı‘ cihad ilan ettiğini duyurmuĢtu. Bu 

fetvada Ģu ibarelere yer vermiĢti; ―Allah'ın izniyle, Ona inanan ve iradesine boyun eğen 

herkesi, Amerikalıları gördükleri yerde hemen öldürmeye ve paralarına el koymaya 

çağırıyoruz. Ayrıca Şeytanın askeri olan Amerikalıları ve onlarla ittifak kuran şeytan 

destekçilerini bozguna uğratacak bir saldırıya geçmeleri için alimlere, liderlere, 

gençlere ve askerlere çağrıda bulunuyoruz.‖  

ABD büyük düĢmandır. Orta Doğu ve körfez bölgesi devletleri ise yakın 

düĢmandır. Emperyalist güç olan ABD, Ġsrail‘e destek vermektedir. Bu yüzden hedef 

haline getirilerek ABD‘nin ılımlı Müslüman ülkelerine olan desteğine son vermesi 

sağlanmalıdır
224

. Yine ABD‘ye düĢman olan farklı grupların desteği temin 

edilmelidir
225

. El-Kâide kısaca Batı medeniyetinin Ġslâm düĢmanı olduğuna inanır ve 

ondan kurtulmak için cihad ve Ģiddeti meĢru sayar
226

. Kuveyt, Katar, Mısır, Bahreyn, 

Yemen, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi bazı Arap ülkeleri Batı ve ABD ile iĢbirliği 

yaptıkları için zındıklardır
227

. Bin Ladin Batı‘ya “Beyaz Saray‟daki haydutlar için kan 

dökmeyin” tavsiyesinde bulunmuĢtur
228

. El-Kâide 11 Eylül saldırısı dahil ABD‘ye 

yönelik pek çok eyleme imza atmıĢtır. Bunların bir kısmının ise CIA desteğiyle 

gerçekleĢtirildiğinden Ģüphelenilmektedir
229

. 

El-Kâide Örgütü‘nün ikinci adamı olan Zevahiri‘nin temel amacı, Mısır‘a 

halifeliği getirmektir. Bu amaca ulaĢmak için yıkıcı eylemlerle Batı korkutulmalı, 
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Amerika bölgeden çıkarılmalı ve halifeliğin Ġslâm ülkeleri üzerindeki gücü kullanılarak 

Batı‘ya karĢı cihad ilan edilmelidir. Sonuçta ABD ve Yahudi hükümetine karĢı Allah 

kazanacaktır
230

. Bunun için dünyadaki bütün Amerikan ve Yahudi hedefleri vurulmalı 

ve Ġslâm devletleri üzerindeki hâkimiyetleri yok edilmelidir
231

. 

El-Kâide‘nin temel stratejisi, önce bir ülkenin yönetimine sızmak, daha sonra 

bölge ülkelerinin liderlerini öldürürüp orada büyük hilafet devletini kurmaktı
232

. 

Nitekim örgüte ait dokümanlardan onun ABD‘ye ve Müslüman bölgelerdeki iĢgal 

güçlerine cihad ilan ettiğini öğreniyoruz. Pek çok propaganda aletlerinde bu mesaj 

tekrarlanıp durmuĢtur
233

. Onlar Müslümanları yalnız bir bölgede değil dünya çapında 

mücadeleye çağırıyordu
234

. Nitekim kendilerine bağlı Güney Veziristan‘da Cündullah, 

Pakistan‘daki ABD ve Batılı çıkarlarına karĢı savaĢıyordu
235

. 

 

2.1.1. Örgütün Yapısı 

El-Kâide üç ana gruptan oluĢuyordu: Bağımsız hücreler, yerel örgütlenmeler ve 

mücahit gruplar. Hücreler, örgütün özel olarak eğittiği ve dünyanın pek çok ülkesinde 

yapılanmıĢ birimlerden meydana gelmektedir. Her hücre 10-15 kiĢiden oluĢmakta ve 

birbirleri arasında bağlantı bulunmamaktadır. Birçok uzman tarafından bu modele 

―Üzüm Salkımı Modeli‖ adı verilir
236

. Mücahitleri Afganistan SavaĢı‘na katılmıĢ 

Çeçenistan,  Filistin ve Bosna Hersek gibi ülkelerden gelen kiĢiler; yerel örgütlenmeleri 

de dünyanın değiĢik bölgelerinden olan radikal gruplar teĢkil etmektedir
237

. Bin 

Ladin‘in liderliğinde 1980‘de on iki adamla kurulan örgüt, gittikçe geliĢerek bugünkü 

seviyeye ulaĢmıĢ, 100‘er kiĢilik gruplarla geniĢlemiĢtir
238

.  
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Örgütün idaresi danıĢma kurulunca yapılıyordu. Kurulda Eymen el-Zevahirî ve 

yakın çevresi bulunuyordu
239

. Bir komuta ve kontrol yapısına sahipti. Operasyonlara 

onay veren danıĢma konseyi ve yanında iĢ komitesi, dini komite, medya komitesi ve 

seyahat bürosu gibi birimler bulunuyordu
240

. 

Örgüt lideri tarafından idare edilen bu yapıyı teĢkil eden danıĢma konseyi baĢta 

olmak üzere askeri komite askeri konulardan, dini komite dini iĢlerden, medya komitesi 

basından, mali komite finans temini ve idaresinden, seyahat bürosu, ulaĢımdan ve 

istihbari komite de haber toplama iĢlerinden sorumluydu
241

. 

Hücrelerin belirli bir örgütlenme yapısı vardır. Özgür hareket ederler, üretken 

olup eylemlere karar verme ve bunun için gerekli hazırlıkları yapma hakkına sahiptirler. 

Bölgelerin durumlarına göre örgütlenir, yeni üye alabilir ya da aralarına katılan özel 

statülü üyeleri baĢka bölgelere gönderebilirler. Kendilerine mahsus kuralları vardır ve 

genel kurallara uymamakta serbesttirler.  

El-Kâide‘nin teĢkilatlanması 1996 yılında Sudan‘dan Afganistan‘a, oradan 

Avrupa, Amerika, Türkiye ve Yemen‘e doğru geniĢlemiĢtir. Avrupa‘da 1998 yılında 

örgüte yönelik yapılan operasyonlar sonrasında Türkiye‘deki büro Ġspanya‘ya 

nakledilmiĢtir
242

. Hücresel ve esnek yapılanması eylemlerin önlenmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Ġnsana dayalı iletiĢim yaptığı için yakalanmaları daha zordur. Ġnternet 

üzerinden büyük kitlelere kolayca ulaĢabilmekte ve bu yolla güvenlik birimlerine karĢı 

önlem alabilmektedir.  

2001 yılında Taliban iktidarının yıkılmasından sonra örgüt üyeleri eylem 

yapmak amacıyla farklı ülkelere dağıldılar
243

. Suriye‘de el-Nusra olarak Somali‘de el-

ġebâb, Nijerya‘da Boko Haram adıyla örgütlenmiĢtir. 2011 yılında Suriye ve Irak‘ta el-

Kâide militanları Irak-ġam Ġslam Devleti  (IġĠD) adıyla yeni bir örgütlenmeye gitmiĢtir. 

IġĠD daha sonra Suriye ve Irak‘ta güçlenince Afganistan el-Kâide‘siyle iliĢkisini 
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kesmiĢtir
244

. AĢağıdaki Ģema el-Kâide‘nin dünya ülkelerindeki yapılanmasını 

göstermektedir.  

Tablo 1: El-Kâide Örgüt Yapılanması 

El Kâide Örgütü
245

 

                                                                                  

Bürolarının olduğu ülkeler      El-Kâideyle bağlı farklı isimlerdeki diğer örgütler 

- ABD - Ġslâmi Cihad (Mısır) 

- Ġspanya - Bayt el-imam (Ürdün) 

- Moracco - Hizbullah (Lübnan) 

- Tunus - MORO (Filistin) 

- Türkiye - Ebu Sayyef Grubu (Malezya 

- Kuveyt - Özbekistan Ġslâm Hareketi 

- Pakistan - Aden Ġslâm Ordusu (Yemen) 

- Yemen - Ġslâmi Mücadele Grubu (Libya) 

- Suudi Arabistan  

- Somali  

- Kenya 

- Tanzanya 

- Endonezya 

- Nijerya 

- Sudan 

- Hindistan 

- Uganda 

- Libya 

- Arnavutluk 

- Kafkaslar 

- Almanya 

- Fransa 

- Ġngiltere 

- Ġtalya  
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El-Kâide eylemlerini üç grup aracılığıyla gerçekleĢtirir;  

 Birinci grup yerel militanlardan oluĢur. Ayak iĢlerini bunlar yapar.  

 Ġkincisi, ―uykucular‖ olup eylemlerini yaptıktan sonra günlük iĢlerine dönerler.  

 Üçüncü grup uzman militanlardan meydan gelmektedir. Bu militanlar 

eylemlerinden sonra hayatta kalmıĢlarsa yeniden yer altına inerler.  

Mesela Afrika‘daki ABD elçiliklerine yapılan saldırıyı bu eylemciler icra 

etmiĢtir
246

. Mücahitlerin çoğu Afgan-Rus SavaĢı‘nda birlikte savaĢan kimselerdir. 

Vehhâbî görüĢleri benimseyen bu kiĢiler kamplarda eğitilirler, iĢ hayatında birbirlerine 

oldukça yakındırlar. Evlilik yoluyla birbirlerine akraba olmuĢlardır
247

. 

El-Kâide personel seçiminde oldukça dikkatli ve titiz davranmaktadır. 

Dünyadaki gündemi takip edebilecek nitelikte elemanlara sahiptir. Bu tip elemanların 

Arapça ve Ġngilizce bilmeleri Ģarttır
248

. Ayrıca örgütün eylemde kullanmadığı Ģoförler, 

aĢçılar, bilgisayar programcısı ve hukukçu gibi günlük iĢleri yapan elemanları vardır
249

. 

Örgüte girmenin en önemli Ģartı, Müslüman olmaktır. Zira Müslüman olmayan 

bir kimsenin Ġslami hedefler doğrultusunda mücadele etmeyeceği ve örgütü deĢifre 

edeceği açıktır. Alınacak eleman olgun yaĢa gelmiĢ olmalıdır. Çünkü bu zor yolda 

fiziki, psikolojik ve zihinsel olarak güçlü olmak gerekmektedir. Üye itaatkâr, akıllı ve 

zeki olmalı, talimatların dıĢına çıkmamalıdır
250

. 

 

2.1.2. Örgütün Eylemleri 

Örgüt dünyanın pek çok yerinde ses getiren eylemler yapmıĢtır. Burada bu 

eylemlerin tamamı üzerinde durulmayacaktır. Hareketin maksadının anlaĢılması 

bakımından birtakım eylemlere değinilecektir.  

Örgütün bir kısım eylemleri elçiliklere yönelik olmuĢtur: ABD‘nin Kenya ve 

Tanzanya‘daki elçiliklerine 1998‘de yaptıkları saldırı buna örnek olarak verilebilir. Bu 
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eylemler bomba yüklü araçlar ile gerçekleĢtirilmiĢtir
251

. Nairobi Büyükelçiliği‘ne 

yapılan saldırıda 213 kiĢi ölmüĢ ve 4.600 kiĢi yaralanmıĢtır. Eylemi gerçekleĢtiren 

Suudlu Muhammed RaĢit El-Ouhali ile Assam‘dır. Afganistan‘daki kamplarda bomba 

imali, adam kaçırma ve istihbarat alanında eğitim görmüĢlerdi
252

. Assam bu patlamada 

ölmüĢtür. El-Ouhali ise kaçarak kurtulmuĢtur
253

. 

Tanzanya‘daki eski baĢkent Dârüsselâm‘daki ABD elçiliğine bomba yüklü 

araçla bir saldırı yapılmıĢtır
254

. Saldırıyı gerçekleĢtiren altı kiĢi, Kenyalı, Tanzanyalı ve 

Mısırlıdır
255

. Bu patlamada 11 kiĢi ölmüĢ, 85 kiĢi de yaralanmıĢtır
256

. Profesyonelce icra 

edilen bu saldırılarla örgüt
257

, her zaman ve her yerde ABD hedeflerini vurabileceğini 

kanlı bir Ģekilde göstermiĢtir
258

. ABD de buna karĢı Sudan‘da Bin Ladin tarafından 

kurulan ilaç fabrikasını ve Afganistan‘daki kampları bombalamıĢ ve bu 

bombalamalarda 250 sivil hayatını kaybetmiĢtir
259

. 

Örgüt intikam için patlayıcı yüklü bir sürat teknesi ile USS Sullivan gemisine 

2000‘de bir saldırı yapmak istedi, fakat tekne patlayıcıların ağırlığından battığı için 

eylem baĢarısız oldu. Fark edilmeyen bu giriĢimden sonra el-Kâide militanları 

tarafından tekne denizden çıkarıldı ve bir sonraki eylem için hazırlandı
260

. 

12 Ekim 2000‘de aynı tekne ile USS Cole ABD savaĢ gemisine saldırdıysalar da 

yine istediklerine ulaĢamadılar. Çünkü teknedeki patlayıcılar gemiye ulaĢmadan infilak 

etti
261

. Saldırıda 17 Amerikan denizcisi öldü, 38 denizci de yaralandı
262

. Bir milyar 

dolar değerindeki gemi bu saldırı sonucunda kullanılmaz hale geldi
263

. Saldırıyı Kenya 
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ve Tanzanya saldırılarını da yapan Abdülrahim el-Nesiri ve Jamal Bodowi 

gerçekleĢtirdi. Eylemcilerden el-Nesiri yakalanarak ölüm cezasına, yanındakiler de 

hapis cezasına çarptırıldı, fakat 2006 yılında hepsi de hapishaneden kaçmayı baĢardı
264

.  

Eylem sonrasında Bin Ladin‘in sözcüsü Rifai Taha, Ladin‘in eylemle bir ilgisi 

olmadığını, ancak eylemi olumlu karĢıladığını söylemiĢtir
265

. Daha sonra Usame b. 

Ladin, Halid ġeyh Muhammed‘e bir propaganda kaseti hazırlatmıĢ ve TV kanallarında 

yayınlanmasını sağlamıĢtır. Bu eylem Ladin‘e olan sempatiyi arttırmıĢ ve örgüte yeni 

katılımlar olmuĢtur
266

. 

11 Eylül saldırısı olarak da bilinen Ġkiz Kuleler eylemi, El-Kâide‘nin dünyada en 

fazla ses getiren eylemi olmuĢtur. ABD BaĢkanı Bush Amerika‘nın Florida eyaletinde 

bir okul ziyaretinde iken uçaklardan biri Dünya Ticaret Merkezi‘ne çarpmıĢtır. Halk 

baĢta olayın feci bir kaza olduğu ihtimalini düĢünmüĢtür. Ancak New York‘daki 

Hudson Nehri‘nin karĢısından gelen baĢka bir uçak ikinci kuleye çarptığında artık 

olayın kaza değil bir saldırı olduğu anlaĢılmıĢtır
267

. 

Saldırı New York‘ta büyük paniğe yol açmıĢtır. Nitekim saldırı sırasında 

Florida‘da bulanan BaĢkan Bush Air Force One ile Washington‘a dönmeye çalıĢıyordu. 

Ancak bu sırada kendisini korumakla görevli gizli servis, o sırada uçakta bulunan 

baĢkana yönelik ―Beyaz Saray‘a yaklaĢma vurulursun!‖ Ģeklinde bir mesaj almıĢtır. 

Ġlginç olan, bu mesajın her gün değiĢtirilen gizli kodla gönderilmesiydi. Bununla 

teröristlerin gizli kodlara ve gönderilen sinyallere sahip olduğu anlaĢılıyordu. Bu olay 

Gizli Servis, FBI, Federal Havacılık Dairesi, CIA içinde eyleme yardımcı olan 

iĢbirlikçilerin olduğunu iĢaret etmekteydi. Yapılan bu tehdit sonrası ABD istihbaratı 

derin bir yara almıĢtır
268

. 

Eylemcilerden on beĢi Suudi Arabistan vatandaĢıdır
269

. Bu kiĢilerin ülkenin fakir 

bölgelerinden seçilip, el-Kâide kamplarında eğitim aldığı tahmin edilmektedir. 
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Eylemciler 20-28 yaĢ aralığında, lise mezunu ve bekâr gençler olup eylem öncesi 

aileleriyle bağlarını koparmıĢlardı
270

.  

Saldırı öncesi ilk yapılan toplantı ABD‘deki el-Kâide komutanı Muhammed 

Atta, emir subayı Remzi b. Es-Sibh ġeyh Muhammed ve Bin Ladin‘in katılımıyla 

Ġspanya‘nın Tarrogona kentinde yapılmıĢtır. Ancak eylem Almanya Hamburg Hücresi 

tarafından 1998 yılında planlanmıĢtır. Muhammed Atta, Zia El-Jarroh, Mervan El-ġeyhi 

ve Remzi b. EĢ-ġibh Hamburg Hücresi üyesiydiler
271

. 

Eylemcilerden Zekeriya Moussevi 2001 yılında ABD‘ye gitmiĢtir. 2001 yılının 

ortalarında eylemciler Fayez Ahmed, Ahmed El-Nemi, Saaed El-Ghomdi, Ahmed El-

Chamdi, Hamza El-Ghamdi, Abdül Alomari ve Woil ABD‘ye gelmiĢlerdir. Bu kiĢiler 

pilotluk eğitimi almamıĢtır
272

. 

Diğer eylemciler El-Hazmi ve El-Midhar, diğer gruptaki eylemcilerden çok önce 

Ocak ayında ABD‘ye giriĢ yapmıĢ ve pilotluk eğitimi almaya baĢlamıĢlardı. 2001‘in ilk 

uçuĢ okulunda baĢarısız olan Zekeriya Moussavi, kayıt olduğu ikinci okulda devamlı 

olarak Boeing 747 tipi uçak ile eğitim görmek istediğini söylemesi sonucu eğitmenin 

dikkatini çekmiĢ ve FBI tarafından gözaltına alınmıĢtır. FBI Moussavi ile ilgili herhangi 

bir suç unsuru bulamamıĢ, vizesinin bitmesinden dolayı tutuklanmıĢtır. Bunun sonucu 

Zekeriya Moussavi, plan dıĢı kalmıĢ, ancak eyleme dair bir bilgi edinilememiĢtir 
273

.  

Eylül 2002‘de ABD tarafından yakalanmadan birkaç ay önce, Yemenli Remzi 

Bin El-ġibh, Pakistan‘da saklandığı dönemde El-Cezire televizyonuna verdiği demeçte, 

Bin Ladin‘in yapılan eylemle ilgili geniĢ bir bilgisinin olmadığını, bunu öğrense bile 

bütün safhalarını bilemeyeceğini söylemiĢtir. Kulelerdeki hasarın ise Bin Ladin‘nin 

aldığı mühendislik eğitiminden yararlanılarak planlandığını belirtmiĢtir
274

. 

Eylemden önce teröristler, dikkat çekmemek için küçük gruplar halinde değiĢik 

Ģehirlere seyahatler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Hamburg hücresi üyesi Bin ġibh eylemin 
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olacağı gün Almanya‘dan Ġspanya‘ya, El-Howsawi, yine aynı gün Arap Emirliği‘nden 

Pakistan‘a giderek izlerini kaybettirmeye çalıĢmıĢlardır
275

. 

Focus dergisi eylemcilerden el-Kâide ABD sorumlusu Muhammed Atta‘nın 

Mayıs 2000‘de yüklü miktarda kimyasal madde satın aldığının öğrenilmesi üzerine CIA 

ve FBI ajanları tarafından izlenmiĢ ve Alman istihbaratıyla Atta ile ilgili bilgi 

paylaĢmıĢtır
276

. 

Eylemcilerden el-Omeri, Vâil eĢ-ġehri, el-Sugomi, Muhammed Atta ve Velid 

eĢ-ġehri Kuzey Kuleye çarpan 11 numaralı uçakta ölmüĢlerdir. Hamza el-Ghamdi, 

Ahmed el-Ghamdi, Moahld el-ġehri, Feyiz Ahmed ve Mervan el-ġeyhi Güney kulesine 

çarpan 175 numaralı uçakta ölmüĢlerdir. Pentagon‘a çarpan uçakta ise Hanjour, Salim 

el-HaĢmi, Nowaf El-Hamzi, el-Midhar, Moqed ve Hanjour isimli eylemiciler hayatlarını 

kaybetmiĢlerdir. Pensilvanya‘da yolcuların müdahalesiyle düĢen 93 numaralı uçakta ise 

El-Hazraw, El-Nami, el-Ghamdi ile el-Jorreh ölmüĢlerdir
277

. 

Saldırı sonucu hava korsanları hariç eylemde yaklaĢık 2.979 kiĢi ölmüĢ, 

ABD‘nin her zaman ve her yerde vurulabileceği gösterilmiĢtir. Kullanılan saldırı tekniği 

ile de bir ilk yaĢanmıĢtır. Bu olayla birlikte ABD‘nin ve diğer dünya devletlerinin dıĢ 

politika paradigmaları değiĢmiĢ ve Afganistan ve Irak iĢgallerine kapı açılmıĢtır.  

 Saldırı sonrasında ABD ekonomisi 120 milyar dolardan fazla zarara uğradı. 

Sadece Newyork Ģehrinde alt yapı zararı 60 milyar dolardan fazladır. Saldırının 

zararlarının rakamsal büyüklüğünün yanında ‗dünyanın değiĢtiği gün‘ olarak 

isimlendirilen bugünde ABD‘nin istihbaratına, güvenliğine olan inancın yıkılması 

sonucunda bütün dünyada güvenlik politikaları ve diplomasi değiĢikleri meydana geldi.  

Örgüt, eylemler için uzun süreli bir planlama ve eğitim sürecinden geçmiĢtir. 

Eylemle ilgili teknik, ekonomik ve istihbarat çalıĢmalarında bulunulmuĢtur. Eylemin 

500 bin dolara mal olduğu tahmin edilmektedir. Bu eylemde el-Kâide, ABD‘ye düĢman 

diğer devletlerin yapamayacağı bir saldırıyı çok az insan ve çok az sayıda bir maliyetle 

yapmayı baĢarmıĢtır. 
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Khobar Kuleleri eylemi Suudi Arabistan‘ın Dahran Ģehri yakınlarındaki ABD 

askeri kompleksine karĢı yapılan bir terör saldırısıdır. Bu tesis Irak‘ta uçuĢa yasak 

bölgenin korunması amacıyla üç bin görevli ABD askerinin yaĢadığı bir kompleksti
278

. 

Eylemcilerden el-Mughassil, Ali el-Houri, Al-Qassab ye Al-Sayegh ve kimliği 

tespit edilemeyen bir Lübnan vatandaĢı Haziran 1996 yılında Suudi Arabistan‘dan bir 

petrol tankeri satın aldılar. Bu tankerin içine patlayıcılar yerleĢtirilerek iki haftada 

bombalı bir araca dönüĢtürdüler
279

. 25 Haziran 1996 tarihinde Khobar Kulelerinin 

yanındaki çitin yakınında
280

, aracı patlatarak 19 Amerikan vatandaĢının ölümüne, beĢ 

yüz kiĢinin de yaralanmasına yol açtılar
281

. 

Örgütün Türkiye‘de de eylemler gerçekleĢtirdiği bilinmektedir. Ġstanbul‘da 15 

Kasım 2003‘de Yahudi cemaatine yönelik eĢ zamanlı iki saldırı yapıldı. Ġlk saldırı Neve 

ġalom Sinagogu‘na, ikincisi de ġiĢli Beth Ġsrael Sinagogu‘na oldu. Her iki saldırıda 

toplam 27 kiĢi hayatını kaybetti ve 669 kiĢide yaralandı
282

. 20 Kasım 2003‘te ise 

Levent‘te Metro City AlıĢveriĢ Merkezi‘nin karĢısındaki HSBC Genel Müdürlük 

Binası‘na ve Taksim‘de bulunan Ġngiltere BaĢ Konsolosluğu‘na eĢ zamanlı bomba 

yüklü araçlarla saldırı yapılmıĢtır. Yine 32 kiĢi yaĢamını yitirirken 400‘ün üzerinde 

insan yaralanmıĢtır. Eylemi Habip AktaĢ liderliğinde Harun Ġlhan, Baki Yiğit ve Adnan 

Ersöz isimli kiĢiler gerçekleĢtirmiĢtir. Bu kiĢilerin Afganistan‘da eğitim aldıkları ve el-

Kâide ile de bağlantıları olduğu  belirlenmiĢtir
283

. Bunlar ve diğer bir çok eylemci 

yakalanarak  yargılanmıĢlardır
284

.  

11 Mart 2004 tarihinde Ġspanya‘nın baĢkenti olan Madrid‘de eĢ zamanlı olarak 

El-Pozo, Santa Evgenia ve Atocho tren istasyonlarında sırt çantalarına saklanan 

patlayıcılarla eylem yapan el-Kâide militanları 191 kiĢiyi öldürmüĢ, 1500 kiĢi de 
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yaralamıĢtır. Eyleme imza atan, Ebu Hafsa el-Mısri Tugaylarıdır
285

. Eylemcilerin bir 

kısmı Ġspanyol, çoğunluğu ise Fas kökenlidir
286

.   

Bu eylem Aznar hükümetinin düĢmesine, yerine sosyalist iktidarın gelmesine 

yol açmıĢtır. Yeni iktidarın yaptığı ilk icraat Irak‘taki Ġspanyol askerlerinin geri 

çekilmesi olmuĢtur. Eylem Ġspanyol halkında çok büyük bir travma meydana 

getirmiĢtir. 

El-Kâidenin eylemlerinden Londra da nasibini almıĢtır. Metro istasyonu ile bir  

otobüse düzenlenen intihar saldırısında 56 Ġngiliz vatandaĢı ölmüĢ, 700 civarında kiĢi 

yaralanmıĢtır
287

. Eylem Pakistan asıllı Jermaine Lindsoy, ġehzade Tonweer, Sidique 

Han ve Hasib Hüseyin tarafından icra edilmiĢtir. Eylemde kullanılan patlayıcılar Leeds 

Üniversitesi‘nde Kimya bölümünde öğrenim gören Mısır uyruklu Alexandro Grove 

tarafından imal edilmiĢtir
288

. Eylemcilerinin Müslüman uyruklu Ġngiliz vatandaĢları 

olması ülkede Müslümanlara karĢı saldırıların artmasına yol açmıĢtır
289

.  

 

2.1.3.  El-Kâide Örgütü Liderleri 

2.1.3.1. Usame bin Ladin 

Örgütün en önemli ismi kuĢkusuz Usame Bin Ladindi. O, Suudi Arabistan‘ın 

zengin ailelerinden birine mensuptu. 1957 yılında Yemenli bir babadan ve Suriyeli bir 

anneden dünyaya geldi. 

Abdülaziz Üniversitesi‘nde iktisat eğitimi alan Üsame bin Ladin iyi derece 

Ġngilizce biliyordu. Öğrenciliğinde onu tanıyanlar içine kapanık, utangaç, fazla 

konuĢmayı sevmeyen, çabuk heyecanlanan ve aniden kızabilen biri olduğunu 

söylemektedirler. Ayrıca alçak gönüllü ve sade bir hayatı sevdiği de bilinmektedir
290

. 

Üniversite eğitimi sırasında Ġslam dünyasında yaĢanan olaylar onun dine olan 

ilgisini artırdı. Vehhâbî mezhebine mensup olan Ladin, devrimci Ġslâm anlayıĢını 
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benimsedi. Ġslâm dünyasının kurtuluĢunu Seyyid Kutub‘dan etkilenerek cihad 

ideolojisinde gördü
291

 ve bu hayalini gerçekleĢtirmek üzere Afganistan‘a gitti. Bir ara 

Hac için Suudi Arabistan‘a geldi ve burada Dr. Abdullah Azzam ile tanıĢtı, dostlukları 

hızla geliĢti ve birlikte cihada gelenler için Mektep el-Hidamatı oluĢturdular. Bin Ladin 

Azzam‘ın yardımcısı oldu. Cihatçı yetiĢtirmek üzere Pakistan‘da kamplar kurdular, 

gençlere gerilla teknikleri öğrettiler. Bütün bu faaliyetler ABD tarafından desteklendi. 

CIA eliyle Mektep el-Hidamat‘a milyonlarca dolar yardım yapıldı
292

.  

Daha sonra Bin Ladin, Afganistan‘daki cihadı desteklemek için el-Kâide‘yi 

kurdu ve örgütün ikinci adamı oldu. Yardımcısı da Eymen el-Zevahîrî idi. El-Kâide‘nin 

görünürdeki amacı ABD‘ye ve Batı‘ya karĢı cihat etmekti
293

. Bin Ladin 29 Nisan 2011 

tarihinde Pakistan‘ın Abbottobad Ģehrinde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine 

Amerikan BaĢkanı Barak Obama‘nın emriyle Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı bir 

özel timin 2 Mayıs 2011 tarihinde düzenlediği baskınla ölü olarak ele geçirildi. 

Cenazesi manevi değerinin devam edeceği endiĢesi ile denize atıldı
294

.  

 

2.1.3.2. Eymen El-Zevahiri 

Örgütün ikinci önemli adamı Eymen el-Zevahiri‘dir. 19 Haziran 1951 tarihinde 

Mısır‘da doğdu. Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden 1974 yılında mezun oldu. Dört 

yıl sonra aynı üniversitede cerrahi alanında ihtisas yaptı. 2004 yılında Afganistan‘ın 

Tora Bora bölgesinde ABD‘nin düzenlediği bir operasyonda eĢini ve iki çocuğunu 

kaybetti
295

. 

Bin Ladin‘den sonra el-Kâide‘nin liderliğine geçti. O daha önce Mısır merkezli 

Ġslâm cihad hareketinin lideriydi. Zevarihi 2015‘te yaptığı bir açıklamada IġĠD‘i 
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tanımadıklarını ve onların gayri meĢru olduklarını söylemiĢtir
296

. FBI tarafından baĢına 

25 milyon dolar ödül konmuĢtur
297

. 

Ayrıca el-Kâide‘nin üçüncü önemli adamı Mustafa Ebü‘l-Yezid‘dir. Genellikle 

örgütün Afganistan iĢlerinden sorumluydu. ġura meclisinin üyesidir. Mayıs 2011‘de 

Pakistan Kuzey Veziristan‘da ABD tarafından bir füzeyle ailesiyle birlikte öldürüldü
298

. 

 

Diğer Yöneticiler 

Örgütün üst yöneticileri arasında sayılan ve Ürdünlü Ebu Musa el-Zerkâvi (Ö. 

2006) gibi öldürülenler yanında halen hayatta olan diğer önemli isimler de Ģunlardır. 

Örgütün finansmanından sorumlu ve Ladin‘in akrabası olan ġeyh Said, Ebu Muhammed 

el-Mısri, Zevahîrî‘nin yardımcısı olan Solah ġirhata
299

, istihbarattan sorumlu Adnan el-

Kasri, Afrika sorumlusu Muhammed Nasır el-Vasi Ebû Nasir, Afganistan ve Pakistan 

sorumlusu Muhammed Adem Han Afgâni, Acil oparesayonlar sorumlusu Fehad el-

Kova, Komuta kontrol birimi sorumlusu Muhammed Mustafa Yemni ve Seyf el-

Adil‘dir. Bu sonuncusu, 1960 doğumlu olup Mısırlıdır ve örgütün istihbarat 

sorumlusudur. 
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2.2. IġĠD 

Örgütün KuruluĢu ve Siyasi Söylemi 

IġĠD 1999 tarihinde Musab el-Zerkavî tarafından Tevhid ve Cihad Örgütü 

ismiyle Irak‘ta kuruldu. Örgütün Dünya‘da tanınması ise 2003‘te ABD‘nin Irak‘ı 

iĢgalinden sonra olmuĢtur.
300

. 

Örgüt zaman içinde farklı isimler aldı. Her ne kadar kendilerini Ġslâm Devleti 

olarak ansalarda en çok IġĠD ismiyle anılmaktadırlar. Örgütün kuruluĢundan günümüze 

kadar aldığı isimler ise Ģöyleydi; 1999-2004 arası Tevhid ve Cihad Örgütü (Cemaat el-

Tehvid vel-Cihad), 2009-2006 arası Irak el-Kâidesi (IEK) (Tanzim Kaide el-Cihad fi 

Bilad er-Rafideyn), 2006 yılında Mücahitler ġura Konseyi (Meclis ġura Mücahidin), 

2006-2013 arası Irak Ġslâm Devleti (IĠD) (Devlet el-Irak el- Ġslâmiyye), 2013-2014 arası 

Irak ġam Ġslâm Devleti (IġĠD) (ed-Devlet'ül Ġslâmiyye fi'l Irak ve'Ģ ġam) ve 2014 yılı 

sonrası Ġslâm Devleti (ID) (ed-Devlet'ül Ġslâmiyye) olarak devam etmektedir. 

Öncelikle IġĠD‘in Orta Doğu‘da zengin petrol kaynaklarının bulunduğu 

topraklarda kurulduğunu belirtmek gerekir. IġĠD  bu petrol kaynaklarını yönetmek için 

yapılan iktidar kavgalarından beslenerek doğdu. Bu sebeple geçmiĢte bölgedeki petrol 

kaynaklarının kimler tarafından yönetildiğini incelemek gerekir. Musul, Ġran ve Irak 

gibi zengin petrol yataklarına sahip bölgeler sebebiyle zengin ülkelerin Orta Doğu‘ya 

ilgisi gün geçtikçe daha da yoğunlaĢtı. Bu arada Bakü‘de de zengin petrol yatakları 

bulundu. Bu petrolün Batı pazarına aktarılması Avrupa ve Amerika‘nın en güçlü 

ailelerinden Rothschild Ailesi üstlendi ve bunun için 14 Mart 1895 yılında Orta 

Doğu‘nun tarihini de belirleyecek bir anlaĢma imzalandı. Bu anlaĢma Rothschildler 

(Brito), Rockefeller (Standart Oil) ve Nobeliler (Petroleum Praduating Company) 

arasında Kafkas petrolleri ile ilgili bir ittifak anlaĢmasıydı. Bu üç aile daha sonra Orta 

Doğu‘daki petrollerin paylaĢımı için bir araya gelerek, Orta Doğu sınırlarının 

oluĢmasını sağladılar
301

.  

Bugünkü sınırlarıyla Orta Doğu‘nun oluĢumu büyük oranda 1916 yılında 

imzalanan Sykes Picot AntlaĢması‘dır. Bu antlaĢma Osmanlı yönetimindeki Suriye ve 

Musul‘un, Fransa‘ya; Bağdat, Basra ve Mezopotamya‘yı ise Ġngilizlere veriyordu. Bu 
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bölge üzerinde ilk önce konfederasyon altında bir tek Arap devleti kurulması 

planlandıysa da bu gerçekleĢtirilemedi, ancak günümüzde Arap devletlerinin temelleri 

atılmıĢ oldu
302

. 

Orta Doğu‘nun çok mezhepli bir yapısı ve bunlar arasındaki rekabet ve 

anlaĢmazlıklar, bölgeyi çıkarlarına göre düzenlemesinde Batı güçlerinin iĢini 

kolaylaĢtırmıĢtır. Özellikle Sünnilerle ġiîler arasındaki rekabet ve çatıĢmalardan çok 

yararlanmıĢlardır. Birbirinden nefret eden kadim bir devlet olan Ġran ile Suudi Arabistan 

arasındaki çatıĢmalar körüklenmiĢ ve bölgenin istikrasızlaĢması sağlanmıĢtır. Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonunda ABD‘nin ―YeĢil KuĢak‖ denilen Ġslâm dünyası ile Sovyetler 

Birliği‘ni kuĢatmasında Suudi Arabistan büyük destek olmuĢtur. Aynı strateji Ġran‘a 

karĢı da kullanılmıĢ, Ġran da kendini koruyabilmek ve bölgede hâkimiyeti ele 

geçirebilmek için ġiî unsurları devreye sokmak suretiyle mezhep çatıĢmalarını 

körüklemiĢtir
303

. 

 

2.2.1. IġĠD’in Örgütsel Yapısı  

Yukarıda da belirtildiği gibi, IġĠD (Irak ve ġam Ġslâm Devleti) Batının Irak ve 

Suriye‘de hedeflerine ulaĢabilmek için taĢeron olarak kullanmak üzere kurduğu modern 

selefî bir örgüttür. Batı bölge dinamiklerini manipüle ederek oluĢturduğu bu örgüt 

sayesinde bölgeyi istikrarsız hale getirmeyi baĢardı.  

Örgütün kurucucu, Abu Musab el-Zerkavî olup temellerini ilk kez Irak‘ta attı ve 

daha sonra pek çok ülkede hücreler halinde örgütlendi. ―Tevhid ve Cihad‖ prensibini 

esas alan örgüt, 2004 yılında Bin Ladin‘in emrine girerek Irak el-Kâidesi‘ne dönüĢtü. 

IġĠD‘in asıl amacı, Irak‘taki iĢgalci güçleri ülkeden çıkarmak, Irak hükümetini 

düĢürmek ve ġiî nüfusu azaltıp zayıflatmaktı. Nihai olarak da Ġslâm kanunlarıyla 

yönetilen bir devlet kurmaktı
304

. 

Örgütün kurucusu Zerkavî Afganistan savaĢı sonrasında ülkesine geri döndü. 

Fakat daha sonra tekrar burada savaĢmak üzere Afganistan‘a gitti ve Herat yakınlarında 

bir kamp kurdu ve elemanlarına ideoloji ve askeri eğitim vermeye baĢladı. Onun bir 
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diğer hedefi gerçek anlamda Müslüman olmadığını düĢündüğü Ürdün Krallığı‘nı 

yıkmak, daha sonra da benzer nitelikteki diğer ülkelere yönelmekti. Nitekim Zerkavî 

ABD‘nin Irak‘ı iĢgalini fırsat bilerek bu ülkeye girdi. Cemaat el-Tevhid ve‘l-Cihad el-

Ansar benzer mahiyetteki diğer örgütlerle birleĢerek ciddi anlamda büyüdü. 2004 

yılında onlara Selefî el-Mücahid isimli bir baĢka grup daha katıldı
305

. 

Irak el-Kâidesi adını ABD‘nin Irak‘ı iĢgal etmesinden sonra duyurdu. ABD, 

Irak‘ı iĢgal ettikten sonra ordu ve güvenlik kurumları ile devletin önemli mevkilerindeki 

milli unsurları tasfiye kararı aldı ve bir anda yaklaĢık 350 bin kiĢi kendisini sokakta 

buldu. Çoğu Sünnilerden oluĢan ve iĢĢiz kalan bu insanlar, farklı yapılar halinde direniĢ 

grupları oluĢturdular ve kendilerine yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmak için 

ABD‘ye ve ġiîlere karĢı eylemlere baĢladılar
306

. 

Irak devlet baĢkanı Saddam Hüseyin, ABD‘nin gerçek niyetini, Bağdat‘ın iĢgal 

edebileceğini tahmin edememiĢ, ABD‘nin bölgeye gelmesini önleyecek akılcı bir 

politika izleyememiĢti. Nitekim o, Birinci Körfez SavaĢının sonunda ülkedeki ġiîler ve 

Kürtlerin ABD tarafından ayaklandırıldığını göremedi. Bu isyanları sert bir Ģekilde 

bastırmaya kalkınca ABD Saddam‘a yardım yerine onlara destek vererek bölgeye 

müdahale etti ve Saddam‘ın sonunu hazırladı.  

Böyle bir isyanla bir daha karĢılaĢmak istemeyen Saddam, ―Saddam‘ın 

Fedaileri‖ adıyla bir yer altı teĢkilatı kurdu ve bunu yedek milislerle güçlendirdi. 

Sayıları yaklaĢık 65 bin ila 95 bin arasındaydı. Ayrıca onların kullanması için Irak 

genelinde güvenli evler olarak bilinen yerlere, el yapımı patlayıcı (EYP) ve askeri 

teçhizat depolandı
307

. Irak‘ın iĢgali sonrasında ABD tarafından ordunun dağıtılmasıyla 

bu özel güç mensupları da iĢsiz kaldı
308

. 

Irak‘taki bu karmaĢa ortamı Zerkavî‘nin faaliyetlerine uygun bir zemin hazırladı. 

Nitekim o bir taraftan küskün Irak ordu mensuplarını, diğer yandan ortada kalmıĢ Sünni 

Arapları etrafında toplamakta zorlanmadı. Daha sonra ABD güçleriyle savaĢmak için 

Afganistan, KaĢmir, Bosna ve Çeçenistan‘dan gelen savaĢçılar bunlara katılarak Irak‘ta 
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ABD ve Irak güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemlere baĢladılar ve önemli baĢarılar 

elde ettiler
309

. 

Zerkavî‘nin temel amacı Ġslam devletini kurmak için Irak devletini rampa olarak 

kullanmaktı
310

. Zerkavî‘den sonra örgütün baĢına El-Bağdadî geçti. O yaptığı ilk 

konuĢmada amaçlarının Müslümanlara geçmiĢteki itibarlarını ve gücünü kazandırmak 

olduğunu açıkladı ve bunun için yemin etti ve Müslüman ilim adamlarına, doktorlara, 

hâkimlere kendilerine katılmaları için çağrıda bulundu. Hedefleri toprakları Bağdat‘tan 

Ġsraile uzanan 1258‘de Moğollar tarından yıkılan Bağdat halifeliğini yeniden 

canlandırmaktır. Bunu El Bağdadi‘nin halife olduktan sonra ilk konuĢmasında 

‗itibarlarını, kuvvetlerini, haklarını ve liderliklerini yeniden kazanacakları‘ 

beyanatından anlıyoruz. Bu bağlamda stratejik bakımdan Yahudiler için Ġsrail ne ise 

Sünni Müslümanlar için de Ġslâm devletinin kurulması o kadar önemliydi. Ġkisinin de 

emeli kökleri olan topraklarda eski parlak günlerine dönmek ve ülkelerini koruyan 

güçlü bir dini yapı oluĢturmaktır. Buna karĢın, Müslüman devletlerde yaĢanan 

adaletsizlik, Suriye‘de Esad diktatörlüğü, Irak‘ta Sünnilere yapılan baskı ve yok sayma, 

mevcut sosyo-ekonomik düzendeki yozlaĢma ve düzensizlik bölge halkı için 

Bağdadî‘nin mesajını cazip hale getirmiĢti
311

. Allah‘a tam olarak inanan, birlik ve 

beraberlik içinde olan, Ġslâm‘a uygun Ģekilde iffetli erkek ve kadınlardan oluĢmuĢ bir 

toplum, XXI. yüzyılda Sünni bir Ġslâm devleti hayali onların ana hedefiydi
312

. IġĠD ya 

da DAEġ olarak bilinen radikal örgüt de bu ideolojiye dayanıyordu ki esasen bu tarihi 

selefîliğin modern versiyonundan baĢka bir Ģey değildi. Aynı ideal yani ―Arap milletini 

sömürgeden ve yozlaĢmadan kurtarma‖ ideali Baasçılık Hareketi için de söz 

konusudur
313

. Bu ideali savunan IġĠD temelinde oluĢan Irak el-Kâidesi kendileri gibi 

düĢünmeyen Müslümanları kâfir sayarak onlarla da savaĢılması gerektiğine inanıyordu. 

ġiîlere karĢı yaptıkları kutsal savaĢ bu düĢüncenin bir yansımasıdır. Bu yolda ölenler 

esasen kutsal yolda öldükleri için Ģehittiler
314

. 
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IġĠD denilen örgüt, aslında kendisini, batı emperyalizmine karĢı mücadele etmek 

üzere konumlandırmıĢtı. Dolayısıyla anti-emperyalist bir örgüttü. IġĠD‘e göre Orta 

Doğu‘nun çektiği acılar, ekonomik bunalımlar, siyasi çalkantıların sebebi Batı‘dır. 

Gençlerin temiz fikirlerini kendi ideolojileri ile kirletmiĢlerdir.  

IġĠD ayrıca halifeliği geri getirmek istiyor ve yeni bir Ġslâm devleti kurmayı 

amaçlıyordu. Hilafeti ortadan kaldıran da batılı sömürge devletleriydi. ĠĢgalci 

sömürgecilerin artık Ġslâm topraklarından atılmasının zamanı gelmiĢti. Müslümanlar 

yeniden tarihte olduğu gibi güçlü hale gelmeliydiler.  Diğer yandan kendileri için güzel 

bir gelecek yaratmalıydılar. Örgüt etki alanındaki bölgelerde gençleri devlet 

yönetiminde görev almaya davet ettiği gibi adil bir hukuk düzeni içerisinde yaĢamayı 

vaad ediyordu. Nitekim hâkim oldukları bölgelerde vergi toplayabilecek, belediyecilik 

hizmetleri verebilecek hale gelmiĢlerdi. 

IġĠD kendisinin Kur‘an ve sünnete uygun hareket ettiğini iddia ediyordu: Ġmam 

Ebu Enen el-ġami bunu Ģu ayet ve hadisle dile getirmektedir:  

―O sırada rabbin meleklere şunu vahyediyordu: Şüphesiz ben sizinle beraberim, 

iman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkâr edenlerin kalplerine korku 

salacağım, artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına 

vurun‖ (Enfal Suresi, 12) ―Her kim Allah yolunda bir gayrimüslimi öldürürse 

Allah onun için cehennemi yok eder.‖ 

IġĠD‘in el-Kâide‘den en büyük farkı mali kaynaklara sahip olmasıdır. Zira bu 

örgüt, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve BAE gibi ülkelerden finansal destek 

almaktadır. Buna, Musul Merkez Bankası‘ndan ele geçirdikleri önemli miktarda para ile 

Irak ordusundaki Amerikan üretimi ağır silahlar da eklenince ciddi bir maddi güce 

ulaĢtıkları ifade edilebilir. Ayrıca Irak ordusundan ayrılan eski subaylardan askeri 

eğitim görmeleri de hesaba katıldığında basit bir örgüt olmadıkları kabul edilecektir
315

. 

Nitekim mevcut tahmini servetleri iki milyar doları aĢmıĢtır
316

.  

IġĠD yönetimi örgütün çözülmesini önlemek amacıyla hususi stratejiler  

geliĢtirdi. Örgüt üyeleri arasında akraba bağları oluĢturmak bunlardan birisidir. Mesela 

El-Zerkavî‘nin eĢi ġiî Lider Bakır Hakim‘e suikast düzenleyen ġeyh Yasin‘in kızıdır. 

                                                           
315

  Pierre Jean Luızard, IŞİD Tuzağı, (Çev. Yasemin Özden Charles), 1.Baskı, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayıncı-

lık, 2016, s. 22. 
316

  Napoleoni, a.g.e. s. 37. 
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Kız kardeĢi ise vekili olan Ebul Kassam ile evlidir
317

. Irak‘ı dünya cihadının merkezi 

haline getirmek bir diğer statejileri idi. Nitekim Zerkavî bunu gerçekleĢtirebilmek için 

dünyanın her tarafından cihatçıların burada toplanmasını istedi.  

Zerkavî gibi örgüt liderleri donanımlı eğitim gören kimselerdi. Örneğin Zerkavî 

iyi bir entelektüeldi
318

. Yanında savaĢ kabiliyeti oldukça yüksek kimseler vardı ve 

bunların sayısı yaklaĢık 30 ila 40 bin civarındaydı. AĢiretlerinden aldığı ilave destekle 

birlikte 800 bin yedek bir güce sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bunlar 

genellikle hafif silahlı bir güçtü. Örgütün, bazı istihbarat raporlarına göre, 400 bin askeri 

harekete geçirebilecek bir güce sahip olduğu da söylenmektedir
319

.  

IġĠD‘in sahip olduğu silah ve askeri teçhizat da küçümsenmeyecek miktardadır. 

Askeri verilere göre ellerinde 3 adet MG21 Fisbeed savaĢ uçağı, T-62 ve T-SS 10 model 

20 adet tank, Guozdika, M101 model 251 obüs, M117 Gourdion PSV, MT-LB, M113, 

BMP-1, 2 model zırhlı personel taĢıyıcı, SA-6 2k12 Sam adlı yerden havaya füze 

fırlatma sistemi, bir adet SCUD Füzesi ile iki adet Jip / 210 bulunduğu tahmin 

edilmektedir. 
320

 

IġĠD‘in yapısı aĢağıdaki Ģemada görülmektedir. Buna göre baĢlarında halife ve 

ona bağlı, biri Irak‘ta biri de Suriye‘de olmak üzere iki yardımcı ve her birine bağlı da 

vilayet valileri bulunmaktadır. Valiler aynı zamanda yerel yönetimlerden de sorumludur 

ve belediye hizmetleri vermek zorundadır.  

Örgüt yapısı aĢağıdaki Ģemada gösterilmiĢtir
321

. 
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  Demirağ, a.g.e., s. 175. 
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  Bu Ģema Ģu eserden alınmıĢtır bkz. Barret,a.g,e., s. 28. Bu sırada örgüt Ģu kiĢilerce yönetilmekteydi. 

DanıĢma Konseyi, ġevket Hazım el-Ferhat (Ebu Abdülkadir): Genel idareden, BeĢĢar Ġsmail el-

Hamdani (Ebu Muhammed) ceza evlerinden, Abdullah Ahmed MeĢhadani (Ebu Kasım) örgüte mili-

tan kazandırma ve örgüt üyelerini görev yerlerine ulaĢtırılmadan, Muhammed Hamdi el-Duleymi 

(Hacer El-Ġsafi), örgüt içi koordinasyondan, iletiĢimden ve cihatçıların eğitiminden. Abdülvahid Hu-

dary Ahmed (Ebu ali) örgütün kontrolü ve gnel güvenlik ile halifenin güvenliğinden sorumlu ve ni-

hayet Muhammed el-Kermus (Ebu Sdah) mali konulardan sorumluydu. Ebu Erkan el-Amiri, Ģura 

konseyini, Ebu Muhammed el-Ani, ġer‘i konseyi, Ebu el-Absi basın ve medyayı, Ebu Ali el-Anbari, 

güvenlik konseyini, idare etmekle yükümlüydü. Muhammed el-Adnani ise sözcüydü. Ebu Muham-

med el-Ulvani, askeri konseyin ve Abdurrahman el-Afri toplumsal ve askeri iĢlere bakan diğer birim-

lerin baĢına getirilmiĢlerdi. ġu isimler de IġĠD‘ĠN valileri idi: Ahmed Abdülkadir el-Ceza (Ebu Mey-

sere) (Bağdat Valisi), Rıdvan Talib el-Hamduni (Ebu Cernas): Irak-Suriye sınırı valisi. Nime Abd 

Naif el-Cuburi (Ebu Fatıma): Kerkük Valisi, Adnan Latif Hamid Suveydavi: Al-Anbar Valisi idi. 

Ahmed Muhsin el-Cuheysi (Ebu Fatıma): Orta Fırat sorumlusuydu. 
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Tablo 2: IġĠD Örgüt Yapılanması 

Halife 

    

 ġura Konseyi  ġeriat Konseyi 

 

Irak Lideri  Suriye Lideri 

           12 Irak Valisi  12 Suriye Valisi 

 

ġura  Askeri  Güvenlik Dini Konular Finans Media 

Konseyi  Konsey Ġstihbarat Konseyi Konseyi Konseyi 

                       Konseyi 

Örgüt hiyerarĢisinde daha sonra konseyler gelmektedir. Bu konseylerin baĢında 

Ģura konseyi yer almaktadır. 9 ila 11 kiĢiden oluĢan bu konsey daha çok Iraklılardan 

oluĢmaktadır. Asıl vazifesi, kanunların uygulanmasını sağlamaktır. Operasyonların 

planlanması ve yürütülmesi de görevleri arasındadır. Askeri ve idari organizasyonları da 

bu konsey yürütmektedir. 

ġeriat konseyi, altı üyeden oluĢmaktadır ve yargı iĢlerinden sorumludur. ġeriat 

polisinin ve mahkemelerin denetimini yapmaktadır. ġeriatın uygulatılması ve halife 

seçimi onların uhdesindedir. Bir diğeri konsey, il konseyidir. Vilayetlerdeki genel iĢleri 

yürütmekle görevlidirler. Bu iĢleri görmek üzere il ve ilçelerde onlara bağlı 

temsilcilikler bulunmaktadır. 

Ġç ve dıĢ güvenlikten sorumlu iki konsey vardır: Bunlardan birisi askeri 

konseydir ve dört üyeden oluĢur. Kendilerine bağlı komutanların idaresinden ve askeri 

operasyonlardan sorumludurlar. Diğeri ise güvenlik ve istihbarat konseyidir, üç kiĢiden 

oluĢmaktadır. Bu komisyon halifeye isyan edenleri öğrenmek, sorumluları ortadan 

kaldırmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Ayrıca istihbarat iĢlerini de 

onlar yapmaktadır. Dini konular konseyi, Ģer‘i iĢlerin yürütülmesinden, Finans konseyi 

maliyeden sorumludur. SavaĢa katılan veya yaralanan kimselerin ailelerinin ihtiyacını 
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da bu komisyon karĢılamak durumundadır. Örgütün sözcülüğünü, medya konseyi 

yapmaktadır. Aynı zamanda propaganda iĢlerinden, görsel ve yazılı medyanın 

faaliyetlerinden sorumludurlar.  

Bütün komisyonların üyeleri, genellikle Irak kökenli olup Baasçı bürokratlar, 

askerler ve istihbaratçılardan oluĢmaktadır. Yöneticiler Sünni kökenli selefîler olup 

daha ziyade Saddam döneminin tecrübeli bürokratlarıdır. 

2006 yılında Amerika tarafından Zerkavî‘nin bir hava saldırısında 

öldürülmesiyle örgüt içinde dengeler değiĢti, yönetim yeni bir gücün eline geçti. 

Böylece yönetimde sünniler ağırlık kazandı. Bu yeni yönetim halkı Irak‘taki cihat 

yanlılarını desteklemekten vazgeçirmeyi baĢardı. Bu dönemde örgüt Ebubekir El-

Bağdâdî tarafından idare ediliyordu
322

. 

Ebu Bekir el-Bağdadî, Zerkavî‘den sonra örgütün lideri oldu. Bu tarihten sonra 

Irak‘ta sünni isyanlar bittiği gibi Irak el-Kâidesi de güç kaybetti. Bunu farkeden 

Bağdadî, el-Kâide‘den uzaklaĢtı, Irak Ġslâm Devleti için çalıĢmaya baĢladı. Ancak 

2011‘de Suriye‘de baĢlayan bir isyanla örgüt yeniden canlandı. Ancak bu diriliĢte  daha 

çok Saddam dönemi eski ordu ve istihbarat mensuplarının, subaylarının IġĠD‘de rolü 

büyük oldu
323

. 

Bağdadî‘nin liderliğinde örgüt Amerikan hedeflerine saldırılar düzenlemeye 

baĢladı. Bu arada Sünniler, Malikî hükümetinden daha fazla destek aldıklarını görünce, 

mezhep savaĢlarını kıĢkırtarak ġiîlere saldırılarda bulundu
324

. Malikî‘nin yürüttüğü sert 

politika onları IġĠD‘in kollarına itti
325

. 

Örgütü büyütmek ve etki alanını geniĢletmek amacıyla El-Bağdadî küçük bir 

grubu, 2011 yılında, Suriye‘nin çatıĢma bölgelerine gönderdi ve hem askeri hem de mali 

açıdan bölgenin kendileri için birçok avantaja sahip olduğunu öğrendi. Bir taraftan 

burada etkili olmaya çalıĢırken diğer yandan yabancı ülkelerden savaĢçıları kendine 

çekti. Ancak Suriye‘de diğer cihatçı gruplar bunların ajan olduklarını düĢünerek onlarla 

bütünleĢmeyi reddetti
326

.  
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  Napoleoni, a.g.e., s. 37. 
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  Cockburn, a.g.e., s. 44. 
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  Napoleoni, a.g.e., s. 38. 
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  Cockburn, a.g.e., s. 48. 
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  Napoleoni, a.g.e., s. 38. 
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IġĠD‘e katılım diğer örgütlere göre daha fazlaydı. Zira bu örgüt cihada ilgi 

duyan Müslümanlar arasında bir Ģöhrete sahipti. Bunda Taliban gibi örgütlere nazaran 

esnek bir yapıya sahip olmasının da etkisi vardı. Nitekim koydukları vergileri 

ödeyebilenler örgütten özgürce ayrılabilirken, inançlarını değiĢtirenler sevinçle 

karĢılanıyor, alınan rehineler fidye karĢılığı serbest bırakılıyordu
327

. 

Saddam döneminde Irak‘ta genel anlamda selefilik yayılmıĢtı. Böylece 

radikalleĢmenin fikri ve sosyal tabanı oluĢmuĢtu
328

. Bu ortamda Irak Ġslâm Devleti‘nden 

Albay Hacı Bekir ve Ebu Bekir El-Bağdadî, El-Nusra‘nın lideri Colani‘ye Irak Ġslam 

Devleti‘ne bağlılığını bildirmesini istediyse de Colani bunu kabul etmedi. Daha sonra 

kendisine ÖSO‘ya (Özgür Suriye Ordusu) karĢı ortak operasyon teklif etti. Colani bunu 

da reddetti. Bunun üzerine Colani‘ye Suriye‘de görüĢme talebinde bulundu, fakat yine 

aynı cevapla karĢılandı. Bunun üzerine Bağdadî Nusra cephesini feshedip IġĠD‘i 

kurduğunu Suriye‘de resmen ilan etti. Çok geçmeden Colani‘ye bombalı araç ile suikast 

planlandı, ancak Colani bundan haberdar oldu ve El-Kâide lideri Eymen El-Zevahirî ile 

görüĢtüler. El-Zevahirî, daha önce yaptığı biatı hatırlatarak ondan Irak‘ta kalmasını, 

Colani‘nin ise Suriye‘de varlığını sürdürmesi gerektiğini söyledi. Nusra cephesi üçe 

bölündü. Bir grup Bağdadî‘ye diğer bir grup Colani‘ye biat ettiler. Bir kısmı da arada 

kaldı ve daha sonra Nusra cephesi El-Kâide‘ye bağlandı
329

. 

Irak Ġslâm Devleti‘nin temsilcileri, 2013‘te El-Nusra ile birleĢmek istedi. Fakat 

Suriye‘de çıkan Sünni ayaklanma içeride bölünmeye yol açtı. Çünkü El-Nusra Esad 

yönetimini yıkmak için savaĢırken, Bağdadî bir Ġslâm devleti kurmak amacıyla diğer 

isyancıların ellerindeki bölgelere saldırıyordu
330

. 

El-Kâide lideri Eymen El-Zevahirî ise bu bölünmeye karĢıydı. Nitekim 2013‘te 

el-Cezire‟de yayınlanan bir mesajında IġĠD‘in Suriye kolunun dağıtılmasını istedi ve 

El-Kâide‘nin temsilcisinin de El-Nusra olduğunu açıkladı. O ayrıca Bağdadi‘ye Irak‘a 

dönme emri verdi, fakat Bağdadi Allah emrini El-Zevahirî‘nin emrine tercih ettiğini 

belirterek bu isteği reddetti
331

. 
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Bu arada örgütün gücü Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar gibi bazı devletlerin 

desteğiyle daha arttı. Zira bu ülkeler Ġran‘ın bölgedeki gücünü zayıflatmak istiyordu. 

Örgüt sözkonusu ülkelerden özellikle askeri teçhizat ve para yardımı alıyordu. Suudi 

Arabistan‘ın eski istihbarat Ģefi Bender bin Sultan‘ın bu noktada yaptıkları oldukça 

dikkat çekicidir. Ayrıca Vehhâbî ideolojiyle örgüte fikri destek de sağlanmıĢ 

oluyordu
332

. Ġran da boĢ durmuyor, onların karĢısına Hizbullah aracılığıyla Esad‘a 

yardım ederek çıkıyordu
333

.  

Oldukça girift bir iliĢki ağı olan Ġslâm Devleti Örgütü her fırsatı kendi lehine 

değelendiriyordu. Suudi gazetesi el-ġarku‘l-Avsat‘a göre 2004 yılında Zerkavî ve 

Ensaru‘l-Ġslâm taraftarları Ġran‘a sızabiliyor, Ġran Devrim Muhafızlarının Mehren‘daki 

eğitim kampında eğitim aldıklarını övünerek anlatabiliyorlardı
334

. 

Sonuçta örgüt ciddi bir güce ulaĢmıĢ görünüyordu. KuĢkusuz bunda aldığı maddi 

destekler, bazı petrol yataklarından elde ettikleri gelirlerin önemli katkısı olmuĢtu. 

AĢiretlerin destekleriyle beraber, halkı Ġslâm devletinin meĢru vatandaĢı görmeleri de 

onun bölgedeki meĢruiyetini de sağlıyordu
335

. 

Ebrari‘ye göre, IġĠD‘in Orta Doğu‘da bu kadar hızlı bir Ģekilde örgütlenip 

geliĢmesinde selefîliğin halkın ezilmiĢliğini ve öfkesini dile getiren bir ideolojiye 

dönüĢmüĢ olması, Alevi ve ġiî düĢmanlığı, bölge kaynaklarını paylaĢma arzusu ve 

kâfirlere karĢı cihad coĢkusu önemli rol oynamıĢtır
336

. IġĠD bunlardan bazısını da zaten 

elde etmiĢtir. Bugün elinde petrol sahaları ve elektrik santralleri bulunan bir yapı haline 

gelmiĢtir. Nitekim günlük geliri iki milyon dolar civarındadır
337

. Tüm bunların yanında 

Suriye ve Irak‘ta ekmek fabrikaları iĢletebilmektedir. Örgüt, halkın sağlığı ve soyal 

yardım ihtiyaçlarını karĢılayan faaliyetler yapmakta, yetimhane ve aĢhanelerle ihtiyaç 

sahiplerine bakabilmektedir
338

.  

Halkla bütünleĢmiĢ karmaĢık bir yapı arzeden IġĠD
339

, pek çok ülkede eylem 

yapabilecek kadar güçlenmiĢtir. Hem HaĢimi krallığını kıĢkırtarak savaĢa sokmak, hem 
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de bölgede olan el-Nusra gibi örgütlerden selefî savaĢçıları kendi saflarına çekmek 

istiyordu
340

. Bu örgütün bünyesinde 2.200‘ü Avrupa‘dan olmak üzere, 12.000 yabancı 

savaĢçı da vardı
341

.  

IġĠD‘in savaĢtıklarıdüĢmanlarına karĢı aldıkları askeri kazanımlarında 

Kafkasyalı Ensar ve Muhacirin ordusunun da rolü büyüktür. Nitekim örgütün kuzey 

komutanı bir Çeçen olan Ebu Ömer el-Sisani‘dir
342

. Irak‘da Baasçı NakĢibendi olan 

Ansar el-Ġslâm ve Mücahid ordusunun da yardımları küçümsenmez
343

. 

Irak‘ın iĢgalinde Amerika ile iĢbirliği yapan ġiîlere, Sünnilerin ciddi anlamda 

tepki koymaları mezhepsel bir sürtüĢmeye yol açtı
344

. 

Irak‘ta ABD‘ye karĢı sert bir direniĢ gösteren IġĠD, Felluce‘de ABD tarafından 

ağır bir Ģekilde cezalandırıldı. ġehir yerle bir edildi. Halk üzerinde uranyum kullanıldı. 

Amerika zulmüne karĢılık halk bir kurtarıcı aramaya baĢladı ve bu da radikal 

örgütlenmeleri daha artırdı. ABD‘nin Sünnilere yaptığı iĢkence ve zulümler karĢısında 

halk birer kurtarıcı olarak gördükleri IġĠD ve El-Kâide gibi örgütlere destek verir hale 

geldi. Felluce, ġafiî mezhebine ve NakĢibendiliğin Halidi koluna mensuptu. Selefî 

olmadığı halde onlara karĢı bir tutum da takınmadılar. Felluceliler Irak savaĢından sonra 

giderek selefileĢti ve ABD‘ye karĢı el-Kâide‘nin yanında yer aldılar. Birlikte hareket 

etmek için ortak bir meclis kurdular ve baĢına da Irak‘ta yaygın olan Sufî tarikat 

Nebhani‘nin derviĢlerinden ġeyh Abdullah el-Cenabi‘yi getirdiler. El-Kâide Baascılarla 

birlikte direniĢlere askeri eğitim vererek ABD‘ye Ģehri dar ettiler
345

. 

ABD‘nin Irak demokrasi planı Ģiddetle uygulandığı için Iraklılar ABD‘den 

süratle uzaklaĢtı. Zira bazı Sünnilerin vatandaĢlık hakları ellerinden alınmıĢtı. 

BaĢlangıçta ABD‘ye direniĢ göstermeyen halk onun aleyhine dönmeye baĢladı. 2003 

yılında Irak‘ta Geçici Güvenlik Konseyi‘ni on üç ġiî ve üç Sünniden oluĢturulması 

Sünnilerce iyi karĢılanmadı ve isyanlar baĢladı. Bunu fırsat bilen el-Kâide de aĢiretleri 

yanına çekerek, ABD‘ye karĢı birlikte savaĢmaya baĢladı
346

. 
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Bilindiği üzere 2003‘te ABD‘nin Irak‘ı iĢgaliyle Saddam dönemi kapanmıĢ, 

ġiîlerin yönetiminde bir devlet kurulmuĢ ve ülkede Sünniler, ġiîler ve Kürtler arasında 

fiilen üçe bölünmüĢtü. ABD‘nin 350 bin kiĢilik ordusu ve 2011‘den sonra üç yıl içinde 

yapılan 41 milyar dolar askeri harcama da hiçbir iĢe yaramadı. IġĠD de bu ortamda 

doğdu
347

. Vehhâbî eğilimli kimselerin ġiî ve Sünni Müslümanları kâfir addetmesi bu 

anda yapılan en büyük hataydı
348

. 

IġĠD‘in ilan ettiği Ġslâm devleti projesi 2004 yılında Bush döneminde Ġstihbarat 

Konseyi tarafından hazırlanan NIC raporunda ön görülmüĢtü. Raporda 2020‘de 

Ġspanya‘dan Güney Asya‘ya uzanan bir ―Hilafet Devleti‖ kurulacağı ve bu devletin 

Batıyı tehdit edeceği yazılmıĢtı
349

. Irak‘taki ABD eski diplomatı Ryon Crocker New 

Yorker‘a 2013 yılında verdiği demeçte, ABD istihbaratının on yıl önce el-Kâide‘nin 

varlığını bildiğini söylemiĢti
350

.  

 

2.2.2. Örgütün Eylemleri 

 IġĠD 2003-2011 yılları arasında Suriye‘de güvenlik güçlerine ve muhalif 

gruplara intihar saldırısı, bombalı eylemler ve toplu infazlar düzenlemeye baĢladı. 

Eylemlerini ABD, Türkiye, Fransa ve Belçika gibi ülkelere taĢıdığında Batı harekete 

geçti. 2014‘te ABD, NATO zirvesinde konuyu gündeme getirdi ve birçok ülke buna 

destek verdi.  

 IġĠD eylemlerini gün geçtikçe artırdı. Eylemlerinin bir kısmını da Türkiye‘de 

yaptı. Türkiye onun tehditlerini izlemeye aldı: Örgüt Türkiye‘yi Ģu yönlerden tehdit 

ediyordu: Örgüt üyelerinin ülkemizden baĢka ülkelere geçmesi, Türkiye, Suriye ve 

Irak‘daki Türk hedeflerine ve unsurlarına yapılan saldırılar. 

 IġĠD‘in Türkiye yapılanması 2013 yılında baĢladı. Adıyamanlı Mustafa 

Dokumacı örgütle bağlantıya geçerek Türkiye‘de bir hücre oluĢturmak istedi ve 2014 

yılında Dokumacılar adında bir grup oluĢtu. Yunus Emre Alagöz ve kardeĢi ġeyh 

Abdurrahman Alagöz Ġslâm Çay Ocağı isminde bir iĢletme kurup buraya gençleri 
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çekmeye çalıĢtılar. Bugüne kadar sözkonusu zat, örgüte 400‘e yakın eleman kazandırdı. 

Grup Suriye örgütü tarafından eğitildi
351

 ve Türkiye‘de pek çok saldırıya imza attılar.  

 Bunlardan birisi Niğde Saldırısıdır. 20 Mart 2014‘te gerçekleĢtirilmiĢtir. Alman 

vatandaĢı Benyamin ġu, Makedonyalı Muhammed Zakiri ve Ġsviçre vatandaĢı Çendriam 

Romadoni tarafından yapılmıĢtır. Eylemciler, Hatay‘dan Ġstanbul‘a geçerken UlukıĢla-

Adana otoyolu üzerinde güvenlik güçleri tarafından durdurulunca onlara ateĢle karĢılık 

vermiĢler ve burada bir astsubay ve bir polis memuru Ģehit düĢmüĢtür. Ardından 

kaçmak üzere durdurdukları bir kamyon Ģoförünü de öldürmüĢlerdir. ÇatıĢmada 7 asker 

ve 1 sivil de yaralanmıĢtır. Terörsitler daha sonra sağ olarak yakalanmıĢtır
352

. 

 Örgütün Musul BaĢkonsolosluğu‘na yaptıkları saldırı, 11 Haziran 2014‘te 

gerçekleĢmiĢtir. BaĢkonsolosluğunun etrafını kuĢatan militanlar, 49 kiĢiyi rehin 

almıĢlardır. MĠT‘in baĢarılı bir operasyonuyla aileleri ile birlikte rehin tutulan 49 kiĢi 

kurtarılmıĢ ve Türkiye‘ye nakledilmiĢtir
353

. 6 Ocak 2015 tarihinde Diana Ramazova adlı 

bir IġĠD militanı Ġstanbul Sultanahmette Emniyet Turizm ġube Müdürlüğü önünde 

intihar saldırısı yaparak nöbet tutan bir polis memurun Ģehadetine sebep olmuĢtur
354

. 

Yine IġĠD militanları, 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır‘da HDP‘nin yaptığı seçim 

mitingine bombalı saldırı gerçekleĢtirmiĢti
355

. Saldırıda 5 kiĢi ölmüĢ, 400 kiĢi 

yaralanmıĢtır. Saldırıyı Dokumacılar grubuna mensup 20 yaĢındaki IġĠD üyesi Orhan 

Gönder yapmıĢtır
356

. 34 kiĢinin ölüp 100 kiĢinin yaralandığı ġanlıurfa Suruç Saldırısı 

Atatürk Kültür Merkezi önünde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonuna (SGDF) 

üyelerine yapılmıĢtır
357

. Bu eylemin faili Adıyamanlı Dokumacılar Grubu üyesi ġeyh 

Abdurrahman Alagöz‘dür. 

 Aynı örgütün yaptığı eylemler arasında Ankara Garı Saldırısı, Ġstanbul‘da 

Alman turistlere saldırılar da vardır. Bunlardan ilki 10 Ekim 2015 tarihinde 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Saldırıda 107 kiĢi hayatını kaybederken 500‘den fazla kiĢi de 

yaralanmıĢtır
358

. Saldırıyı gerçekleĢtiren Yunus Emre Alagöz‘dür
359

. 25 Ekim 2015 

tarihinde Diyarbakır‘da IġĠD‘e yönelik düzenlenen operasyonda 7 IġĠD üyesi 

öldürülmüĢ ve bu sırada iki polis Ģehit olmuĢtur. 

 12 Ocak 2016 tarihinde Ġstanbul Sultanahmet Meydanı‘nda, Dikili TaĢ Alman 

ÇeĢmesi önünde Alman turist kafilesini hedef alan bir saldırı yapılmıĢtır. Bombayla 

yapılan bu eylemde
360

, 13 turist ölmüĢ, 16 kiĢi de yaralanmıĢtır. Saldırı Suriye uyruklu 

Nebil Fadıl tarafından icra edilmiĢtir
361

. Ġstanbul Ġstiklal Caddesi‘nde 13 Mart 2016 

tarihinde yine bir turist kafilesine yapılan saldırıda 5 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 36 kiĢi de 

yaralanmıĢtır. Saldırıyı Gaziantep doğumlu Mehmet Öztürk gerçekleĢtirmiĢtir. Diğer 

yandan Gaziantepli Ġsmail GüneĢ, 1 Mayıs 2016‘da Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 

binasına düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis memurumuzun Ģehit olmasına ve 23 

kiĢinin yaralanmasına sebep olmuĢtur
362

. 

 Örgütün diğer bir eylemi de Ġstanbul Atatürk Havalimanı saldırısıdır. Bu 

saldırıda 45 kiĢi hayatını kaybetmiĢ 236 kiĢi de yaralanmıĢtır. Saldırganlar Dağıstan 

kökenli Rus vatandaĢı bir Özbek ile bir Kırgız‘dır
363

. Gaziantep düğün saldırısıyla 

Türkiye bir kez daha sarsılmıĢtır. 20 Ağustos 2016‘da Gaziantep ġahinbey ilçesine bağı 

Akdere Mahallesinde bir düğün merasimine düzenlenen saldırıda 69 kiĢi hayatını 

yitirirken 90 kiĢi de yaralanmıĢtır
364

. 1 Ocak 2017 yılbaĢı gecesi de IġĠD militanları bir 

kez sahneye çıkmıĢ, Ġstanbul‘daki Reina eğlence kulübüne AK-47 marka uzun namlulu 

silahlarla saldırarak 1 polis memuru olmak üzere 33 kiĢiyi öldürmüĢ, 70 kiĢiyi 

yaralamıĢtır. Olay Yine IġĠD‘e bağlı Özbek asıllı Abdülkadir Mosharipov tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Olaydan 17 gün sonra Abdülkadir Mosharipov yakalanmıĢtır. 

 IġĠD Uluslararası alanda da birçok eylem yapmıĢtır. Dallas‘ta Hz. 

Muhammed‘in karikatürününde bulunduğu yarıĢma merkezinde, 

                                                           
358

  NTV, ―Ankarada Terör Saldırısı‖, www.ntv.com, tr/turkey/ankarada-terör-saldırısı, (10.10.2018). 
359

  Wikipedia, ―Ankara Saldırısı‖, https://tr.wikipedia.org/wiki/2015-Ankara-saldırısı,(15.10.2018). 
360

  SABAH, ―Sultanahmet‘te Canlı Bomba‖, www.sabah.com.tr/gundem/ 2016/01/13/Sultanahmet-

canli-bomba-dehseti‘, (25.11.2018). 
361

  Alkan, a.g.e., s. 189. 
362

  Milliyet, ―Canlı Bombanın Kimliği Belli Oldu‖, https://www.milliyet.com.tr./canli-bombanın-

kimliği-belli-oldu-gundem,(25.11.2018). 
363

  Wikipedia, ―Atatürk Havalimanı Saldırısı‖, https://tr.wikipedia.org/wiki/Atatürk/-Havalimanı- saldı-

rısı, (30.11.2018). 
364

  Habertürk, ―Gaziantep Bombalı Saldırı‖, www.habetürk.com/gundem/haber/1285133-gaziantep-

bombalı-saldiri,(05.12.2018). 



75 
 

 Mayıs 2015 tarihinde kendilerini halifenin askerleri olarak tanıtan iki kiĢi etrafa ateĢ 

açmıĢlardır
365

. 2 Aralık 2015 tarihinde ABD‘nin Los Angeles Ģehrinin doğusunda 

bulunan San Bernardiano‘da engellilere hizmet veren bir kuruluĢa baskın yaparak 14 

kiĢiyi öldürmüĢlerdir. Saldırganlar kaçmaya çalıĢırken çıkan çatıĢmada 

öldürülmüĢtür
366

. 15 Nisan 2013 tarihinde ABD Boston Ģehrinde her yıl düzenlenen 

maratonda iki bombalı saldırı yapılmıĢtır
367

. Saldırıyı düzenleyen Çeçen asıllı Temerian 

Tsonev polisle girdiği çatıĢmada öldürülmüĢ, diğer fail kardeĢi Cevher Tsonev canlı 

olarak yakalanmıĢtır. Saldırıda bir çocuk, üç sivil hayatını kaybetmiĢtir. Öldürülenler 

arasında bir polis de bulunmaktadır
368

. 

 12 Haziran 2016‘da Orlando Ģehrinde eĢcinsellerin gittiği bir bara silahlı saldırı 

düzenlenmiĢ ve 50 kiĢi yaĢamını yitirmiĢtir. Saldırıyı IġĠD üstlenmiĢtir
369

. Saldırgan 

olay sonrası polisle girdiği çatıĢmada etkisiz hal getirilmiĢtir
370

.  

 Fransa eylemleri, 7 Ocak 2015‘te Paris‘teki Charlie Hebdo olayı, 13 Kasım 

2015‘te Paris kentinde yapılan saldırılar, 14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa Nice 

saldırısı yine IġĠD‘in gerçekleĢtirdiği eylemlerdir. Yüzlerce masum sivil halk 

katledilmiĢ ya da  yaralanmıĢtır. Nice  saldırısı  Tunus kökenli Muhammed  Buhlel 

tarafından yapılmıĢtır
371

. Fransa‘da baĢka saldırılar da olmuĢtur
372

.  

 IġĠD Avrupa‘da diğer ülkelerde de benzer saldırılarda yüzlerce insanın ölümüne 

sebep olan eylemler yapmıĢtır. Bu ülkeler arasında Belçika; Kanada Suudi Arabistan 

sayılabilir. Mesela Michael Zehof Bibeou Kanada‘nın baĢkenti Ottowa‘da bir saldırı 

yapmıĢtır (2014). 22 Mart 2016 tarihinde Brüksel Havalimanı‘na ve Maalbek Metro 
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Ġstasyonu‘na yapılan saldırıda toplam 34 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 170 kiĢi de 

yaralanmıĢtır
373

. Suudi Arabistan‘daki saldırıda (Mayıs 2015) 21 kiĢi hayatını 

kaybederken 100‘den fazla kiĢi yaralanmıĢtır
374

. Ölenler arasında polisler de vardır. 

Mısır‘da gerçekleĢtirilen eylemler de kanlı bitmiĢ, yüzlerce masum insan ölmüĢtür. 

Bunların en çok ses getireni kuĢkusuz bir Rus yolcu uçağının düĢürülmesi olmuĢtur. 

Saldırıda tam 244 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir
375

.  

 

2.2.3. IġĠD Örgüt Liderleri 

2.2.3.1. Ebû Mus’ab el-Zerkavî 

30 Ekim 1966 yılında Ürdün‘ün baĢkenti Amman‘a bağlı Zerka kasabasında 

doğdu. Asıl ismi Fadıl Nezzal el-Haleylah olan Ebû Mus‘ab el-Zerkavî Ürdün 

Krallığı‘na bağlı ünlü Ben-i Hasan AĢireti‘nin bir üyesidir. Babası muhtardı ve 

çevresinden saygı gören bir kiĢiydi
376

. 

Zerkavî, eğitim hayatında baĢarılı değildi. Orta düzeyde yazı yazabilen ve parlak 

olmayan birisiydi. 1984 yılında babasını kaybedince okulu bıraktı ve bu arada adı çeĢitli 

suçlara karıĢtı. Alkol ve uyuĢturucu kullanmakta ve bunların satıĢını yaparak para 

kazanmaktaydı. Hapse girmesine sebep olan ilk olay cinsel taciz ve uyuĢturucu madde 

kullanımıydı. Annesi Um Sayel onu, kötü iĢlerden uzaklaĢması için Amman‘daki El-

Hüseyin bin Ali Camii‘ndeki bir dini medreseye yazdırdı. Fakat istediği sonucu almadı. 

Ġnançsızken katı bir selefi oldu
377

. Daha sonra Ürdünlü cihatçı Muhammed el-Makdisi 

adıyla bilinen Ġsan el-Berkavî‘nin kurucusu olduğu Bayot el-Ġmam adlı silahlı örgüte 

katıldı. Rejime karĢı bu örgüte üye olmaktan Ürdün‘de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Ancak Kral Hüseyin‘in ölümüyle tahta çıkan Kral II. Abdullah‘ın ilan ettiği afla serbest 

kaldı. Zerkavî Allah düĢmanlarına karĢı çok acımasız ve sertti. Bunun nedeni, Ürdün‘de 

Suaka hapishanesinde gördüğü ağır iĢkenceler olmalıydı
378

. 
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Hapishaneden çıktıktan sonra, 1999‘da Ürdün‘den Pakistan‘a geçti. Burada vize 

nedeniyle sekiz gün gözaltında tutuldu. Tekrar bırakılınca, gizlice Afganistan‘a geçerek 

el-Kâide‘ye katıldı. Konahhar‘da Usame bin Ladin ile buluĢtu. Fakat görüĢme pek 

olumlu geçmedi
379

. 

Zerkavî kendisi gibi düĢünmeyenleri kâfirlikle itham ediyordu. Daha sonra 

bunlara ġiîleri ve selefîliğe uymayanları da kattı. Bu Ladin‘i rahatsız etti. Çünkü 

Ladin‘in annesi Alevi kökenliydi ve bu konuda çok hassastı. Bu görüĢmede Eymen El-

Zevahirî‘de vardı
380

. 

Zerkavî‘nin el-Kâide için uygun olmadığı sonucuna varılmıĢtı. Ancak araya el-

Kaide güvenlik baĢkanı Saif Adil girince onun Ġran sınırında olan El-Herat‘da bir kamp 

kurmasına izin verildi. Ayrıca masraflar için emrine 200.000 dolar tahsis edildi
381

. 

Zerkavî, kampa Levant‘ın askerleri adını verdiği Ürdün ve Filistin asıllı kiĢileri getirdi 

ve bu kamptakiler ise Tevhid ve Cihad Örgütü adını aldı. 

Zerkavî‘nin adamları, ilk eylemlerini Uluslararası Kalkınma Ajansı Uzmanı 

Lavrance Foley‘e düzenledi. Ondan sonra ABD Büyükelçiliği‘ne bombalı saldırıda 

bulundular. Bunun üzerine ABD, Herat kampını kuĢattıysa da Zerkavî‘yi ele 

geçiremedi. Zerkavî yaralandığı bu olay sonrasında Kabil‘e kaçtı. Oradan Ġran‘a geçerek 

Tahran‘a ulaĢtı. Burada ABD‘ye karĢı savaĢmak istedi. YaklaĢık bir yıl sonra Irak‘a 

geçti
382

. 2003‘te Ürdün elçiliğine ve BirleĢmiĢ Milletler binasına bombalı saldırı 

düzenledi. Bu saldırıda Özel Temsilci Sergio Vierira da Mello dâhil 38 kiĢi hayatını 

kaybetti. Ayrıca ġiî‘lere ait bir camiyi de bombalayan Zerkavî bu olayda 95 kiĢinin 

ölümüne sebep oldu
383

. 

Bu eylemlerden sonra ABD onu izlemeye baĢlamıĢtı. Zerkavî‘nin Iraklı ġeyh 

Abd el-Rahman adında bir danıĢmanı vardı. Ġkisi ayda 1 ya da 2 defa buluĢuyorlardı. 

Fakat saklandığı yer bulunamıyordu. Bu danıĢman üzerinden yeri tespit edilmeye 

çalıĢılıyordu. Bu amaçla ġeyhin evi ĠHA‘larla kontrol altına alındı
384

. 
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Bir gün ġeyh bindiği arabayı değiĢtirip Zerkavî‘nin bulunduğu eve ilerledi. Eve 

geldiğinde Zerkavî onu kapıda karĢılayarak içeri aldı. Burası Bogube Ģehrinin uzağında 

Hinnib denilen bir köyün civarında palmiye araçları arasında bir evdi. Zerkavî‘nin 

kimliği tespit edildikten sonra 40 mil ilerdeki Delta Timi‘ne haber verilmiĢti, ancak tim 

helikopterin arızalanması üzerine oraya gidemedi. Bu sırada Irak üzerinde devriye atan 

F-16 uçaklarından biri yakıt almak için iniĢ yapmıĢ ve tek uçak havada kalmıĢtı
385

. F-

16‘ya koordinat bildirildi ve bombalama talimatı verildi. O da evi ve çevresini havaya 

uçurdu. Delta Takımı olay yerine geldiğinde Zerkavî‘nin ağır yaralı olarak evden 

çıkarıldığını görünce onu öldürdü (7 Haziran 2016)
386

. 

 

2.2.3.2. Ebû Ömer El-Bağdâdî (2006-2010) 

1964‘te Al-Anbar vilayetinin el-Zaviyah köyünde doğdu. KureyĢ soyundan 

geldiği bilinmektedir. Bağdat polis akademisi mezunudur. Asıl ismi Hamid Davud 

Muhammed Halil el-Zawi‘dir
387

. Saddam Hüseyin döneminde, 1990‘larda üst düzey bir 

emniyet görevlisiydi. AĢırı selefî düĢünceleri yüzünden bu görevden alındı
388

. 

Geçinebilmek için Anbar‘da evinin yakınındaki bir elektrik tamirhanesinde çalıĢmaya 

baĢladı. Çevresinde doğru ve güvenilir bir adam olarak tanınan Bağdâdi Al-Asaf 

Cami‘inde gençlere selefîliği öğretiyordu. Daha sonra bu gençler onun yanında cihada 

katıldılar
389

.  

1985‘te cihatçı selefist grubuna dahil oldular. 1987 yılında Afganistan‘a geçti ve 

burada Sovyetlere karĢı savaĢtı. 1991 yılında Irak‘a dönmeden önce idam edildiği 

söylentisi çıktı, yalnız bunun doğru olmadığı kısa zamanda anlaĢıldı
390

. 2003 yılında 

Irak iĢgal edilince ABD‘ye karĢı çıkan ayaklanmalara katıldı. Mücahitler ġura 

Konseyini (Meclis Sura el-Mucahidin fi al-Irak) kurdu. Irak el-Kâide‘sinin lideri 

Zerkavî ile aralarında sıkı bir iliĢki oluĢtu.  
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5 Ekim 2006 tarihinde Zerkavî öldürülünce, ġura Konseyi‘nin kararı ile
391

 Ömer 

el-Bağdâdî halife oldu. Bağdâdî daha sonra ―Irak Ġslâm Devleti‘ni (IġĠD) teĢkilatını 

kurdu. Yönetim kadrolarını Iraklı ve eski Baas partili yöneticilerden oluĢturdu. Yabancı 

ülkelerden gelenleri ise daha çok askeri sahada görevlendirdi
392

. 

Bağdâdî kendi döneminde Irak‘ta Sünni bölgelerde önemli bir etkiye sahip oldu.  

Muhaliflerini zorla yola getirmeye çalıĢtı
393

. ABD hedeflerine saldırılar tertipledi. Bu 

saldırıları önlemek için görevlendirilen General David Potreaus Bağdâdî‘ye muhalif 

Sünni aĢiretleri ―Schue Birlikleri‖ adıyla ona karĢı örgütledi
394

. Bu birliklerin maaĢları 

ve silahları ABD tarafından karĢılanıyordu. Yapılan bu çalıĢmalar sonunda IġĠD ciddi 

anlamda zayıflatıldı.  YaklaĢık  2.400 militan öldürüldü, 8.800‘ü aĢkın militan 

tutuklandı. Üst düzey yöneticiler ya öldürüldü veya yakalandı. 2010 yılında ABD‘nin 

yaptığı askeri operasyonla Ömer El-Bağdâdî ve savaĢ bakanı Ebu Hamza el-Muhacir 

ölü olarak ele geçirildiler
395

.  

 

2.2.3.3. Ebû Bekir El-Bağdâdî 

1971 yılında Irak‘ın Samarra Ģehrinde doğan ve gerçek ismi Ġbrahim Avad 

Ġbrahim el-Badri olan Ebubekir el-Bağdâdî dindar bir ailede yetiĢmiĢti. Babası Avad 

yerel bir camide Kur‘an dersleri vermekteydi
396

. Amcaları ise Irak‘da selefî 

davetçilerdi
397

. 

Bağdâdî‘nin çevresindeki takma adı ―mümin‖ di. Okuldan kalan zamanının 

çoğunu camide geçirir, daha çok dini kitaplar okurdu. KardeĢi ġemsi‘nin verdiği bilgiye 

göre evde Ġslâmi kurallara uymayanları sert bir Ģekilde eleĢtirirdi. Bağdâdî çok 

konuĢmayan, içine kapanık, çekingen, yalnızlığı seven bir çocuktu. En sevdiği spor 

futboldu. Ebubekir‘in babası Avad çevresindekilerin dini hayatında aktif rol oynayan bir 

kiĢiydi. Hatim dersleri verdiği camide, muallimlik deneyimi yaĢadı. 
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Bağdâdî‘nin amcalarından ikisi Saddam döneminde güvenlik teĢkilatında görev 

yapmıĢtır. KardeĢlerinden biri subaydır. Diğer bir kardeĢi Irak-Ġran SavaĢı‘nda 

ölmüĢtür. Aileden bazıları Baasçı, bazıları da selefî idi
398

. 

1996 yılında Bağdat Üniversitesi‘nde, Ġngilizcesi zayıf olduğundan, istediği 

hukuk bölümüne giremedi. Fakat Kur‘an bölümünden mezun oldu ve ayrıca Saddam 

Ġslâm Üniversitesi‘nde Kur‘an çalıĢmaları alanında yüksek lisans yaptı
399

. 1998 yılında 

yüksek lisansını bitirdikten sonra Ġslâm Üniversitesi‘nde doktoraya baĢladı
400

. 13 Mart 

2007‘de doktorasını ―çok iyi‖ derecede bitirdi.  

Bağdâdî yüksek lisans eğitimi alırken amcası Ġsmail el-Badri tarafından 

―Müslüman KardeĢler‖ grubuna katılmaya teĢvik edildi. Bağdâdî ilk zamanlar devletin 

Ģeriat ile yönetilmesi gerektiğini düĢünen ancak Ģiddete karĢı olan barıĢ yanlısı selefîler 

içindeydi. Bağdâdî düĢünceleri değiĢince onlardan ayrılıp radikal selefîlere yaklaĢtı. 

Bunlar kendilerini ―Cihatçı Selefîler‖ olarak tanımlıyorlardı. Bağdâdî‘nin abisi de 

bunlar arasındaydı
401

.  

Bağdâdî‘nin iki eĢi ve altı çocuğu vardı. Ġlk eĢi Esma ile arasında akraba evliliği 

vardı. Ġkinci eĢi Ġsra ile 2003‘ten sonra evlenmiĢti. Bağdat‘ın yoksul bir mahallesinde 

ufak apartman dairesinde yaĢayan ailesi anti-sosyal bir yapıya sahipti. Mahallesi‘ndeki 

futbol takımında yıldız oyuncuları onu ―Messi‖ diye çağırırlardı
402

. 

Bağdâdî katı bir selefî olduğu için Saddam Hüseyin döneminde takip altında 

tutuluyordu. Irak iĢgali sonrasında 2004 yılında arkadaĢ ziyareti için geldiği Felluce‘de 

tutuklandı. Bucca Hapishanesi‘nde on ay yattı. Hapiste hem yönetim ile hem de 

mahkûmlarla iyi iliĢkiler geliĢtirdi. Aralarında gerektiğinde hakem oldu ve bu arada 

ABD yönetimine yakınlaĢmaya çalıĢıyordu
403

. El-Vefd yazarlarından Hüssam Fethi 24 

Ağustos 2014 tarihli makalesinde Bağdâdî‘nin hapishanede ayrıcalıklı olduğunu, 

odasında buzdolabı, televizyon ve uydu anteni bulunduğunu yazdı. Makaleye göre üst 

düzey bir yönetici dıĢında kimse onun odasına giremiyordu
404

. Bağdâdî ile birlikte 
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hapiste eski Baasçılar yatmaktaydı. Onlar da çıktıktan sonra kendisine katıldılar. 2004 

yılında tahliye edildiğinde çoktan kendine ileride yardımcı olacak bir çekirdek kadro 

kurmuĢtu. 

Bağdâdî hapse girdiği için doktorasını yarım bırakmıĢtı. Hapisten çıktıktan sonra 

el-Kâide üyesi bir akrabası onu, örgütün Irak kolu ile tanıĢtırdı. Bir örgüt temsilcisi onu 

doktorasını tamamlamaya ve daha sonra ġam‘a gidip burada örgüt adına çalıĢmaya ikna 

etti. Ancak el-Kâide yöneticileri akademik bir titre sahip birinin Irak‘ta harcanmasını 

uygun görmedi. Zira el-Kâide‘nin Mektebetu‘l-Hidemât‘ı kuran ġeyh Azzam‘ın bu 

kadar iyi yetiĢmiĢ bir elemanı olmamıĢtı
405

. 

ABD‘nin bir hava saldırısında Zerkavî ölünce (2010) yerine kısa süreliğine 

Mısırlı Ebû Eyup el-Mısrî geçti. Bağdâdî Mısri‘nin dikkatini çekince onu Ģeriat 

komitesi denetçiliğine atadı ve danıĢman konseyine aldı. Zerkavî‘nin planı gereği Ġslâm 

Devleti ilan edilerek el-Kâide tasfiye edildi. Yeni yapılanmada Mısri savaĢ bakanı oldu. 

Ebû Ömer el-Bağdâdî ise Ġslâm Devleti Koordinasyon komitesine girdi. el-Mısrî‘nin evi 

bombalandı ve öldürüldü (2010)
406

. Ebubekir el-Bağdâdî de 2015‘de yapılan bir hava 

saldırısında öldürülmek istendiyse de kurtuldu.Ancak 2019 yılında Suriyede ABD‘nin 

yaptığı hava saldırısı sonrasında kendini patlatarak öldürmüĢtür.
407

 

 

2.3. Boko Haram  

Boko Haram hareketi 2002 yılında Muhammed Yusuf tarafından Ehl-i sünnet 

cemaati adıyla kuruldu. Temel amaçları davet ve cihattı. Boko yada Buku Haram adı 

Hausa dilinde ―Batı alfabesi-eğitimi haram‖ anlamına gelir. Kendilerine Batılı/Modern 

eğitimi haram gördükleri için verilmiĢtir. Nitekim Muhammed Yusuf‘a göre, Batılı 

eğitim Ġslâm Ģeriatına aykırıdır ve kâfirliğin giriĢ kapısıdır
408

. 

Selefî inançlı bu örgüt diğerleri gibi büyük eylemler gerçekleĢtiren bir örgüt 

değildir. Ġlk kez varlığını 2003 yılında Nijerya‘da duyuran ve tartıĢılmaya baĢlanan 

örgüt söz konusu tarihte polis ile çatıĢtı. Örgüt kısa zamanda yeni katılımlarla hızla 
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büyüdü
409

. GeliĢimi bakımından 2009 yılı dönüm noktası oldu; Federal hükümet 

motosiklet sürücüleri için kask takma mecburiyeti getirmiĢti. Örgüt, arkadaĢlarının 

cenaze törenini götürürken bu sebepten polisin müdahalesiyle karĢılaĢmıĢ ve olaylar 

çıkmıĢtı. Örgüt lideri hükümete iyi iliĢkilerin kurulması için 40 günlük süre vermiĢ, bu 

süre dolduktan birkaç gün içinde örgüt harekete geçmediği halde polisin operasyonuna 

maruz kalmıĢ ve örgüt lideri Muhammed Yusuf öldürülmüĢtü. Yerine Ebu Beki ġikau 

geçti
410

.  

Örgütün fikri dayanağı kuĢkusuz selefî inançlardı. Nijerya‘nın kuzeyindeki geri 

kalmıĢ bölgelerde hızla yayıldı. Bunda bölgenin halkın ekonomik ve sosyal bakımdan 

zayıflığı büyük rol oynadı. 2004-2009 yılları arasında bölgeye devlet valileri kanalıyla 

yardımlar dağıtırken daha sonra verilmemeye baĢlandı ve örgüt de silahlı eylemlere 

baĢladı
411

. 

2009 yılına kadar bir cemaat görünümündeki örgüt, kısa zamanda geliĢerek
412

, 

26 hücreden oluĢan ve her hücrenin baĢında bir lideri olan bir yapıya kavuĢtu. En üste 

Ģûra konseyi vardır. Bu konsey otuz üyeden meydana geliyordu. Örgüt lideri Ģûradan 

izin almadan açıklamada bulunamaz
413

. Örgütün yapısı aĢağıda Ģema halinde 

gösterilmiĢtir.  

  

                                                           
409

   Fuad Ferhavi, Nijerya‟da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK Yayınları, 2015, s.91. 
410

  Ferhavi, a.g.e., s.93. 
411

  Ferhavi, a.g.e., s.92. 
412

  Abdurrahim Sıradağ, Sahra Altı Afrikasında Terörist Grupların YükseliĢi Boko Haram ve EĢ-Sebab, 

SETA, Mayıs 2015, S. 125, s. 11. 
413

  Sıradağ, a.g.m., s.12. 



83 
 

Tablo 3: Boko-Haram Örgüt Yapılanması 

Örgüt Lideri 

ġura Konseyi 

 

   

Sözcü  Askeri Komutan  Operasyonel Birimler  Yerel Amir 

 Naib‘in Komutan Yardımcısı 

 Muloskar: Naib‘in Yardımcısı 

 

 

Sağlık   Askeri Ġstihbarat   Kaçakçılık   Kamu          Silah          Finans      Eğitim 

 

 Mart 2015‘ten önce sadece Nijerya içerisinde eylem yapan Boko Haram, bu 

tarihten sonra IġĠD‘e bağlılık bildirerek komĢu ülkelerde de eylemler gerçekleĢtirmeye 

baĢladı. 2010-2011 yıllarında Abuja‘da bir alıĢveriĢ merkezinin bombalanması
414

, 

Maiduguri‘de polis merkezinin bombalanması, Maiduguri‘deki ulusal seçim komisyon 

ofisinin havaya uçurulması, yine Abuja‘da BirleĢmiĢ Milletler karargâhının 

bombalanması
415

 ve Madalla kentinde St. Theresa Katolik Kilisesi‘nde Noel ayini 

baskını
416

 ve Jos kentinde bir kiliseye yapılan saldırı bunlar arasında sayılabilir
417

.  

Yüzlerce masumun öldürüldüğü bu olaylar dıĢında da örgüt kanlı eylemlere imza 

atmıĢtır. 2012 Ocak ayında Kono Ģehrinde devlet binalarına gerçekleĢtirdiği bir saldırıda 

tam 178 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Mubi saldırısında en az 20 kiĢi öldü
418

. 2014 Nisan 

ayında Kamerun sınırına yakın bir yatılı okuldan 276 kız öğrenciyi kaçırdılar. Bütün 
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bunlardan sonra 2016 da Nijerya ordusu operasyonlarla örgütün kamplarını bastı, ancak 

pek çok örgüt mensubu çevre ülkelere kaçtı.  

 

2.4.  EĢ-ġebâb 

Radikal bir örgüt olan el-ġebâb, Somali‘de kurulmuĢtur. Örgütün fikri tabanı 

Vehhâbîliğe dayanmaktadır. Aslında Somali halkı ġâfiî idi. Fakat Suudi Arabistan son 

zamanlarda buraya Vehhâbîliği sokmayı baĢarmıĢ ve kısa sürede bu ideoloji ülkede 

yayılmıĢtır
419

. Somali halkı dedelerinin Ehli-Beyt‘ten ve KureyĢ ve HaĢimi soyundan 

olduğuna inanmaktadır. Ülke tek etnik yapıdan oluĢmakla birlikte kabilecilik mevcuttu. 

Ülke halkının %85‘i Somali yerli grubuna, %15‘i ise Bontu kabilesine mensuptu
420

. 

Somalide okur-yazarlık son derece düĢüktür. Kulaktan dolma bilgilerle 

yaĢamlarını devam ettirmektedirler
421

. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nda bu ülke Ġngiltere ve 

Ġtalya‘nın iĢgaline uğramıĢ, sonunda Somali, Ġtalyan Somali‘si ve Ġngiliz Somali‘si 

olarak ikiye ayrılmıĢtır. Uzun bir protesto hareketinden sonra bölünme ortadan kalkmıĢ 

ve ülke yeniden bütünleĢmiĢtir. 1960 yılında bağımsız olduktan sonra Siad Barre darbe 

yaparak ülkenin yönetimini ele geçirmiĢtir. Barre‘nin baskıcı uygulamalarına karĢı 

koymak için 1983 yılında Ġslâm Birliği Örgütü kurulmuĢtur
422

. 1991 yılında Siad Barre 

yönetimi devrilince ortaya çıkan boĢluk örgütün ülkede söz sahibi olmasına yol açtı. 

Örgütün asıl amacı ülkede bir Ġslâm devleti kurmaktı. Bu yolda Vehhâbî ve 

Selefî hareketlerden ciddi yardımlar gördü. Ancak 2004 yılında gerçekleĢtirdiği eylem 

sonrasında ABD‘nin yaptığı bir operasyonla örgüt bitirilmiĢtir. Ardından 2006 yılında 

Ġslâm Mahkemeleri Örgütü (El Ġttihadil Mekahim El Ġslâmiye) kurulmuĢtur. Bunun 

askeri kanadını ise Mücahid Gençlik Örgütü (Hareketü‘Ģ-ġebâbi‘l-Mücahidîn) 

oluĢturmuĢtur. 2012 yılında örgüt Etiopya ile yaptıkları mücadeleyi kaybetmiĢtir. Askeri 
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kanat daha sonra Mücahid Gençlik Örgütü kısa adıyla EĢ-ġebâb yeni bir örgüt 

hareketine dönüĢmüĢtür
423

. 

EĢ-ġebâb, 20 ġubat 2010 yılında el-Kâide Örgütü‘ne bağlılığını açıkladı. 

Böylece uluslararası bir yapıya kavuĢtu. Somali‘nin tek etnik ve tek dine dayalı olması 

örgütün ülkede hızla yayılmasını sağladı. Örgüt yapılanmasında ülke bölgelere ayrılarak 

her birinin baĢına bir kiĢi geçirildi. Her bölge kendi baĢına karar alma yetkisine sahipti. 

Bu durum örgütle mücadeleyi zorlaĢtırıyordu. Örgüt amacına ulaĢmak için genellikle 

taktik gerilla savaĢları, intihar saldırıları ve suikastlere baĢvuruyordu
424

. Üyeleri daha 

çok iĢsiz ve fakir gençlerden oluĢuyor ve çoğu da okuma ve yazma bilmiyordu. Örgüt 

maddi imkânlar vererek çok rahat üye bulabiliyordu
425

. 

Örgüt organizasyonu üçlü bir yapı arz ediyordu. En üste Kiyade adında 

yöneticiler, onun hemen altında yabancı savaĢçılar ve en altta ise yerli savaĢçılar 

bulunuyordu
426

. Esasen en üst yönetim birimi Ģûra konseyi idi. Bu konseyin altında 

medya, asker, siyaset ve hukuk gibi alt birimler bulunuyordu. Gizliliğe çok önem 

veriyorlardı. ġura konseyi on kiĢiden oluĢuyordu. En önemli birimi askeri kısmıydı. 

Bunun altında biri ordu diğeri hukuk ve ahlâk ilkelerini iĢleten Hisbah denilen birim 

vardı. Bu birim ayrıca Ģeriat mahkemelerini yönetmekteydi. 

Örgüt yapılanmasına ülke dört ana bölgeden oluĢmaktadır; Boy ve Bodeol, Orta 

ve Güney Somali ve Mogadisu, Juba Vadisi ve Etopya
427

. 
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  David Shinn, ―Al-Shabaab and Somalia in the 21st Century‖, International Policy Digest, 2012, 

https://intpolicydigest.org/2012/01/25/al-shabaab-and-somalia-in-the-21st-century,(30.02.2019). 
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  Paula Cristina Roque, Somalia: Understanding Al-Shabaab, Institute for Security Studies, June 3, 
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  Vilkko Volter, ―Al-Shabaab from External Support to Internal ExĢtraction‖, Uppsolo University, 
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International, Vol 2, No: 1, January-2012, s. 275 



86 
 

Örgütün yapısı aĢağıdaki Ģemadan daha iyi anlaĢılabilir.  

 

Tablo 4: EĢ-ġebâb Örgüt Yapılanması 

Lider 

 

                                                     Bölge Komutanı 

 

Boy and  South-Central Puntland and  Juba 

Bakool Somalia and Somaliand  Voller 

 Mogodisu 

 

                                                   DanıĢma Konseyi 

                                                      (ġura Meclisi) 

 

                          Askeri Birim             Politik Birim          Medya Birimi 

 

 Ordu  Kanun ve Ahlak 

 

 ġeriat Mahkemesi 

 

 Bu yapılanma sırasında örgütün kimler tarafından yönetildiğini belirtmek 

gerekirse kısaca Ģöyle açıklayabiliriz. Örgütün ilk kurucusu ġeyh Ebû Zübeyir olup 

2014 yılına kadar bu görevi yürütmüĢtür. ABD‘nin yaptığı bir hava saldırısında hayatını 

kaybedince yerine ġeyh Ahmed Ömer seçilmiĢ ve halen bu görevi sürdürmektedir.
428

  

                                                           
428

   Muhammed Tandoğan, ―EĢ-ġebâb Örgütü‘nün Anatomisi‖, 2016, http://www.ordaf.org/eş-şebab-
orgutunun-anatomisi, (30.02.2019). 
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 Yasin Ali Beynah adındaki kiĢi örgütün geçici hükümete ve Somali Afrika 

Birliği‘ne karĢı yapacağı eylemleri yönetmekten sorumludur. Askeri kanadın yönetici 

olan Hassan Abdullah Hersi el-Turki milislerin eğitmekle vazifelidir. Ahmed Abdi 

Muhammed, Somali içindeki operasyonları idaresini yürütmektedir. Fuad Muhammed 

Khalif örgüte finasman bulmakla görevlidir. Bu kiĢi ayrıca eylem yapmakla da 

vazifelidir. Mesela 2008‘de MogadiĢu polis karakolu saldırısı onun yönetiminde 

gerçekleĢmiĢtir. BeĢir Muhammed Mahmud örgütün askeri komutanı olup aynı 

zamanda Ģûra konseyinin on üyesinden birisidir. Muhammed Said, Somali‘nin doğu 

bölgesinin yöneticisidir. Nihayet Fores Muhammed Mona, örgüte kaçak yollardan silah 

temin etmekle sorumludur. 
429

 

 EĢ-ġebâb Uluslararası bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir, ama genellikle 

eylemlerini Somali‘de gerçekleĢtirmektedir. 2009-2016 tarihleri arasında ülkede pek 

çok eylem yapılmıĢtır: Albay Osman Yusuf Nur‘un öldürülmesi
430

, Hizbül-Ġslâm Lideri 

Ali Bore suikastı
431

, Uganda‘da Dünya kupasını izleyenler ile
432

, Mogadisu‘da 

öğrencilere yapılan saldırılar
433

, Türkiye Somali Büyük Elçiliği‘ne ve Westgate 

AlıĢveriĢ Merkezine yapılan saldırılar
434

, Kenya‘da diplomatların bulunduğu otobüs 

konvoyuna yapılan saldırı, Gorisso kentindeki üniversiteye yapılan saldırı
435

 ve nihayet 

BaĢkent Mogodisu‘da gerçekleĢtirilen pazar olayı
436

 bu örgütün kanlı eylemleri olup 

yüzlerce masum halkın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuĢtur. 
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430
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. SELEFÎLĠĞĠN BÖLGESEL ETKĠLERĠ 

Suudi Arabistan bölgenin en geniĢ sınırlarına sahip, üzerinde büyük petrol re-

zervleri barındıran ve Sünni ağırlıkta nüfusu olan bir ülkedir. Ġslam dünyasının kutsal 

Ģehirleri Mekke ve Medine burada bulunmaktadır. Çevresindeki ülkeler ise ġiî nüfus 

ağırlıklı ülkelerdir. Ayrıca kendi ülkesi dâhil birçok Arap ülkesinde de ciddi ġiî azınlık-

lar bulunmaktadır. 

Konum itibariyle ġiî nüfusun çoğunlukta bulunduğu ġiî Hilali adı verilen bölge 

içerisinde olan Suudi Arabistan bölgedeki ġiîlerin ayaklanacağı endiĢesi taĢımaktadır. 

Arap Baharında yaĢanan olayları bu perspektifle değerlendirmekte ve yaĢanabilecek 

sıkıntılara karĢı diğer Müslüman devletlere karĢı elini sağlamlaĢtırmak için selefilik 

inancını bu ülkelere yaymaya çalıĢmaktadır. Bu amaçla Suudi Arabistan‘ın iki politik 

hedefi vardır. Bunlardan ilki, ülkede yönetimde olan hanedanı güvenlik altına almaktır, 

ikincisi ise ülkeyi yabancı iĢgallerine karĢı korumaktır. Suudi Devleti bunları sağlamak 

için dıĢ politikasında dört hedef belirlemiĢtir. Bunlar; 1) Dini unsurlar ve Ġslam‘ı dünya 

genelinde yaymak ve korumak, 2) Arap davalarını desteklemek, 3) Ülkenin ekonomik 

düzenini muhafaza etmek, 4) Bölgesel istikrarı ve rejimin güvenliğini sağlamaktır. 
437

 

            Suudi Arabistan dıĢ politika parametreleri içinde hem Arap milliyetçiliği hem de 

Ġslam düĢüncesi aynı anda yer almakta ve kendilerini Ġslam'ın temsilcisi olarak görmek-

tedirler. Bu düĢüncelerini bölgedeki ekonomik ve askeri güç dengelerinde ve meĢrulu-

ğuna ve güvenliğine yönelen siyasi tehditlere karĢı da kullanmaktadırlar.
438

 Bu paramet-

reler ıĢığında bakıldığında Suudi Arabistan dıĢ politikasında da din unsuruna ve Ġslam 

ülkeleriyle dayanıĢmaya büyük önem vermektedir. Kendi topraklarında gerçekleĢtirilen 

Hac ibadeti dolayısıyla bütün Müslüman ülkelerle çeĢitli seviyelerde iliĢkileri bulun-

maktadır. Ayrıca Ġslam Konferansı Örgütü, Ġslam Bankası ve Râbıtatü‘l-âlemi‘l-Ġslâmî 

gibi ülkesindeki kuruluĢlar aracılığıyla da Müslüman ülkelerle iliĢkisini ve iĢ birliğini 

sürdürmektedir.  

                                                           
437

  Ali Oğuz Diriöz,‖Suudi Arabistan DıĢ Politikası ve Bölge Ülkeleri ile ĠliĢkileri‖Ortadoğu Analiz, 

2012,  s. 97. 
438

  Ertan Efegil,‖Suudi Arabistan‘ın DıĢ Politikasını ġekillendiren Faktörler‖Ortadoğu Analiz, 2013, s. 

106. 
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Suudi Arabistan, Ortadoğu‘daki ince ve keskin dengelere önem vermektedir. Bu 

dengeyi bozacak her türlü giriĢime karĢı politikalar belirlemektedir. Bu sebeple bölgesel 

geliĢmeleri mezhepsel düzeyde irdelemektedir. Körfez bölgesinde bulunan ülkelerin 

kendi siyasi kararlarına göre davranmasını beklemektedir. Bu konjektüre uygun olarak, 

Suudi Arabistan, Bahreyn‘deki ve Yemen‘deki olaylara müdahale etmiĢtir. 

1979 Ġran Devrimi sonrasında bölgedeki siyasi dengeler Suudi Arabistan aley-

hinde değiĢmiĢ ve Ġran'ın bölgede nüfuzu artmaya baĢlamıĢtır. Suudi Arabistan'da ve 

Körfez ülkelerinde bulunan ġiîlerin siyasi talepleri fazlalaĢmıĢ ve bunun sonucunu bu 

ülkelerde yaĢanan Arap baharında görmekteyiz. Bahreyn de yaĢanan ayaklanma Suudi 

Arabistan'ın yardımıyla bastırılabilmiĢ, Yemen‘de ise çatıĢmalar hâlihazırda devam et-

mektedir. Yemen'de mevcut siyasi iktidar Suudi Arabistan'ın desteği ile çatıĢmalara 

karĢı koymaktadır. Bölge ülkeleri bu ayaklanmaların kendilerine sıçramasını engelle-

mek için kısmi siyasal reformlar yapmak zorunda kalmıĢlardır.  

2003 yılında ABD'nin Irak'ı iĢgali ile baĢlayan süreçte ABD‘nin Irak‘ın siyasi 

yönetimini ġiî azınlığa kurdurması, Irak'ta Sünni-ġiî çatıĢmasına sebep olmuĢtur. 

Irak'taki Sünnilerin arasında Selefî akımının yayılmaya baĢlamasının Saddam dönemin-

de olduğu bilinmektedir. Selefî unsurların desteklediği örgütler hem ABD‘ ye hem de 

ġiîlere karĢı saldırılarda bulunmaktadırlar. Suriye'de ise Arap baharı sonrasında baĢla-

yan olayların bastırılamaması ve iç savaĢın uzaması, bölge ülkelerinin (Ġran ve Suudi 

Arabistan gibi) Suriye ve Irak‘ta savaĢan farklı grupları mezhepsel bazda desteklemeleri 

bu ülkeleri radikal örgütlerin merkezi haline getirmiĢtir. Bölgedeki iki mezhep arasın-

daki çatıĢmadan faydalanan selefî görüĢlü IġĠD, buradaki etkinliğini arttırmıĢ ve özel-

likle ġiî nüfusa karĢı kanlı saldırılar düzenlemiĢtir. 

           Suudi Arabistan dıĢ politikasını bölgesel dinamik, mezhep farklılıkları üzerin-

den yürütmektedir. Suudi Arabistan ve Türkiye nüfus çoğunluğu Sünni olan ülkelerdir. 

Ġran, Yemen ve Bahreyn gibi ülkelerin ise nüfusları çoğunlukla ġiî‘dir. Ayrıca Irak, 

Lübnan ve Körfez ülkelerinde de büyük bir ġiî nüfusu bulunmaktadır.  

Suudi Arabistan ġiiliği ve batılılaĢmayı kendi rejimine karĢı bir tehdit olarak de-

ğerlendirdiğinden, Selefî-Vehhabi düĢünceyi Ġslam dünyasına yaymak istemektedir. 

Bölgesel istikrarını ve rejim güvenliğini sağlamak için selefî düĢüncenin ihracını bir 

politika aracı olarak kullanmaktan çekinmemekte ve bunu sağlayabilmek için elinde 
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bulundurduğu ciddi maddi güçten destek almaktadır. Son zamanlarda bölgede Ġran ve 

Suudi Arabistan arasındaki mezhepsel rekabet en üst düzeye tırmanmıĢtır. 

Suudi Arabistan Kralı Faysal 1962'de Mekke'de bir Ġslam Zirvesi gerçekleĢtirdi. 

Bu zirve Müslüman dünyasında selefîliği yayma amacını gerçekleĢtirmek için ilk adım-

dı.  Sonrasında aynı yılda Dünya Ġslam Birliği TeĢkilatı (el Rabıta el Ġslam el Alemi) 

bilindik adıyla Rabıta kuruldu.  Daha sonra da onun tamamlayıcısı olarak Ġslam Konfe-

ransı TeĢkilatı (Munazzamatü‘l-Mü‘temeri‘l-Ġslâmî) kuruldu.  1972‘ye gelindiğinde ise 

Cidde‘de Dünya Müslüman Gençlik TeĢkilatı (en-Nedvetü‘l-Alemiyye li‘Ģ-ġebâbi‘l-

Ġslâmî) kuruldu.  Finansal ayakta da 1973'te Ġslam Konferansı üyesi 7 ülke tarafından 

Ġslam Kalkınma Bankası kuruldu ve onu diğer katılım bankacılığını benimseyen finan-

sal kurumlar izledi. 1973 sonrasında petrol fiyatlarındaki peĢ peĢe artıĢı neticesinde Su-

udi Arabistan‘ın eli oldukça güçlenmiĢti.  Suudi Arabistan petro dolar zengini olmuĢtu. 

Sadece Kral Fahd (1982-2005) döneminde, Suudi Arabistan Vehhabî ideolojisini yay-

mak için 75 milyar doların üzerinde para harcamıĢtır. Sadece Avrupa'daki cami inĢaatla-

rı için 45 milyar dolar harcanmıĢtı. Bu paralarla 200 Ġslami kolej, 210 Ġslam Merkezi, 

1.500 cami ve 2.000 okul kurulmuĢtu. Sudan'dan Kuzey Pakistan'a doğru bir kökten 

dinci okul zinciri oluĢturuldu. Ayrıca Medine'de de bir yayın merkezi kuruldu ve bu 

merkez dünyada 2.000 yılına kadar 138 milyon Kur'an-ı Kerim baĢta olmak üzere pek 

çok yayını bedava dağıttı.
439

  

Rabıta‘nın Türkiye faaliyetlerini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz. Türkiye‘de 1987 yı-

lında rabıta kararnamesi krizi çıkmıĢtır. Konu Ģu Ģekilde özetlenebilir. Suudi Arabistan 

ve Türkiye arasındaki bir mutabakat gereğince yurt dıĢında görev yapan imamların ay-

lıkları olan 1.100 dolar 1982‘den 1984‘e kadar Rabıta Örgütünce ödenmiĢti.  Bu para 

teĢkilatınca Türk elçilikleri ne ödeniyor ve elçiliklerde paraları imamlara iletiyordu. 

Belçika'da baĢlatılan uygulama sonrasında Federal Almanya'da da sürdürülmüĢtü.
440

 

Dönemin bakanları kararnameyi yabancı dilde olduğu için anlamayarak imzaladıklarını 

söylemiĢlerdi.  Ayrıca KKTC CumhurbaĢkanı Rauf DenktaĢ‘ta aynı yıl rabıta örgütün-

den yardım aldıklarını bir basın toplantısında açıklamıĢtı. Bu açıklama da Türkiye‘de 

                                                           
439

  Ġbrahim M.Youssef, ‗‘The Middeast Threat That‘s Hard To Define‘‘,Washington Post, 11 August 

2002, https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2002/08/11/the-mideast-threat-thats-
hard-to-define/c3810fca-d2c6-4a6b-8f35-726f7a3c50cd/ (20.01.2020) 
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  Uğur Mumcu, ‗‘Rabıta‘‘, 34.bs.,Ankara: Um:Ag Yayınevi, Kasım 2019, s.171. 
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çok eleĢtirilmiĢti.
441

 Ayrıca 3 Kasım 2013'te Cumhuriyet Gazetesi haberi ile Hatay'ın 

Reyhanlı ilçesindeki 4 sağlık merkezinin de giderlerinin rabıta teĢkilatınca karĢılandığı 

ortaya çıkmıĢ ve bu meclis gündemine taĢınmıĢtı.
442

 Mart 2010'da Küresel Yenilenme 

ve Rehberlik Merkezi (GCRG) öncülüğünde Mardin'de Müslümanları çatıĢmaya çağı-

ran Cihat fetvalarını yeniden yayımladığı Mardin Konferansı'nda, GCRG baĢkanı Ab-

dullah bin Nassef konferans sırasında yaptığı açıklamada ‗‘Türkiye'den çok kişiyi finan-

se ettik Hala rabıtanın maaş verdiği Türkler bulunmakta‟‟ demiĢti.
443

 Nassef rabıtada 

halen görevlidir ve 1980‘li yıllarda iki dönem genel sekreterliği yürütmüĢtür.  Ayrıca 

Dünya Müslümanlar Kongresi BaĢkanlığı, Kral ġadır Konseyi BaĢkan Yardımcılığı, 

Kral Abdülaziz Üniversitesi BaĢkanı, Oxford Üniversitesi Ġslam araĢtırması Merkezi 

BaĢkanlığı, 1983- 1993 yılları arasında Müslüman dünya Birliği (MWC) Genel Sekrete-

ri görevlerini yürütmüĢtür. 

  

            3.1. Ġran-Suûd ĠliĢkilerinde Selefî Faktör 

 Ġran-Suudi Arabistan iliĢkileri tarih boyunca daima bir rekabet halinde olmuĢtur. 

Safevi döneminden itibaren Ġran Ģahları bölge üzerinde güç sahibi olmayı istemiĢlerdir. 

1840 yılında Ġran Veziri Hajj Mirza Aghassi Körfez Bölgesi‘ndeki adaların Ġran‘a ait 

olduğunu ilan etmiĢti
444

. 

 Ġki ülke arasında iliĢkiler, 1950 yılında Arabistan‘da Ġran Büyükelçiliği‘nin 

açılmasıyla baĢlamıĢtır. Ġran‘da 1958 yılına kadar Ģah yönetimleri bölgede kuĢatıcı 

politika izlemiĢlerdir. Irak‘ta 1958 yılında olan darbe Ġran için tehdit oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. Ġran dengeleri sağlamak için bu darbe sonrasında Suudi Arabistan ile 

iliĢkilerini onarmaya çalıĢmıĢtır. 1965 yılında Kuveyt ile 1968‘de Suudi Arabistan ile 

kıta sahanlığı sorunlarını çözmüĢtür
445

. 
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 1971 yılına kadar Ġngiltere‘nin SüveyĢ Kanalı‘ndan tamamen çekileceğini 

açıklaması Ġran için milat olmuĢtur. Ancak Ġran, Ġngiltere‘nin bölgeden çekilmesiyle 

petrol ihracını rahat yapabilmek için çözümün Hürmüz Boğazı‘nın açık olmasını 

sağlayacak konunun körfez ülkeleri ile anlaĢmak olduğunu anlamıĢtır 1968‘de kıta 

sahanlığı sorununu çözmesi de bunun bir sonucudur
446

. 

 1979 yılında gerçekleĢen Ġslâmi devrimle Ġran‘ın dıĢ politikası önemli ölçüde 

değiĢmiĢ ve Basra Körfezi‘ndeki dengeler yeniden oluĢmuĢtur. Nitekim Ġran dıĢ 

politikası ideolojik bir zemine kayarken Suudi Arabistan, ABD için daha önemli hale 

gelmiĢtir.   

 Ġran‘ın bugünkü anayasasının 152-154. maddeleri incelendiğinde dıĢ 

politikasının nasıl bir zemine oturduğu daha iyi anlaĢılacaktır: Söz konusu maddeler 

Ġran‘ın her türlü tahakküm altına girmesinin asla kabul edilmeyeceğini, tam anlamıyla 

bağımsız olduğunu ve toprak bütünlüğünün her Ģart altında korunacağını ve Müslüman 

halkın tüm zorbalara karĢı savunulacağını ve ancak barıĢ yanlısı ülkelerle iliĢkiler 

kurulacağını vurgulamaktadır. Ayrıca Ġran halkı ve yönetimi, kaynaklarının 

sömürülmesini asla kabul etmeyecek, kültürüne ve ordusuna yönelik tehditlere asla 

boyun eğmeyecektir. Bütün insanların mutluluğu Ġran‘ın en samimi arzusudur. Ġran, 

bağımsızlık, özgürlük, adalet ve hakkın egemenliğini tüm insanların tabii hakkı olarak 

görür. Hiçbir ülkenin iç içlerine karıĢmaz, ezilenlerin yanında yer alır, zalime karĢı 

mazlumu savunur.  

 Ayetullah Humeyni‘ye göre ülkesinin temel görevi, evrensel islâmi düzeni 

oluĢturmaktır. Humeyni devrimden önce yayınladığı bildiride “İslâm‟ı korumak için 

kanınızı feda ediniz ve bu kutsal Muharrem ayında tiran ve asalakları deviriniz” 

söylemi ile ―devrim ihracı‖nı gündeme taĢımıĢtır .
447

 Ancak Irak SavaĢı bu hedeflerin 

önünde büyük bir engel oluĢturmuĢtur. Sekiz sene süren  bu savaĢ, Ġran‘ı her bakımdan 

zayıflatmıĢtır. Ġran karĢısında Irak, körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan‘ın desteğini 

görmüĢtür. Bu durumdan ders çıkaran Ġran bölge ülkelerine karĢı sert söylemlerinden 

uzaklaĢıp iliĢkilerini düzeltme yoluna gitmiĢtir.  
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 Ġran, Orta Doğu‘ya ―din‖ yoluyla nüfuz edebileceğini ve devrim ihraç ederek 

bölgenin güçlü ülkesi haline gelebileceğini ve böylece evrensel bir Ġslâmi düzeni 

kurabileceğini düĢünüyordu. Diğer yandan Ġran, dıĢa karĢı milliyetçi bir siyaset takip 

edildiğinde Arap milliyetçiliğiyle karĢılaĢacağının ve bölgede istediği güce ulaĢmasının 

çok zor olduğunun farkındaydı. Bu sebeple gerçekleĢtirdiği devrimin yalnız Ġran‘ı değil, 

aynı zamanda bütün Müslümanları kurtaracağını söylüyordu
448

. 

 Orta Doğu‘da Ġran‘ın hedeflediği ġiî ekseni ise, Suudiler baĢta olmak üzere 

bölgenin bütün sünni devletlerini rahatsız etmekteydi
449

. Bu ülkeler arasında, Ürdün 

Kralı Abdullah tarafından 2004 yılında ġiî Hilali adıyla tanımlanan Suriye, Irak, 

Kuveyt, Bahreyn, Lübnan ve Suudi Arabistan yer alıyordu. 
450

 

 Bu sırada ABD ve Ġran iliĢkileri de yeni bir safhaya girmiĢ, Obama döneminde 

Ġran lehine dengeler değiĢmiĢtir. Ġran‘ın Bush dönemindeki gibi baĢ düĢman olarak 

görülmemesi, Suudi Arabistan tarafından iyi karĢılanmamıĢtır
451

. Suudi Arabistan Ġran‘a 

karĢı askeri bakımdan üstün olmasa da, onu tehdit edecek güce sahipti. Zira zengin 

petrol kaynakları ve yürüttüğü baĢarılı lobi faaliyetleriyle Ġran‘ı sıkıĢtırabiliyor, Vehhâbî 

ideolojiyi ihraç ederek Ġran‘ın uzanmak istediği alanları doldurmaya çalıĢıyordu. 

Nitekim 2010 yılında ġiî lider Ġyad Allavi‘yi seçimleri birinci olarak kazanan Al-Iraki 

partisinin baĢına getirerek Irak‘ta hükümetin kurulmasını sekiz ay geciktirmiĢ ve güçsüz 

bir hükümetin doğmasına sebep olmuĢtur
452

.   

 Suudi Arabistan Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan IġĠD‘e karĢı Batı‘nın 

beklentilerine cevap veremedi. Bunun nedeni Vehhâbî ideolojiydi. Buna mukabil Ġran 

IġĠD‘le mücadeleye tam destek vereceğini açıklayınca Batının kendi lehine dönmesini 

sağladı. Bunda  IġĠD‘in Avrupa‘da düzenlediği saldırılar da önemli rol oynadı. ABD de 

aynı gerekçeyle Ġran‘ı bir alternatif olarak değerlendirmeye baĢladı
453

. Bu durumdan 
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kaygılanan Suudi Arabistan ABD yanlısı siyasetten vazgeçerek 2005 yılında 14 gün 

süren ve çok sayıda bakan ve bürokrattan oluĢan bir heyetle Hindistan, Pakistan, 

Malezya ve Çin‘i içine alan Asya turuna çıktı ve özellikle Çin ile ekonomi ve enerji 

alanında önemli antlaĢmalar yaptı. Bu geliĢme ABD‘nin Ġran ile iliĢkilerine yansıdı
454

. 

Suûdi Arabistan bir adım daha atarak 2 Ocak 2015 tarihinde, ġiîlerin büyük bir saygı 

duyduğu önemli bir alim olan Nemr Bakır ve ona bağlı 47 kiĢiyi idam etti. Tahran ise 

büyük bir gösteri ile bunu protesto etti ve gösteriler sırasında Suudi Arabistan 

Büyükelçiliği yakıldı. Bu iki ülke arasında krize yol açtı ve sonuçta diplomatik iliĢkiler 

kesildi
455

.  

 ABD BaĢkanlığına Trump geldikten sonra iliĢkiler yeniden Ġran aleyhine döndü. 

Trump 2015 yılında varılan antlaĢmayı tek taraflı olarak askıya aldı ve Ġran‘a karĢı 

yaptırımların hayata geçirileceğini açıkladı. Suudi Arabistan bu kararı memnuniyetle 

karĢılayıp petrol açığını kapatmaya çalıĢacaklarını deklare etti. Suudi Arabistan 

Yemen‘deki çatıĢmalara dahil olarak iktidar mücadelesi veren ġiî Husileri sıkıĢtırmaya 

çalıĢtı. Ġran da Suudi Arabistan‘a karĢı onları destekledi. Vekalet savaĢları veya 

doğrudan müdahaleler Ġran-Suudi Arabistan rekabeti her iki ülkenin bölgesel hâkimiyeti 

geniĢletme çabalarından baĢka bir Ģey değildi. Yine her iki ülke bu amaca ulaĢmak için 

geçmiĢte de dini ideolojilerini kullanmaktan çekinmediler. O kadar ki, biri diğeri lehine 

Müslüman olmayan devletlerle iĢbirliğine gitmeyi ihmal etmedi. Nitekim Azerbaycan-

Ermenistan SavaĢı‘nda Ġran, Azerbaycan‘a destek vermeyip Ermenistan‘ın yanında yer 

alması bunun en tipik göstergesidir. Suudi Arabistan da bu konuda Ġran‘dan pek farklı 

bir görünüm sergilememiĢtir. Nitekim Suudi Arabistan, Ġran‘a karĢı Amerika‘nın 

yanında yer almıĢtır. Arabistan‘ın Filistin meselesinde, Ġsrail yanlısı bir siyaset izlemesi 

bunun bir baĢka kanıtıdır. Ġki ülkenin bu yaklaĢımları, siyasi menfaat bakımından doğru 

gibi görünse de dini açıdan hiç de doğru olmayan bir yaklaĢımdır. Ġran ile Suudi 

Arabistan mücadelesi daha uzun bir süre Orta Doğu‘nun politik ve sosyo-kültürel 

dengelerini olumsuz yönden etkilemeye devam edecek görünmektedir.  
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3.2. Amerika BirleĢik Devletleri-Suûd ĠliĢkilerinde Selefî Faktör  

 Bilindiği üzere 1923 yılında Suudi Arabistan Necid‘de ilk petrol imtiyazını 

Amerikalı Standart Oil Company of  California Ģirketine vermiĢtir
456

. ġirket 1933 

yılında aldığı izinle Arabistan‘da ilk faaliyetine baĢladı. Sonradan ARAMCO (Arap-

Amerikan Petrol ġirketi) adını alacak bu Ģirket yeni açtıkları petrol kuyularıyla daha 

güçlendi. Esasında ARAMCO Ģirketi üzerinden Suudi Arabistan‘ın yalnızca ekonomisi 

değil, eğitim yapısı da kontrol edilmeye ve yönlendirilmeye çalıĢıldı. Ülkede ilk ve orta 

dereceli okulların açılması bu Ģirketin ABD‘li Ģirketle ortaklık kurmasından sonra 

gerçekleĢmiĢtir. Kral Fahd Üniversitesi‘nin Amerikan Üniversitesi modeliyle 

Ģekillendirilmesi bir diğer önemli geliĢmedir. Bu geliĢmeler sonunda Arabistan‘ın 24 

milyon dolar civarındaki milli geliri 1980‘li yıllarda 30 milyar dolara çıktı
457

. Amerika 

Arabistan‘ın iç ve dıĢ tehditlere karĢı savunulması için yıllık 10-20 milyar dolar bir 

güvenlik harcaması öngördü ve silahların bir bölümünün Amerika‘dan temini için 

Arabistan‘la anlaĢtı
458

.  

 Arabistan ABD açısından Sovyet yayılmacılığına karĢı tampon bir devlet görevi 

üstlendiği anlaĢılmaktadır. ABD‘nin amacı aslından Suudi Arabistan‘ı savunmak değil, 

kendini savunma amacı taĢıyordu. O Sovyet tehditini bu topraklarda durdurmayı ve 

bölgedeki çıkarlarını korumayı hedeflemiĢtir. Zira Sovyet kontrolüne girebilecek Suudi 

Devleti, Amerika için yıllık 20 milyar dolara yakın bir kaynaktan mahrum olmak 

anlamına geliyordu. Görüldüğü üzere iki devlet arasında iliĢki bir çıkar iliĢkisinden 

baĢka bir Ģey değildi. 

 Soğuk SavaĢ döneminde Suudi Arabistan ABD için sadece tampon bölge 

vazifesi görmemiĢ, aynı zamanda silah alarak ona ciddi ekonomik kaynak sağlamıĢtır. 

Sovyetler tarafından Afganistan iĢgal edildiğinde (1979), ABD bu iĢgali sonlandırmak 

ve bölgeye yerleĢmek için Suudi Arabistan baĢta olmak üzere pek çok Müslüman 

devletin yanında pozisyon alması için dini ve radikal grupları kullanmak suretiyle onlar 

üzerinde baskı oluĢturmuĢ, böylece askeri, ekonomik ve kültürel olarak kuĢatıp 

sömürmeyi önemli ölçüde baĢarmıĢtır. Görüldüğü üzere Amerika‘nın Müslüman 
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ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme ve taĢeron olarak kullanması söz 

konusudur
459

. Nitekim ABD, 1990‘lı yıllarda Suudi Arabistan‘a bu devletin davetiyle 

girmiĢtir. Kuveyt Irak tarafından iĢgal edilince Suudi Arabistan bu tehditi önlemek için 

ABD‘yi ülkesine davet etmek zorunda kalmıĢtır. Zira Kuveyt Suudi Arabistan‘dan 

yardım istemiĢti. Böylece Amerika Arabistan‘da askeri üsler kurma imkanı bulmuĢtur. 

Öyle anlaĢılıyor ki kurulan bu üsler Suudi Arabistan‘ın güvenliğinden ziyade ABD‘yi 

savunmaya yönelikti. Çünkü bölgedeki doğalgaz ve petrol yatakları ABD‘nin enerji 

güvenliği bakımından son derece önemliydi. Aksi halde Rusya ve Çin, Ġran‘ı domine 

ederek ABD‘yi çok zor durumda bırakabilirdi. Dolayısıyla ABD‘nin menfeatlerini zora 

sokacak Ģekilde bir ġiî Hilal‘in oluĢmasına asla izin verilemezdi.  

 Öte yandan ABD bölge ülkelerine silah satıĢından elde ettiği ekonomik 

imkanları da kaybedebilirdi. Nitekim sadece Suudi Arabistan‘a milyarlarca dolarları 

bulan silah satıyordu
460

. Bu sebeple ABD, Suudi hükümetinin daima kendi yanında yer 

almasını ve bağımsız davranmamasını istiyordu. Bütün Ġslâm ülkelerinde olduğu gibi, 

onu kendine muhtaç kılabilmek için her türlü enstrümana müracaat etmekten 

çekinmiyordu. Bölgedeki Ġslâmi-cihatçı grupları destekleyerek hem bölge ülkelerini 

sıkıĢtırıyor, hem de Sovyetler Birliği‘ni zor duruma düĢürmeye çalıĢıyordu. ABD‘nin 

―YeĢil KuĢak‖ projesi bunun için üretilmiĢti. Radikal Ġslâmcı örgütleri geliĢtirmek 

olarak ifade edilebilecek bu proje, Carter döneminde Ulusal Güvenlik DanıĢmanı olan 

Zbigniev Brzezinsky ve DıĢ ĠĢleri Bakanı Henry Kissinger tarafından planlanmıĢtı. 

Sovyetlere karĢı düzenlenecek bir harekatta bu gruplar kullanılacak ve boĢ yere ABD 

insanının kanı akıtılmayacaktı
461

. 

 Radikal söylemli Müslüman grupları Sovyetlere karĢı kullanma veya farklı 

devletlere müdahalelerde bulunma yalnız Amerika‘nın iĢi değildi. Suudi Arabistan ve 

Pakistan da aynı siyaseti güdüyor, sözkonusu gruplara her türlü lojistik ve silah desteği 

sağlıyorlardı. Pakistan ayrıca bu grupların ideolojik olarak yetiĢmesinde ciddi yardımlar 

yapıyordu. Pakistan ve Amerika istihbaratları bu konuda birlikte çalıĢıyordu. ―Kutsal 

SavaĢçı‖ olarak görülen bu radikal gruplar, selefî motivasyonlarla hareket ediyorlardı. 
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Bunda da kuĢkusuz ABD ve Pakistan gibi ülkeler dıĢında Suudilerin önemli bir etkisi 

söz konusuydu
462

.  

 Amerika‘nın izlediği bu politikaya rağmen, radikal Ġslâmcı gruplar ona veya Batı 

dünyasına sempati duymuyorlar ve hatta ondan nefret etmeye devam ediyorlardı. Ġslâm 

için değil Amerika için savaĢmak onlara zor geliyor, aldatılmıĢlık duygusuyla Batının 

çıkarlarına da saldırıyorlardı. 

 Suudi Arabistan‘la yoğun iliĢkiler içinde olan Amerika‘nın, bölgedeki iliĢkisinin 

olduğu tek devlet burası değildi. Nitekim Ġran‘la yakın iliĢkiler içinde olan Amerika bu 

devletle de önemli iliĢkileri vardı ve onun üzerinde ciddi planlar yürütmekteydi. Ancak 

Ġran Devrimiyle birlikte Amerika-Ġran iliĢkileri kopmuĢ ve Amerika‘nın Suudi 

Arabistan yanlısı bir siyaset izlemesine yol açmıĢtı. Bunun nedeni, en önemli 

müttefiklerinden birini kaybeden Amerika‘nın diğerini kaybetmeyi göze alamamıĢ 

olmasıydı. Ancak Suudi Devleti‘nin ABD için önemi bununla sınırlı değildi. Afgan 

SavaĢında Suudi Arabistan‘ın Amerika açısından öneminin arttığı zaten biliniyordu. 

Nitekim devlet bünyesinde Vehhâbîlik görüĢünü benimseyen Suudi Arabistan, Afgan 

SavaĢı‘nda yer alan mücahitleri hem ekonomik, hem de eğitim anlamında desteklemiĢ 

ve burada Afganlar lehinde bir üstünlük oluĢmasını sağlamıĢtır. Bu durumdan Amerika 

Sovyetler‘e karĢı önemli avantajlar elde etmiĢti. Zira Sovyetlere karĢı direnen 

sözkonusu radikal grupların güçlü olması Amerika‘nın iĢine geliyordu ve kendisi de bu 

grupları desteklemekten çekinmiyordu. Ancak ileride sözkonusu radikal güçler, 

Amerika için de bir soruna dönüĢecekti. Nitekim Amerika‘yı ileride ciddi sıkıntılara 

sokacak el-Kâide örgütü bunlardan biriydi.
463

. 

 Amerika ile Suudi Arabistan iliĢkileri her zaman iyi gitmedi. Nitekim ABD‘nin 

Afgan SavaĢı sırasında desteklediği mücahitlerden çıkan el-Kâide Örgütü, Amerika‘ya 

oldukça pahalıya mal oldu. 11 Eylül 2001‘de ABD‘ye saldıran el-Kâide Örgütü, 11 

Eylül saldırısı olarak literatüre geçen bu olayla ABD ve Suudi iliĢkilerini olumsuz 

yönde etkiledi. Esasen Suudi Arabistan‘ın bu olayda rolü kesin olarak bilinmiyorsa da 

saldırıyı yapanlardan 11‘inin Suudi Arabistan kökenli olması dikkatleri onun üzerine 
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çekti. ABD bu sebeple, bu olay nedeniyle Suudi Arabistan‘ı suçladı ve oluĢturduğu bu 

baskıyla ondan yeni tavizler almayı baĢardı.
464

  

 Suudi Arabistan devleti teröre kendi toplumları içerisinden bir destek olmadığını 

iddia etselerde, kendilerinin yaptırdığı bir araĢtırma sonucunda, el-Kâide örgütüne 

toplumda % 49 oranında sempatizanlık duyulduğu ortaya çıkmıĢtır.
465

 

 Nitekim bu saldırıdan iki yıl sonra, ABD Temsilciler Meclisi Suudi Arabistan‘ı, 

terörizmi destekleyen ülke statüsüne alıp yaptırımlar uygulanmasına karar 

verdi.
466

.Bununla birlikte ABD Arabistan‘daki askerlerini çekmedi. Aynı yıl içinde Irak 

SavaĢı baĢladı ve ABD baĢkanı Bush, Prens Sultan Hava Üssü‘ndeki bütün güçlerini 

çektiğini açıkladı. Bu hadise ABD‘nin Suudi Arabistan‘dan desteğini çektiği Ģeklinde 

bir algıya yol açtıysa da durum beklenildiği gibi olmadı. Amerika Suudi hükümetini 

korumaya devam etti. Ġki ülke arasındaki iliĢkiler dalgalı bir seyir izledi. Obama‘nın 

BaĢkan olmasıyla iliĢkiler Ġran lehinde bir geliĢmeye yol açtı. Bu durum Suudi 

Arabistan yönetimini telaĢlandırdı
467

. Bu sırada Arap Baharı olayları yaĢanmaya 

baĢladı. Mısır‘da baĢlayan ayaklanmalar Mübarek yönetiminin iktidardan düĢürdü. 

Amerika‘nın tepkisizliği Suudi Arabistan‘ı daha da korkuttu. Ancak Amerika ve Suudi 

Arabistan iliĢkileri hiçbir zaman Suudilerin korktuğu gibi seyr etmedi. ġüphesiz bunda 

Suudilerin zengin petrol yataklarına sahip olmasının büyük bir etkisi vardı. Küstürülen  

Suudi Arabistan dünyada bir petrol krizine yol açabilir, petrol fiyatlarındaki 

istikrarsızlık dünya ekonomisini ciddi olarak etkileyebilirdi. Arap baharının Suudi 

Arabistan‘a sıçratılmamasının sebebi herhalde bu durumdu. 

 Trump‘la birlikte Suudi Arabistan derin bir nefes aldı. Trump‘ın Ġran ile yapılan 

nükleer antlaĢmadan çekildiğini ve yaptırımların yeniden baĢlayacağını ilan etmesi 

Suudi yönetimine ABD‘nin Orta Doğu politikasının değiĢeceği izlemini vermiĢ olmalı 

ki, Trump‘un açıklamlarını memnuniyetle karĢıladı ve körfez ülkeleri ile birlikte 

destekleklerini ilan ettiler. 
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3.3. Türkiye-Suûd ĠliĢkilerinde Selefî Faktör 

 Ġki ulus devlet olarak Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iliĢkiler, 1929 

yılında imzalanan dostluk ve barıĢ anlaĢmasıyla yeni bir döneme girmiĢtir. 1932 yılında 

Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan Krallığı‘nı, resmen tanımıĢtır
468

. Aynı yıl, Prens 

Faysal Türkiye‘yi ziyaret etmiĢtir. Bu bağlamda Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 

dostane olarak baĢlayan bu iliĢki
469

, 1960‘a kadar dalgalı olarak seyretmiĢtir. Avrupa 

Birliği‘ne üye olması sürecinde Türkiye, dıĢ politikasında Suudi Arabistan gibi bölge 

ülkelerinin desteğini aramıĢsa da arzu ettiğini elde edememiĢtir. Suudi hanedanlığı Arap 

milliyetçiliği güderek Orta-Doğu konusunda Türkiye ile iliĢkilerde pürüzler 

yaĢanmasına yol açmıĢtır. Bununla birlikte Suriye ve Ġran‘ın birbirine yakınlaĢması, 

Suudi Arabistan‘ın belli noktalarda Türkiye‘ye yaklaĢtığı görülmektedir. 1969 yılında 

Suudi Arabistan‘da Cidde‘de kurulan Ġslâm ĠĢbirliği TeĢkilatı‘nın üyelerinden olan 

Türkiye
470

, 1974 yılında iki ülke arasında bir ekonomik iĢbirliği anlaĢması 

yapılmıĢtır
471

.  

 Suriye ile Ġran‘ın yakınlaĢmasıyla Türkiye‘ye karĢı olumlu davranmaya baĢlayan 

Suudi Arabistan, 1974 Kıbrıs Harekatı‘nda Türkiye‘nin yanında yer aldı ve bu sırada 

yaĢanan ekonomik krizde Suudi Arabistan tarafından verilen krediyle desteklendi. 

1980‘lerde iki ülkenin arasında ziyaretler sıklaĢtı ve bunun sonucunda Türk subaylarının 

Suudi askerlerine eğitim vermesi uygulamasına gidildi. 

 Türkiye-Suudi ĠliĢkileri, 1990‘larda Irak‘ın Kuveyt‘i iĢgali ile yeni bir aĢamaya 

girdi. Türkiye bu iĢgal giriĢimini kabul etmeyince, Kuveyt‘i destekleyen Suudi 

Arabistan iliĢkileri daha olumlu bir havaya girdi
472

 ve Suudi Arabistan Türkiye‘ye 

küçünmeyecek miktarda 1.2 milyar dolarlık petrol hibe etti. Aynı Ģekilde Türk Savunma 

Fonu‘na 1 milyar dolar tutarında petrol vererek destek oldu
473

. 
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 2006-2007 yıllarında Suudi Arabistan Kralı Abdullah Türkiye‘ye iki resmi 

ziyarette bulundu, bu ziyaretlerde Filistin ve Irak gibi bölgesel sorunlar üzerinde 

görüĢmeler yapıldı. 2010 yılında iki ülke arasında askeri iĢbirliği antlaĢması yapıldı
474

. 

2011‘de Arap Baharı‘nda patlak veren bölgesel sorunlar iki ülke arasındaki iliĢkileri 

daha da artırdı.   

 2015 yılında tahta Kral Selman geçtiğinde Suudi Arabistan bölgesel politikası 

sertleĢti. 11 Eylül saldırısı, ABD‘nin izlediği siyaset Riyad yönetimini memnun etmedi. 

Zira  Barack Obama hayatını kaybeden ailelere Suudi Arabistan yönetimine dava açma 

hakkını veren yasayı onayladı. 2017 yılında ABD yönetimine Trump‘ın gelmesi Riyad 

yönetimine nefes aldırmıĢtı. Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan‘a yaparak bunu 

dünyaya ilan etti. Suudi Arabistan ise BAE liderliğinde Katar‘ı terörü finanse etmekle 

suçlayıp ekonomik ve siyasi abluka altına almak istedi, ancak Katar bunu kabul 

etmedi
475

.  

 Suudi Arabistan‘ın Katar‘a uyguladığı yaptırımlar arasında bu ülkedeki Türk 

askeri üssünün kapatılması da vardı. Türkiye Devleti bunun tartıĢılmasının bile 

sözkonusu olmayacağını ve Katar‘a tam destek verdiğini, gerekirse Katar‘a asker dahi 

gönderebileceğini açıkladı. Bu açıklama iki ülke arasındaki krizin daha da 

derinleĢmesini önledi
476

.  Ancak Suudi Arabistan Türkiye‘nin bu tavrından derin bir 

kaygıya kapıldı ve Kral Selman Rakka kentinin restorasyonunu bahane ederek 

Suriye‘deki PKK-YPG kontrolündeki bölgeye 100 milyon dolar yardım vaadinde 

bulundu. Ayrıca Katar‘ın kara ile bağlantısını kesmek amacıyla Solwo Ada Kanal 

Projesi adında bir proje baĢlatmıĢtır.
477

  

 Suudi Arabistan Vehhâbîlerin Türkiye içindeki faaliyetlerini desteklemeyi ihmal 

etmedi. 1986 yılında Irak Türkmenlerinden olan Abdullah Yolcu tarafından kurulan 

Guraba Derneği ve Guraba Yayınevi bunlardan birisidir. Sözkonusu dernek ve yayınevi,  
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Türkiye‘de Vehhâbîlik porpagandasının yapılmasında önemli rol oynadı. Aynı amaçla 

faaliyet gösteren dernek ve kursların olduğu da bilinmektedir
478

. 

 Sonuç olarak iki ülke arasındaki iliĢkiler son dönemde bütünüyle kopmasa da 

çok olumlu geliĢtiği söylenemez. KuskuĢuz iki devlet arasında iĢbirlikleri her zaman 

olabilmektedir. Arabistan Türkiye‘de Vehhâbîliği bir dıĢ politika enstüramanı olarak 

kullanmaktan da geri kalmamıĢtır. Radikal örgütleri desteklemeyi siyasi menfaati 

açısından daima önemsemiĢtir. Ġki ülke iliĢkilerini Orta Doğu‘daki dinamiklerin 

belirleyeceğini söylemek yanlıĢ olmasa gerekir. 

 

3.4. Rusya-Suûd ĠliĢkilerinde Selefî Faktör 

 Pek çok ülke ile iliĢkileri olan Suudi Arabistan‘ın Sovyetler Birliği‘nin 

dağılmasından sonra özellikle Orta Doğu‘da ve bir ölçüde de diğer ülkelerde 

etkinliğinin arttığı görülmüĢtür. Ancak onun esas etkin olduğu bölge Kafkaslar ve Orta 

Asya ülkeleri olmuĢtur. Suudi Arabistan Asya üzerinde Rusya‘nın bıraktığı otorite ve 

kültürel boĢluğu Vehhâbî ideolojiyle doldurmak için radikal grupları ideolojik veya 

finans bakımından desteklemiĢ, Orta-Asya kökenli öğrenciler bu ülkede aldıkları dini 

eğitimle ülkelerine dönerek selefî ideolojiyi yaymaya çalıĢmıĢlardır. Bölgedeki 

etkinliğin artmasında bu ülkeden aldıkları ekonomik destekle medya ve sivil toplum 

örgütlerinin faaliyetleri de önemli rol oynamıĢtır
479

. 

 Bununla birlikte zamanla Rusya‘da Arabistan‘ın desteklediği radikal gruplara 

karĢı bir tepki oluĢmaya baĢlamıĢ, Rusya‘nın destek ve teĢvikleriyle bilhassa   

Çeçenistan ve Dağıstan‘da Müslüman karĢıtı olaylar yoğunluk kazanmıĢtır. KuĢkusuz 

bu tepkinin oluĢmasında radikal grupların önemli etkisi sözkonusudur. Halkın ve 

yönetimlerin Müslümanlara karĢı geliĢtirdikleri bu olumsuz tavırda pek çok terör 

hadisesine bu radikal müslüman grupların karıĢmıĢ olmasının da önemli etkisi 

sözkonusudur. Müslümanlara karĢı geliĢtirilen islamofobi, el-Kâide‘nin Amerika‘ya 

gerçekleĢtirdiği  11 Eylül saldırısı çok ciddi bir rol oynamıĢtır. Adeta Müslüman karĢıtı 

eğilimlerin geliĢmesinde bu tarih bir milat olmuĢtur. El-Kâide Örgütü tarafından 
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yapıldığı sabit olan 11 Eylül saldırıları baĢta olmak üzere Rusya‘da yapılan tüm 

saldırılardan Çeçen Komutan ġamil Basayev ve ona bağlı grupların faaliyetleri sorumlu 

görülmektedir
480

. 

 Orta-Asya‘da radikal örgütlerin geliĢmesi ve Rusya‘da iĢledikleri terör hadiseleri 

üzerinde Rusya‘nın meseleyi doğru çözülemlemeyip bölgedeki Müslümanlara karĢı 

uyguladığı baskıların ciddi etkileri olduğu görülmektedir. Mesela el-Kâide‘nin 

Çeçenistan‘a nüfuz ederek faaliyet gösterebilmesi ve Rusya-Çeçenistan arasındaki 

savaĢa asker sevk ederek katılabilmesi hehalde bu baskılardan kaynaklanmıĢ olmalıdır. 

Nitekim el-Kâide Örgütü, Rusların Çeçenlere karĢı yaptığı saldırıları bu ülkeye yönelik 

olarak değil, Ġslâma karĢı yapılmıĢ saymıĢlardır. ĠĢte Çeçen halkının bir kısmı, Ruslara 

karĢı savaĢlarında yanlarında gördükleri bu örgütün ideolojisini oluĢturan Vehhâbîliği 

benimsemekten çekinmemiĢler ve onlara minnet borcu olarak kabul etmiĢlerdir. 

Böylece Çeçenistan‘da Vehhâbîlik anlayıĢı süratle yayılma imkanı bulmuĢtur. 

KuĢkususuz bu yayılmada Suudi Arabistan‘ın maddi ve kültürel destekleri de önemli bir 

yere sahiptir
481

. 

 2015 yılında Suriye‘de olan geliĢmeler de benzer bir mahiyet taĢımaktadır. 

Suudi Arabistan Suriye‘deki muhalif grupları desteklerken Rusya, Suriye yönetiminin 

yanında yer almıĢtır. Suriye‘de ġiî görünümlü iktidarı destekleyen Ġran‘ın bölgede 

güçlenmemesi için Suudi Arabistan, Ġran‘a destek veren Rusya karĢısında Batı bloğunun 

yanında yer almak zorunda kalmıĢtır. Buna mukabil Rusya, Türkiye ve Ġran‘la birlikte 

üçlü bir blok oluĢturarak Ġran‘ı dıĢlayan Suudi Arabistan‘ın bölgedeki etkinliğini 

kırmaya ve onu politikasını değiĢtirmeye zorlamıĢtır.  Suudi Kralı Selman bin Aziz‘in 5 

Ekim 2017‘de Rusya‘ya yaptığı ziyaret ve bu ziyarette Orta Doğu‘daki terörle 

mücadelede ortak hareket edileceğine dair verilen sözler, bunun en önemli kanıtıdır. 

Ayrıca Suudi Arabistan, Rusya‘dan hava savunma sistemi olan S-400 füzeleriyle ilgili 

bir ön anlaĢma imzalamıĢtır. Bu nedenle Rusya Suudi Arabistan ile Katar arasındaki  

krizde tarafsız kalmıĢtır. Orta Doğu‘daki bu geliĢmeler Rusya ve Suudi Arabistan‘ı 

stratejik bağlamda birbirine yaklaĢtırırken, Arabistan‘ın bölgeye yönelik dıĢ 
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politikasında Vehhâbî ideolojiyi kullandığı  ve bölge ülkelerinde belli bir sosyal taban 

bulduğu dikkat çekmektedir.  

 

3.5. Afrika Kıtası Ülkeleri-Suûd ĠliĢkilerinde Selefî Faktör 

Suudi Arabistan Vehhabiliği Afrika kıtasına yayma hususuna ehemmiyet ver-

mektedir. Bu sebeple Afrika kıtasına büyük meblağlar ayırmaktadırlar. Suudi Arabista-

nın Afrika‘ya olan ilgisi 1970‘lerden sonra artar. Nijerya, Sudan, Çad, Somali ve Mali‘li 

çok sayıda insan her yıl hac ve umre ziyareti gerçekleĢtirmek için Suudi Arabistan top-

raklarını ziyaret etmektedir. Suudi Arabistan onların bu ziyaretlerine kayıtsız kalmamıĢ 

ve Afrikalı Gençlere Arabistanda eğitim görmeleri için burs sağlamıĢtır. Ayrıca Somali 

ve Mali‘de yaĢanan kuraklık felaketlerinde ilk yardım eli Suudi Arabistan tarafından 

uzatılmıĢtır.
482

 

Selefîliğin Arabistan kıtasında yayılmasına ülkeler bazında bakacak olursak Batı 

Afrika‘da Nijerya müslümanların çoğunluğu tasavvuf ve tarikatlerin etkisindedir. Örne-

ğin Ticani tarikatı bölgede en etkin tarikattır. Bölgede ikinci sırada etkinliği bulunan 

diğer tarikat ise Kadiriliktir. Zamanla gerek Suudi Arabistana gidenler gerekse bu tari-

katların Vehhabîlikle etkileĢime geçmesi sonucunda bölgede selefî akımlar doğmuĢtur. 

Bunlardan en önemlisi‖ Ġzale Hareketi‖dir. Ġzale Hareketinin Suudi Arabistan ile birebir 

iliĢkisi vardır. Nijerya Devlet yönetiminde selefiler vardır. Örneğin Nijerya Adalet Ba-

kanlığı önemli yargıçlarından ―Ebuko Gami‖ bir SelefÎ-Vehhabi‘dir.
 483

 

Mali‘de 20.yy‘da oırtaya çıkan Sabbanu Hareketi hareketi‘de Vehhabî kökenli 

bir oluĢumdur. Bu hareket 1950‘den sonra Gine ve Sierralone gibi ülkelere yayılmıĢ-

tır.
484

 Afrika‘da selefîlik üzerine incelememiz gereken bir baĢka ülkede Somali‘dir. 

Bölge halkı Somali‘ye göç etmek zorunda kalan ilk müslümanlar vasıtasıyla Ġslamiyete 

geçtiklerini iddia etmektedirler. Zamanla bölgede ġiî mezhebi yayılmıĢ, ancak yıllar 

içinde selefî düĢünceyi Suudi Arabistanın bölgeya yayma stratejisiyle bölgede selefîlik 
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etkin duruma gelmiĢtir. Bunun sonucundada EĢ-ġebab gibi örgütler bölgede etkinlik 

kazanmıĢtır.
485

 

Yemen‘de Demmac Dar‘ül Hadis Ġsimli Suudi Arabistan desteğiyle kurulan 

okulda Vehhabî öğretileri okutulmaktadır. Uganda‘da da Suudi Arabistan pek çok ca-

mii, okul ve hastane yaparak sıcak iliĢkiler vasıtası ile selefîlik düĢüncesini yayma poli-

tikaları gütmektedir. 

 

    3.6. Asya Kıtası Ülkeleri-Suud ĠliĢkilerinde Selefî Faktör 

Hindistan‘da Ehl-i Hadis Cemaati‘de Selefî Cematler arasındadır. Pakistandaki 

Ehl-i Hadis Cemaatine ait günümüzdeki medreselerde Suudi Arabistan tarafından finan-

se edilmektedir.
486

 

Kafkaslar ve Orta Asya‘da ise Suudi Arabistan Sovyet Birliğinin çökmesiyle 

bölgede oluĢan ideolojik boĢluğu Vehhabîlikle doldurmaya baĢlar. Suudi Arabistan ve 

Kuveyt bu bölgeden gençleri kendi ülkelerinde eğiterek bölgeye, Vehhabîliği yaymaya 

baĢlamıĢlardır. Sovyetlerin çöküĢüyle ekonomisi bozulan bölgenin gençleri arasında 

Vehhabîlik taban bulmuĢtur. Ayrıca Suudi Arabistanın bölgeye yaptığı mali yardımlar, 

desteklediği sivil toplum örgütleri ve medya yayınları ile Vehhabîliği yaymak için yo-

ğun çaba göstermiĢtir. 2. Çeçen SavaĢı sırasında Çeçen halkına Suudi Arabistan tarafın-

dan gönderilen yardımlar Vehhabîliğin Çeçenler üzerindeki etkinliğinin artmasına sebep 

olmuĢtur.
487

 

Rus-Çeçen savaĢı sırasında birçok Arap kökenli El-Kaide bağlantılı grup Çeçen-

lerin yanında savaĢmıĢtır. Arap kökenli bu gruplar bu savaĢı cihad olarak görmüĢlerdir. 

Bu savaĢ küresel düzeyde Ġslamcı hareketin bir koluydu. SavaĢ sırasında bölgede bulu-

nan Ömer Ġbn el-Hattab, Bin Ladin‘in yakın arkadaĢıydı. Hattab‘ın Dağıstan‘daki Veh-

habî gruplar ile Bin Ladin arasındaki iletiĢimi sağladığı düĢünülmektedir.
488

 Hattab 3-4 

bin kadar sınırlı sayıdaki askeri ile Ruslara karĢı sağladığı baĢarılar nedeniyle yerini 
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sağlam tutmuĢtur. SavaĢtan sonra Suudi Arabistan‘ın bölgeye mali yardımları bölgedeki 

etkinliklerini arttırmıĢtır.
489

 

Tunus‘da selefîliğin ortaya çıkıĢı 1980‘lerde Habip Burgai dönemine rastlar. 

Burgai döneminde dindar kesim baskılanmıĢ etkinlikleri azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. Buna 

karĢı 1989‘da sonradan Nadha ismiyle anılacak olan Ġslami Eğitim Hareketi (The Mo-

vemet of Ġlamic Tendency) baĢlar.
490

 Bu hareketin Tunus Ġslami Cephe‘nin (Tunisian 

Ġslamic Font) kurulmasıyla Tunus‘daki ilk selefî faaliyetler baĢ gösterir. Burgiba‘dan 

sonraki devlet baĢkanı Aynel Abidin bin Ali döneminde de dini gruplara baskı devam 

etmiĢtir.
491

 2002 yılında Bin Ali döneminde ilk selefî örgüt saldırısı gerçekleĢmiĢtir. 

Arap Baharı‘nın ilk devriminin 2010 yılında gerçekleĢtiği Tunus‘da 2011 yılındaki se-

çimlerde NAHDA‘nın hükümet kurmasıyla selefîler Tunus toplumunda ve siyasetinde 

etkisini göstermeye baĢlamıĢlardır.
492

 Önceki yönetimlerce baskılanan, sürgün edilen 

selefîler ülkelerine dönerek faaliyet göstermeye baĢlamıĢlardır. 2012 yılından sonra se-

lefîlerin Ģiddet içeren protesto ve saldırıları sebebiyle NAHDA ile araları açılacaktır. 

2014 yılında selefîler EnsaruĢ Seria ile bağlantılı Ukbe Bin Naf Tugayı roket saldırısıyla 

14 Tunus askerini öldürmüĢtür.
493
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SONUÇ 

 

 Ġslâm mezhepleri tarih sahnesine Ġslâm toplumunun krizde olduğu dönemlerde 

çıkmıĢtır. Selefîlikte böyle bir kriz döneminde ortaya çıkan bir olgudur. Emevî 

Devletinin kurulmasından sonra önündeki en büyük engel Hz. Ali taraftarları idi. Bu 

durumun değiĢmesi için Emevî yönetimi dini anlayıĢın kendi siyasi iktidarına hizmet 

edecek Ģekilde olmasını istiyordu. 
494

 

 Emevî yönetimi bunu yapabilmek için yeni bir dini teĢkilatlandırmaya giderek 

eğitim kurumlarını kontrol altına aldı. Bu eğitim kurumlarınında kendine yakın din 

adamları yetiĢtirmeye baĢladı. Bu yapılanmadan sonra hadisler dini yorumlamada daha 

önemli bir yer tutmaya baĢladı. Hadis merkezli bu anlayıĢ selefî alimlerin görüĢlerini 

doğru kabul eden, Arap gelenek ve göreneklerini dini unsurlarla harmanlayan, dini 

konularda akıl yürütmeyi kabul etmeyerek sadece biat‘ı kabul eden  bir görüĢ olarak 

ortaya çıktı. 

 Selefîlerin kurucuları olarak görülen Ahmed b. Hanbel ve Ġbn Teymiye gibi 

alimlerde yukarıda bahsedilen medreselerde eğitim almıĢlardı. Özlerinde samimi olan 

bu insanlar aldıkları bu eğitimler sonucunda yukarıda bahsedilen görüĢ çerçevesinde 

kendi düĢünce yapılarını ĢekillendirmiĢlerdir. Böylece selefîliği dinin en doğal hali 

olarak alan bir anlayıĢ ortaya çıkmıĢtır.  

 Hicri IV. yüzyılda selefî yaklaĢımlar, sert eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Miladi 

XIII ve XIV. yüzyıllarda Ġbn Teymiyye ile birlikte tekrar gündeme gelen selefîlik daha  

sistematik bir yapıya kavuĢmuĢ ve selefîlik ilmi bir boyut kazanmıĢtır. Selefîlik adıyla 

da anılan bu yaklaĢım, eleĢtirilere rağmen  taraftarları yok olmamıĢ, hatta geliĢmiĢtir. 

Ġbn Teymiye‘nin bizzat kendisi pek çok talebe yetiĢtirmiĢtir. Ġbn Teymiye selefî 

yaklaĢımı, günümüzde selefîler kadar katı bir tutum içermez. Nitekim o ehl-i sünnetin 

Ģefaat ve tasavvufî yaklaĢımlarını eleĢtirse de hiçbir zaman kesin bir dille 

reddetmemiĢtir. Onun eleĢtirileri kategorik olmayıp daha çok yanlıĢları düzeltmeye 

yöneliktir. Bununla birlikte Ġbn Teymiye ehl-i sünnet taraftarlarınca yine de katı bir 

tutum olarak değerlendirilmiĢtir.   

                                                           
494

  Ġbnü‘l-Esir, a.g.e,  1348, c. III, ss. 222-230. 
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 Selefîlik XVIII. yüzyıla gelindiğinde Muhammed b. Abdülvehhab öncülüğünde 

yeni bir görünüm kazanmıĢtır. Vehhâbîlik adıyla anılan bu yeni selefî yaklaĢım, selefî 

ekole bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte onunla da her bakımdan uyuĢmamaktadır. Bu 

yeni yaklaĢımın ortaya çıkmasında ve yapılanmasında  siyasi faktörler son derece 

önemli rol oynamıĢtır. Vehhâbîlere göre onlar gibi düĢünmeyen herkes rahatlıkla 

küfürle itham edilebilmiĢtir. Ġbn Abdülvahhab ve Ġbn Suûd aslında bu anlayıĢı 

kendilerini meĢrulaĢtırmak için savunmuĢtur. Muhaliflerini kolaylıkla tekfir edebilen 

Vehhâbîler XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti‘ni dahi bir Ġslâm devleti olarak görmemiĢler, 

onlara isyan etmeyi ve otoritelerini tanımamayı dini açıdan bir gereklilik olarak 

sunmuĢlardır.  

 Osmanlı Devleti döneminde selefîlerin Osmanlı Devleti‘ne isyanları, kendi 

devletlerini kurmakla sonuçlanmıĢtır. Selefîlik bugün Militan gruplar olarak görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Cihatçı bir anlayıĢa sahip olan bu gruplar, farklı bölgelerde faaliyet 

göstermektedirler. Suudi Arabistan siyasi çıkarları için selefî düĢünceyi dıĢ politika 

enstrümanı olarak kullanmaktan da asla geri durmamaktadır. Suudi Arabistan ABD‘ nin 

desteğiyle Vehhâbî ideolojisini panislamist bir politikaya dönüĢtürme gayreti içindedir.  

Türkiye‘nin bölgedeki gücünü sınırlandırmak için de Suudi Arabistan Vehhâbîliği 

kalkan olarak kullanmaktadır. Selefî militan örgütler ise Türkiye‘yi Ġslâm devletinin 

kurulmasının önünde bir engel olarak görmektedirler.   

 Suudi Arabistan‘ın desteklediği düĢünülen Ġslâmi gruplaĢma/örgütlenme sıfatı 

altında yapılan faaliyetlerin dünya genelinde terörist eylemler olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda militan selefî oluĢumların faaliyetlerinin Ġslâm‘ın dünya 

genelinde yanlıĢ algılanmasına veya Ġslâm dininin terörizmle anılmasına neden 

olduğunu söylemek mümkündür ki bu da korunmak istenen Ġslâm‘a zarar verildiğinin 

en açık göstergelerindendir.  

 Selefîlik tarihsel süreçte Ġslâm aleminde yaĢanan siyasi çatıĢmalar ve dinsel 

görüĢ ayrılıkları neticesinde ortaya çıkan mezheplerin kendinden farklı düĢünceleri 

onaylamayan ve dinin ilk müslümanlar gibi yaĢanması gerektiğini savunan savunan bir 

görüĢtür. Bu çerçeveyle son yıllarda yayılma gösteren bu görüĢ, farklı düĢünen 

müslümanları bid‘at kabul ederek ötekileĢtirmektedir. Bu ise onların tekfirci bir duruĢa 

sahip olmalarına neden olur. 



108 
 

 Konu bu açıdan ele alındığı zaman selefîliğin katı bir Ģekilde uyulmasını 

emrettiği ve hatta en ufak değiĢiklikleri bile dinden çıkma ve dolayısıyla kafir olma 

olarak ele aldığı Ġslâm dinine hizmet etme düĢüncesi altında dine zarar verdiğini 

söylemek de yerinde bir tespit olacaktır. Özellikle Batılı Devletler nezdinde Ġslâm 

dininin imajının zedelenmesi olarak değerlendirilebilecek olan selefî yaklaĢımlar, Ġslâm 

dinine mensup olan ülkeler için de farklı bir algı oluĢturmamaktadır. Bu noktada 

selefîliğin dünya genelinde Ġslâm dinine karĢı bir tepki oluĢmasının, batılı devletlerdeki 

bazı grupların Ġslâm dini karĢıtı propaganda yürütmelerinin veya insanların Müslüman 

ülkeleri ziyaret etmekten korkmalarının temel sebeplerinden biri olduğunu söylemek 

yanlıĢ bir değerlendirme olmayacaktır.  

 Ayrıca son dönemlerde Orta Doğu‘daki en önemli geliĢmelerden biri bölgeyi 

sözde özgürleĢtirme ve demokratikleĢtirme adına baĢlatılan Arap Baharı‘nın yol açtığı 

sorunlardır. Bu süreç IġĠD gibi kökten dinci örgütlerin etki alanlarının geniĢlemesine ve 

güçlenmesine, otoriter yönetimlerin baĢa geçmesine ve bu geliĢmelerin kaçınılmaz 

sonucu olarak ülkelerde iç savaĢların yaĢanmasıyla milyonlarca masum insanın 

ölmesine veya vatanlarını terkederek mülteci olarak göç etmesine sebep olmuĢtur. 

 Arap Baharı‘na Suudi Arabistan açısından bakıldığında Suudilerin Orta Doğu‘da 

etkinliğinin artmasına sebep olmuĢtur. Bu durumun bir neticesi olarak Sünniliğe 

mensup Ġslâm ülkelerinde selefî görüĢ yayılmaya ve kabul görmeye baĢlamıĢtır. 

 Orta Doğu ve Asya‘daki siyasi krizlerin yarattığı boĢluklarda filizlenen selefî 

düĢünceyi benimseyen radikal örgütlerin faaliyetleri bölgeyi istikrarsızlaĢtırmaktadır. 

Farklı mezhepleri benimseyen Orta Doğu ülkeleri arasındaki rekabet, bölgede Ģiddetin 

tırmanmasına ve Ġslâm coğrafyasında büyük ayrıĢmalara sebep olmaktadır. Bu durum 

Batı Devletlerine bölgede kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme olanağı 

sunmaktadır. 

 Soğuk SavaĢ döneminde ABD‘nin Suudi Arabistan üzerinden yürüttüğü 

―Radikal Ġslâm‖ projesinin yerini, soğuk savaĢ sonrası ―Ilımlı Ġslam‖ projesi almıĢtır. 

ABD bu projede Türkiye‘yi önemli bir denge unsuru olarak görmekteydi. Ancak son 

zamanlarda ABD‘nin Türkiye ile olan dıĢ politikasını yanlıĢ yönetmesi neticesinde 

Türkiye merkezli bu projenin ekseni Suudi Arabistana doğru kaymıĢtır. Suudi Arabistan 

bunu daha mutedil bir siyaset izleyeceğini açıklamasıyla göstermiĢtir. Sonrasında da 



109 
 

kadınların araba kullanmasına, maçlara, sinemalara gitmelerine izin vererek ve hatta 

ülkede yaĢayan yabancılar için bir kilise açılmasını onaylayarak bu açıklamalarını 

desteklemiĢlerdir. 

 Suudi Arabistan ―Ilımlı Ġslâm‖ politikasıyla ġiî Hilali içerisindeki ülkeleri etkisi 

altına almak istemektedir. Böylece Ġranın bölgedeki gücüde kırılmıĢ olacaktır. Bu da 

Suudi Arabistan Devleti‘nin  bölgede baĢat güç olma isteğine yardım edecektir. 

 Bu olayların sonunda Din asıl amacından saptırılıp değiĢtirildiğinde, görüldüğü 

gibi insanlar için kardeĢ kanı akıtmaya, savaĢa ve acımasızlığa kılıf haline 

getirilebilmektedir. Ancak Ģu unutulmalıdır ki, Ġslâm alemi din üzerinde oynanan bu 

oyunları aĢabilirse medeniyetteki eski parlak altın çağına dönebilecektir. Yüce Allah bu 

konuda ―Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu 

değiştirmez” (Ra‘d/11) buyurarak sorumluluğun insanlarda olduğunu açıkça 

bildirmiĢtir. 
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