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ABSTRACT
The tragedy of September. 11, 2001, brought some hard questions about a
connection between Middle Eastern Terrorism, Global Terrorism, and the Muslim
World. There is a misunderstanding about Islam as a hostile religion, and confusing
Muslims as a hater of the West, and Islamic Fundamentalism with Terrorism. After
the 9.11 Terrorism, the attention on various kinds of Terrorism has been focused on a
big issue called “Islamic Terrorism.” Western countries around the world have raised
their alerts on Islamic Terrorist Groups including Al-Qaeda, IMU(Islamic Movement
of Uzbekistan) etc. Therefore, this thesis analyzed correlation of the process of
Islamic development and Terrorism in the area for understanding objectively about
Central Asia. Throughout such a analysis, this study illuminated an unique
characteristic of Islam in Central Asia distinguished from Islam in Arab and
correlation of Islamic Fundamental Movement and Terrorism.
Therefore, for the research of correlation between Islam and Terrorism in
Central Asia thoroughly, the composition of this thesis is following as;
In the second chapter, it dealt with Islamic development and a dual feature of
Islam in Central Asia caused by this process of development,
In the third chapter, it considered general significance and characteristics of
Terrorism and it’s causes that could be raised Terrorism to the world,
In the fourth chapter, it has considered internal and external factors of a
newly renovation Islam in Central Asia in several aspects since the attack of 9.11. In
addition, it analyzed Islamic Policy of five new independent nations in Central Asia,
In the fifth chapter, it explained the implied meaning of Islam in Central Asia
as the aspect of “Jihad”, and correlation of Islamic Fundamentalism and Terrorism
since the collapse of Soviet Union.
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ÖZET
11 Eylül Saldırıları, Orta Doğu Terörizmi, yani İslami Terörizm olarak
tanımlanan Global bir terörizmi dünya gündemine ve müslüman dünyasına ciddi bir
şekilde getirmiştir. Bu kapsamda İslam’ı hem bir tehdit içeren bir din hem de hoş
olmayan bir din olarak vurgulayan Batılılar ve ABD, İslam Fundamentalizmi’ni bir
terör hareketi olarak algılamaya başlamışlardır. 11 Eylül Saldırılarından sonra
Terörizm hakkında uluslararası bir mesele olarak “İslami Terörizm”e yoğunlaşılmıştır.
Bu nedenle Batılılar ve ABD, El-Kaide, Özbekistan İslami Hareketi(İMU : İslamic
Movement of Uzbekistan) gibi uluslararası İslami Terör Örgütlerinin faaliyetini
dünya gündemine getirip insanların dikkatlerini bu gruplara çekmişlerdir. Dolayısıyla,
bu tez İslam Fundamentalizmi’nin gelişmesini ve bu kavramın Terörizm arası
fonksiyonel ilişkisini, özellikle de Orta Asya bölgesinde yaşayanları etkileyen
hareket oluşunu objektif bir şekilde incelemiştir. Hatta, bu araştırma çerçevesinde
Arap dünyasından farklı olan Orta Asya İslamı’nın özel belirleyicisi ve bölgedeki
faal olan İslam Fundamental Hareketi ile Terörizm arası fonksiyonel ilişkiler de ele
alınmıştır.
Dolayısıyla, Orta Asya’daki İslam Fundamentalizm ve Terörizm arası
ilişkinin bölümü ele alındığı bu tezin içeriği şöyledir;
İkinci bölümde İslam’ın genel anlayışı, İslam Köktendinciliğinin özellikleri
ve Orta Asya İslamlaşma süreci ile bu sürecin özellikleri anlatılmıştır,
Üçüncü bölümde Terörizmin kavramı, terörizmi ortaya çıkaran olgular ve
İslam köktendincillerinin Terörizminin kavramının özellikleri gözden geçirilmiştir,
Dördüncü bölümde 11 Eylül sonrası ABD ve NATO tarafından müslüman
dünyasına yapılmış operasyonlar ve bu dönemden itibaren ‘Terör ile mücadele’
süreci ile bir stratejik bölge olarak ortaya çıkan Orta Asya’nın durumu ve İslam
Fundamental Hareketi hakkındaki baskı politikası incelenmiştir,
Beşinci bölümde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra İslam dininde
bulunan “Cihat” kavramı ile ilgili olan Orta Asya’nın aşırı İslam Radikalizminin
terör olayları ile fonksiyonel ilişkisi irdelenmiştir.
iv

ÖNSÖZ
Günümüz dünyasına baktığımızda ciddi bir şekilde ortaya çıkan olgulardan
birisi de“terörizm”dir. Bununla birlikte İslam bir tehdit, yani dünya barışını tehdit
eden bir kötü din olarak Batı tarafından açıklanmakta, özellikle ABD’nin
önderliğinde “Terör ile Mücadele” ve “Yeni Haçlı Seferi” adı altında Müslüman
dünyasına (Irak, Afganistan ve Orta Doğu, Asya) demokrasi getirmek için
çabalandığı söylenmektedir. Fakat, görünürde Batı’nın Müslüman dünyasına
ideolojik,

ekonomik

ve

demokratik

açılardan

modernleşmek

için

İslam

Fundamentalizmi bir terör hareketi olarak dünya kamuoyuyla birlikte terör
hareketine karşı yürütülen bir mücadele olarak sunulmaktadır. Bu asıl sebebi, İslam
hakkındaki yorum farkları ve onu anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Başka bir
deyişle; bu duruma, Müslüman dünyasını globalleşme, modernleşme cereyanıyla
sömürgeleştirmek için “Yeni Emperyalizm” ile Batı’nın propagandası da denilebilir.
Soğuk Savaş sonrası, özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tek
süper güç olarak ortaya çıkan ABD, gücünü daha iyi yaymak için yeni düşmanını
bulmuştur. “Yeşil Kuşak” projesi olarak tanımlanan bu strateji, Orta Doğu ve Orta
Asya gibi Müslüman ülkelere dikkat çekmekte, bu bölgelerin Petrol gibi
hammaddelerini ele geçirmek için çabalamaktadır. Fakat 11 Eylül saldırıları ile terör,
daha yoğun şekilkde Post Modern Terör olgusu olarak ortaya çıkmıştır. Yani, İslam
Fundamentalizm Hareketi bir “Global Tehdit ve Terörizm” olarak tanımlanmaya
başlanmıştır.
Sovyetler Birliği’nin sona ermesi ile birlikte dünyada yeni bağımsız ülkelerin
ortaya çıktığı bölge olarak Orta Asya, geçmişten günümüze kadar İslamî değerler ile
yaşamaktadır. Bununla birlikte dünya gündeminde ekonomik düzeyde çok önemli bir
bölge olarak da dikkat çekmektedir. Bu sebepler yüzünden Orta Asya dünya
gündeminde “Yeni Büyük Oyun (New Great Game)” alanı olarak şekillenmekte, Batı,
ABD ve Çin Orta Asya’da etkin olabilmek için birbirleri ile yarışmaktadırlar.
Dolayısıyla, bölgede etkin olabilmek için Orta Asya’da faal olan İslam
Fundamentalizm Hareketini ortadan kaldırmak için bu bölgede Batı tarafından “Terör
v

ile Mücadele” başlatılmıştır.
Böylece bu tez dünyanın gündemine gelen İslam ve Terörizm konusunu
objektif olarak gözden geçirip, İslam ve Terörizm arasında hangi ilişkiler var ? Niçin
Batı’da Müslüman dünyası tehdit olarak hissediliyor? Müslüman dünyasında terör
nasıl yorumlanıyor? Orta Asya’nın İslam özelliği nasıldır? gibi sorularla inceleyip
gelecekte Orta Asya’da İslam Hareketi nasıl olacak? Sorularına cevap aramaktadır.
Öncelikle Türkçe olarak uluslararası ilişkiler çalışmak benim için iki yıl
süresince gerçekten kolay değildi. Bazen, dil, yorum, eğitim sistemi ve gelenek farklı
olduğu için Türkiye’de yaşam veya bilimsel öğrenim zor olmasına rağmen, değerli
hocalarımında yardımıyla dersleri iyi anlayabiliyordum. Konulara uluslararası açıdan
daha açık ve geniş bakmama yardımcı olan uluslararası ilişkiler bölümünün değerli
mensuplarına, özellikle danışman hocam olarak bana her zaman yardımcı olan Sayın
Prof. Dr. İdris BAL’a, tezle ilgili yardımlarından dolayı Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü’ne, tezin Türkçe redaksiyonunda değerli katkıları olan Sayın Şükran
KOÇAK Hanımefendi’ye ve değerli jürimize içtenlikle teşekkür ediyorum.
Ankara, 2010
Daekeun KANG
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BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
1. Araştırmanın Amacı ve Sorunun Önerisi

Orta Asya 1, jeopolitikal Avrupa ve Asya’nın köprüsü olarak nitelenebilen
Avrasya’nın merkezi bölgesi’dir. Bu bölge Avrasya’nın geçiş noktası olduğundan
tarihe baktığımızda çeşitli dış kuvvetlerle, (Fars (İran), Yunan, Roma, Arap, Moğol
ve Türk) karşılaşmış ve nihayet görkemli kültürler yaratılmıştır. Dolayısıyla Hunter,
Orta Asya’nın etnik ve kültürel özelliğini türlü renklerin içerisinde harmanlandığı bir
halıya benzetse de, 2 günümüz Orta Asyası’na İslami ve Türk değerler büyük ölçüde
şekil vermiştir.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra Orta Asya’da
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan olmak üzere 5
Müslüman ülke bağımsızlığını kazanarak, uluslararası sahaya çıktığında bu ülkeler,
komşu ülkelerin özellikle Batı’nın büyük ölçüde dikkatini çekmiş ve bu ülkelerle
ilgili süreçler başlamıştır. Bununla birlikte Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Orta
Asya’nın en dikkati çeken değişimi ise, İslam Rönesans (Kalkınma) Hareketi’dir. 3
Bu İslam Rönesans hareketinin en önemli hedefi İslam’ın kök tarikatı ve
inanmasından toplum ve dini yeniden arıtarak erken Müslüman Dünyası’nın masum
tek Tanrısı(Allah), yani Muhammed’in Ümmet(Ummah) dönemine dönülmesidir.
. Bu tez’de incelenecek Orta Asya bölgesi genellikle tanımlanan geniş ölçüdeki Orta Asya toplam
kısımı değil, günümüz Türk Kökenlilerin ve Fars Kökenlilerin yaşadığı bölgedir. Orta Asya ve
Kafkaslar’dan yeni bağımsızlık kazanan Türk Köken Cumhuriyetleri ise Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan, Fars Köken Cumhuriyeti ise Tacikistan’dır.
Andre Gunder Frank, The Centrality of Central Asia, Amsterdam University Press, 1992, S.5-6.
2
. En dar anlamıyla Orta Asya, eskiden Çin Türkistanı olarak adlandırılan, resmi olarak ShinKiang(Xinjiang) adını ya da daha eski ve dar kapsamlı bir kullanımla Serinde adını taşıyan yeridir.
Daha açık ifade etmek gerekirse - bugün Rusların etkisiyle eski Batı Türkistan’ı Orta Asya olarak
adlandırma eğilimi olmasına karşın – Hazar Denizi’nden Hanların eski Çin’ine uzanan geniş topraklar
Orta Asya’dır.
Jean-Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, S.14.
3
. İslam Rönesans Hareketi ile İslam Fundamental Hareketi’nin kavramı aslında aynı değildir.(Yöntem,
Amaç, Organ ve Faaliyet bakımından), bkz.ana bölümler.
1

1

18. Yüzyıl sonunda yoğun bir şekilde başlayan Batı’nın sömürgeleşmesi ve
emperyalizmi Müslüman Dünyasına kırılma ve ayrılma yaşatmıştır ve toplumsal
değişimi ortaya çıkartmıştır. O dönemde Müslüman Dünyası’nda iki karşı akım
bulunmaktaydı: 1) İslam inancına bağlanmış ve dini arıtarak savunmak isteyen
muhafazakâr İslamizm; Batı emperyalizminin kuvvetlerini ve Batı’yla yapılacak
işbirliğini; ona teslim olmak ya da İslam’a karşı yapılan bir isyan olarak kabul
etmişleridir. Bu olgular İslam Fundamentalizm’in ana nedenleri oluşturmuştur. 2)
Batı medeniyetinin kabulu cesaret isteyen bir devrim olarak Laikleşmeyi ve
Batılılaşmayı gerektirmekteydi. Bunun sonucunda hem Seküler Milliyetçilik, hem de
Sosyalizm Hareketi doğmuştur. Bütün bu hareketler, İslam Rönesans Hareketi’nin
saldırı hedefi olmuştur. 4
1991’de bağımsızlık kazanan Orta Asya ülkeleri, dinin ve siyasetin ayırıldığı
Türkiye gibi laik bir cumhuriyeti örnek almıştır. Fakat aynı zamanda Orta Asya
bölgesinde İslam Partisi gibi yeni bir siyaset birimi de ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla
İslam Fundamentalizmi gibi aşırı İslam felsefesi de oluşmuştur. 5
Özbekistan

ise,

Vahhabilik(Wahhabi

Movement)

gibi

İslam

Fundamentalizminden etkilenmektedir. Bundan dolayı Orta Asya ülkeleri, aşırı
Fundamentalizm’in yayılmasından kaygılanmaktadır. Özellikle, Orta Asya’nın beş
ülkesinden biri olan Tacikistan’a baktığımızda Cumhuriyetçi ve İslamcı kesim
arasındaki kavgadan dolayı iç savaş ortaya çıkmış, komşu ülke olan Afganistan’da
İslam Fundamental Kuvvetleri tarafından Taleban Rejimi meydana getirilmiştir.
Ancak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 11 Eylül Saldırılarının öncesine kadar
dünya gündeminde İslam Fundamentalizm ve Terörizm konusu yalnızca bir bölgede
çatışma olarak düşünülmekteydi. Fakat Kapitalizm’in simgesi Dünya Ticaret
Merkezi olan ve Soğuk Savaş döneminde bile erişilmez, yaklaşılamaz denilen,
olağanüstü korumalı Pentagon gibi ABD simgelerine saldırı olan 11 Eylül saldırıları

. SonJuYoung, İslam Fundamental Movement of Egypt, Middle East Research Center, Seul, 1997,
S.190-191.
5
. Orta Asya’da Müslüman İmparatorluğu’nu yaratmak isteyen “İslam Movement of Uzbekistan(İMU)”
ve “Hizb Ut-Tahrir” binlerce mensupların önderliğinde ana bölgesi Özbekistan Fergana vadisi’nden
Kazakistan, Azerbaycan ve diğer bölgelere kuvvetleri genişleştirilmiştir.
4

2

tüm değer yargılarını altüst etmiş 6 ve Dünya Toplumu’nun İslami Fundamentalizm
ve Terörizmi üzerine düşüncelerini değiştirmiştir. Hatta, 11 Eylül Saldırılarından
sonra da Irak, Madrid, Londra ve Valley’de El-Kaide, Silahlanma İslamik
Grubu(GİA), Jemahh İslamiyah(JI) gibi aşırı İslam Fundamental Silahlı Gruplarının
silahlı hareketleri devam etmiştir.
Bu şekilde uluslararası siyasetin değişimini günümüz uluslararası siyasetini
Huntington kışkırtıcı bir şekilde “İslam Savaş Çağı” diye yorumlamaktadır. Ulusal
çatışmanın ana teması, Soğuk Savaş dönemi bittikten sonra “İslam’a karşı savaş”
olarak değiştirilmiştir. Bu çatışma Terör ile mücadele, Gerilla Savaşı, İç Savaş ve
devletler arası çatışma olarak algılanabilir. 7 Bu olaylar; İslam ile Batı, ya da İslam ile
diğer dünya milletleri arasındaki ‘Medeniyet Çatışması’ ile ilgilidir” diye ifade
edilmiştir. 8
Dolayısıyla, bu araştırmada Orta Asya İslam Fundamentalizm Hareketi’nin
gerçeği ve Orta Asya’nın bölgesel özelliği incelenerek tarihsel olarak nasıl İslam
olgusunun Orta Asya’da yaygınlaştırıldığını, hangi arka plan ile süreç tarafından
İslamlaştırıldığını, Terörizm’in genel özelliği ve İslam ile Terörizm arası ilişkileri
araştırıp bu bölgenin gelecekte uluslararası açıdan nasıl olacağını gözden geçireceğiz.
Başka bir ifadeyle, bu araştırmanın amacı; Orta Asya İslam Fundamentalizm ve
Terörizmi’nin özelliğini tanımlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki
etmenlere temas ederek konumuzu inceleyeceğiz.
1) Terörizmin ve İslam Radikalizmi’nin genel belirleycileri nelerdir?
2) Orta Asya İslam Toplumu’nun özellikleri nelerdir? Bu bölgede
istikrarsızlıkta İslami Radikalizmın rolü nedir?
3) Orta Asya’daki terör gruplarının özellikleri nedir?
4) Orta Asya Terör, dünyayı nasıl etkilemektedir?

. Nurullah AYDIN, Küresel Terör ve Terörizm, Kumsaati Yayın, İstanbul, 2009, S.73.
. Newsweek of Korea, 19.12.2001, S.28.
8
. Bunun gibi ısrarlar 11.Eylül Saldırıları sonra değişen dünya düzen çerçevesinde İslam hakkında
ilgiler uluslararası cephesinin yüzüne gelerek daha hareketli önerilmektedir.
6
7

3

2. Araştırmanın Yöntem ve Sınırlılıkları

Bu araştırmanın kuramsal çerçevesi şöyledir; Konu genelde vakıa
çalışmalarıyla

tümdengelim

yöntemiyle

Orta

Asya

ile

ilgili

araştırma

kaynaklarından(Diploma Tezi, Gazete, Kitap, İnternet ve Araştırma Derneği vb)
incelenecektir. Niceliksel çerçevede İslam Fundamentalizmini ve terörü etkileyen
olguları araştırarak nicelliksel yaklaşımla Orta Asya’nın sosyal değişkenlerinin
ölçümü, rakamsal ve istatistik verisi toplanacaktır. Bununla birlikte araştırma
problemlerini belirlemek için getirebilecek varsayım ve hipotezler şöyledir.
①

Orta Asya’da ortaya çıkan İslam Fundamental Hareketi’nin günümüz
dünyasını Terörizm olarak tehdit edip etmemesi.

② Genel anlamda ABD ve Batı kaynaklı anlatılan İslam’ın, gerçekte
içerisinde terör olgusu taşıyıp taşımadığı.
Orta Asya İslam’ını anlamak için İslam’ın yayılmasından sonraki tarihsel
arka planını incelemek gerekmektedir. Ayrıca, bu araştırmanın zaman sınırlılığı 7.
Yüzyıl sonrası İslam’ın doğuşundan günümüze kadardır. Fakat, bu uzak zamanın
eksikliğini çözmek için İslam’ın yayılma süreci, yalnızca araştırmanın ikinci
bölümünde ele alınmıştır. Fundamentalizm ve Terörizm’i daha yoğun şekilde ifade
etmek için araştırmanın asıl zaman sınırlılığı, Sovyetler Birliği’nden sonraki
dönemden günümüze kadardır. Ayrıca bu araştırmanın alansal sınırı; başlıca şimdiki
Orta Asya’daki beş İslam ülkesidir. Araştırmanın belirleyicisi olarak Orta Doğu İslam
bölgeleri de ele alınacaktır. Bunun nedeni, Orta Asya ve Orta Doğu’nun İslam
özelliği ve Terörizm arası karşılıklı ilişkilerin birbirine çok bağlı olmasıdır.
Yayınlanan eski Orta Asya araştırma verilerinin çoğu Orta Asya’nın siyasî ve
ekonomik önemi üzerinde uluslararası siyaset değerlerinin tanımlanması ya da din
alanında İslam kavramı ile ilgilidir. Dolayısıyla Orta Asya siyaset yapısı ile Terörizm
arasındaki karşılıklı ilişkilerin incelendiği vakıalar da ikinci kaynaklar aktif olarak
kullanılmıştır. Hatta bu araştırma ile ilgili çeşitli kitap, gazete, tez ve kaynaklar
4

incelenip bunlardan tarihsel, gerçeksel ve yüklemsel yöntem olarak kanıt topladıktan
sonra sonuç çıkarılmıştır.
Veri toplamasının sınırlılıklarını yenmek için İnternet kullanarak “Amerika
Dışışler Bakanlığı, Kore Üniversiteleri ve Orta Asya yayınlar”ndan veri getirip
Türkiye’de yayımlanan konuyla ilgili kitap, gazete ve diploma tezinden veri
toplanmıştır.
Bu tez, adı geçen yöntem, sınırlılık ve veriler analizi kullanılarak toplam 6
bölüm oluşmaktadır.
Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde İslam Fundamentalizmi’nin
genel özelliğini ve Orta Asya’da İslam’ın yayılma sürecini, tarihsel arka planını ve
Sovyet dönemi sonrası Orta Asya İslam Köktendinciliği Hareketini ve 5 ülkenin bu
harekete karşı nasıl politika izlediğini gözden geçireceğiz.
Üçüncü bölümde Terörizm’in genel anlamı ve özelliğini ifade ederek
Terörizm’i ortaya çıkaran olgular, özellikle İslam Terörizmi’nin belirleyici
özelliklerini inceleyeceğiz.
Dördüncü bölüm de ise, 11 Eylül Saldırıları sonrası dünya gündemine gelen
“Terör ile Mücadele” akımıyla ilgili olarak ABD, NATO ve 5 Orta Asya ülkesinin
stratejisi birbirleriyle karşılaştırılarak özellikle Müslüman Dünyası’nı nasıl
etkilediğini ve İslam Terör Örgütleri’nin amaçlarının ne olduğunu ele alacağız.
Beşinci bölümde aşırı İslam Köktendincilik Hareketi’nin(Radikalizm) gerçek
ortamı ve onların düşüncesinin içinde Terör’ün ve Cihat’ın nasıl yorumlandığını
inceleyerek Orta Asya Terörizmi’nin özelliğini analiz ederek Cihat ve Orta Asya
Terörizmi’nin fonksiyonel ilişkilerini araştıracağız.
Sonuç olarak altıncı bölümde adı geçen araştırmadan Orta Asya’daki Terör
gruplarının gelecekte nasıl olacağını ve dünyayı ve kendi vatandaşlarını nasıl
etkileyeceğini ele alacağız.

5

İKİNCİ BÖLÜM
İSLAM’IN TEMEL İLKELERİ, RADİKALİZM VE
ORTA ASYA

1. Islam’ın Temel İlkeleri
1.1 . Tarihsel Arka Plan

İslam kelimesinin kökenine baktığımızda Arapça “Se-le-me” kökünden
türemiştir ve anlamı “barış, bakir, itaat”tır. Bununla birlikte kökün etken ortaç şekli
“esleme”dir ve “teslimiyet” anlamına gelmektedir. Sonuçta İslam, “teslimiyet”
anlamına gelirken, Müslüman da “teslim olan” anlamına gelir. Burada teslim olunan
tek tanrı olarak kabul edilen Allah’tır. İslam dinine mensup kişileri adlandırmakta
kullanılan Müslüman kelimesi ise sözlükte “bağlanan”, “teslim olan”, Mümin ise
“şüphesiz (şüphe duymadan)

inanan” anlamlarına gelmektedir. 9

İslam’ın ortaya çıkmasının toplumsal arka planı hakkında şunları
söyleyebiliriz; İslam uzmanlarının çoğuna göre, İslam dünyaya gelmeden önceki
dönem, ‘Cahiliyye Dönemi’ 10, yani ‘Kaos dönemi’ olarak tanımlanmıştır. O dönemde
Arap kabileleri arasında birçok savaş çıkmaktaydı. Dolayısıyla İslam uzmanları o
dönemi İslam’ın doğmasından önceki dönem olarak da söylemektedir. Dinsel arka
planına baktığımızda, İslam gelmeden önce Arap yarımadasındaki toplulukların
9

. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
. İslam dininin Hz.peygamber tarafından açıklandığı ve bundan hemen önceki zamandaki
Arabistan'ın durumuna ve genel olarak bu döneme klasik İslam kaynaklarında Cahiliye denir. Bununla
birlikte bu tanım daha ziyade İslamî klasik kaynaklarca tercih edilen bir tanımdır. Çağdaş din bilimleri
araştırmalarında bu dönemden bahsetmekle birlikte İslam tarihi içerisinde bu isimle zikredilmez.
İslam'a göre Cahiliye dönemi tam Hz.İsa'ya gelen İncil'in tahrif edildikten sonra, Hz.Muhammed'in
peygemberliğine kadarki zamana denir. İsimdeki cahiliye tabiri, salt okur-yazarlık veya bilgisizlik
anlamında değil de daha geniş ve genel olarak,”hakikatin bilgisinden uzak olmak” manasını taşır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_Tarihi
10
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başlıca dinleri, Putperestlik, Hıristiyanlık ve Yahudilik’ti. 11 Örneğin Mekke’deki
yaşayan Kureyş kabilesi, Peygamber Hz.Muhammed’in peygamber oluşundan önce
‘Lat, Uzza ve Menat’ adında üç puta ve ‘Hübel” denen büyük taştan yapılmış puta
tanrı olarak inanmıştır. 12
İslam’ın tarihsel arka planını daha iyi anlamak için İslam’ın kurucusu
Peygamber Hz.Muhammed’in hayatını gözden geçirmek gerekmektedir. O
doğmadan önce babasını ve 6 yaşında annesini kaybetmiştir. Sonra amcası Ebu Talip
ile birlikte yaşamıştır. Büyüdükten sonra amcası ile beraber ticaret yapmak için
gittiği Suriye, Yemen gibi birçok ülkeyi dolaşmış ve oraların dinleriyle yani
Hıristiyanlık ve Yahudilik ile karşılaşmıştır. 13
Daha sonra gençliğinde ticarete olan ilgisi Hz.Hatice ile tanışmasına neden
oldu ve onun sermayesi ile ticarete başladı. Hz.Muhammed dürüstlüğü ile Hz.Hatice
üzerinde iyi bir izlenim bıraktı ve Hatice'nin evlenme teklifini kabul ederek O’nunla
evlendi. Evlendiklerinde Muhammed 25, Hatice ise 40 yaşındaydı. Hatice ölünceye
kadar başka eş almadı. Hatice'nin ölümünün ardından Hz.Peygamber İslam’ın
uygulayıcısı, hayata aktarıcısı olduğundan İslam’ın halk tarafından daha iyi
öğrenilmesi, insan topluluklarının arasına daha iyi nüfuz edebilmek ve bazen de
siyasi sebeplerle birden fazla hanımla evlenmiştir. Hz.Muhammed 40 yaşındayken
Allah’tan ilk vahyi almıştır. 14 O’ndan sonra ilk inananlar, eşi Hatice, amcası Ebu
Talib’in oğlu Ali, azatlı kölelerden Zeyd bin Harise ve Ebu Bekir olmuştur. Fakat
Hz.Muhammed’i

takip

edenler

ve

etkileri

çok

yayılmaya

başlayınca

Hz.Muhammed’e ve O’na inananlara karşı Kureyş kabilesi baskı uygulamaya
başlamıştır. Bu nedenle Hz.Muhammed ile Onun taraftarları 622 yılında Mekke’yi

. Hizmetli Sabri, İslam Tarihi (İlk Dönem),Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1999, s.146
. Jung Su İl, İslam Medeniyeti, Kore Kitap Şirketi, Seul, 1999, S.70.
13
. Kong İl Ju, Arap Kültür..., S. 70-71
14
. 40 yaşındayken 610'da, Ramazan'ın 26’sını 27’sine bağlayan gece (Kadir gecesi), Muhammed'e
geldiğine inanılan ilk vahiy şu şekilde anlatılır:
Kendisi Hira Dağı'nda ibadet ve tefekkürle meşgulken Cebrail adlı melek geldi ve ona "Oku!" dedi.
Muhammed korku ve heyecan içinde "okumasını bilmem, ne okuyayım?" dedi. Bunun üzerine Cebrail,
Muhammed’i sıkarak, yine "Oku!" dedi. Muhammed tekrar okuması olmadığını söyleyince, Cebrail
onu sararak aynı şekilde sıktı ve geri bırakarak "Oku!" dedi. Muhammed "Okuma bilmem, söyle ne
okuyayım" diye karşılık verince Cebrail, Alak Suresi'nin ilk ayetlerini okudu: "Oku! Yaratan Rabbinin
adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir..."
SURUÇ, Salih, Peygamberimizin Hayatı, 2005, İstanbul, Nesil Yayınları, S.198-199.
11
12
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terk edip Medine’ye hicret etmişlerdir. Bu kapsamda Hicret (Hijra) hem İslam’ın
rahat ve geniş bir şekilde yayılması için bir başlangıç noktası hem de Müslümanların
toplumsal ortak değer ve grup oluşturmalarına imkân veren bir olay olarak
değerlendirebilmektedir. 15 Medine’de Hz.Muhammed, kabileler arasında devam eden
savaş ve çatışmalara son vererek Ümmet (Ummah)’i 16oluşturmuştur. Ondan sonra
624- 627 yılları arasında üç büyük savunma amaçlı savaş yaparak Mekkelilerin
kuvvetlerini zayıflattıktan sonra Ocak 630 yılında Mekke’ye tekrar dönmüştür.
Dolayısıyla İslam tarihinde bu yıl ‘Fetih yılı’ olarak geçmektedir. 17
632 yılında Muhammed'in ölümünden sonra İslam Devleti'nin başına
sırasıyla Dört Halife geçmiştir. Bunlar sırasıyla; Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'dir.
Ali'nin ölümünden sonra kısa süreliğine Müslümanların biatıyla Hasan halife olmuş
fakat daha sonra elindeki gücü kullanarak Muaviye hilafeti (661- 750) O’ndan almış
ve iktidara gelmiştir. 18 Sonra İslam Devleti Abbasiler (750- 1258), Timur ve Osmanlı
İmparatorluğu olarak ortaya çıkmıştır.

1.2. Dinsel Anlayış

İslam’ın temel inancı, Budizm ve Hıristiyanlık’tan çok farklıdır ve daha açık
bir şekilde ortaya konmuştur. İslam inancı, ‘İmanın Şartları’( İnançla ilgili 6 Şart) ile
‘İslam’ın Şartları’( İbadetle ilgili 5 Şart) olarak özetlenebilir. 19
 İmanın Şartları ( 6 Şart)
. Francis Robbinson(çeviren Son Ju Young), The Cambridge İllustrated History of İslamic World,
SiGongSa, Seul, 2002, S. 38.
16
. Ümmet hem İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram hem de dini anlamına ek olarak
aynı zamanda siyasi bir kavramdır. Cumhuriyet'e geçişle birlikte ümmet kimliği geride bırakılıp, ulusdevlet kavramının ayrılmaz bir parçası olan millet kimliğine geçilmiştir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmmet
17
. Jung Su İl, İslam Medeniyeti…, S. 45.
18
. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t125.e1565
19
. İbadetle ilgili 5 vazife, Müslümanların inanç yaşamını oluşturan önemli unsur olarak
tanımlanmaktadır.
Jung Su İl, İslam Medeniyeti…, S. 111.
15
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①

Allah’a İman
Allah’a iman, O’nun var ve bir olduğuna, bütün yüce ve üstün niteliklere
sahip, tüm eksikliklerden ve noksanlıklardan uzak olduğuna inanmaktır.
Allah’ın kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen, tek ve en yüce
varlık olduğunu kabul etmektir. 20 Bu noktada temel prensip “Tevhid”
kavramıdır. Yani Allah’ın tek olduğu ve ortağı olmadığı inancıdır.

②

Meleklere İman
Meleklere inanmak, İslam’ın iman esasları arasında yer alır. Bu durum
Kur’an’da Bakara Suresi’nin 285. ayetinde şöyle ifade edilmiştir;
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de.
Her biri Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman
ettiler. Meleklerin bazı özellikleri şunlardır; Melekler nur’dan yaratılmışlardır.
Meleklerin yeme, içme, uyuma, yorulma, bıkma ve cinsiyet gibi insana ait
özellikleri yoktur. Melekler insanları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirirler.
Allah’a isyan etmemeleri ve günahtan uzak olmaları nedeniyle de iyiliği ve
güzelliği sembolize ederler. 21

③

Kitaplara İman
Kitaplara iman etmek ile kasıt ise Allah'ın peygamberlerine içinde doğru yolu,
iyiliği ve kurtuluşu gösteren kitaplar indirdiğine, hepsinin Allah kelamı
olduğuna inanmaktır. Allah'ın zatına ait olan kitapların aslını, yine kendisinin
muhafaza edeceğine inanmaktır. Bu kitaplar, Muhammed'e indirilen
Kur'an, Musa peygambere indirilen Tevrat, İsa peygambere indirilen İncil
ve Davud peygambere verilen Zebur ve diğer peygamberlere indirilen
sahifelerdir. Kitaplara iman Kur'an'da Bakara suresinin 136. ayetinde şöyle

20

. M.E.B, Temel Dini Bilgiler, Ankara, 2009, s.34.
. M.E.B, Temel Dini Bilgiler, Ankara, 2009, s..42
Dört Büyük Melek :Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azraildir.
Allah onlara özel görevler vermiştir. Büyük meleklerden Cebrail, Allah katından peygamberlere vahiy
(mesaj) getirmekle; Mikâil, doğa olaylarıyla; İsrafil, Kıyamet Günü ve yeniden diriliş günü Sûr'a
üflemekle; ölüm meleği olan Azrail, hayatı sona erdirmekle görevlidir
Choi Jung Man, Karşılaştırma Din Bilimler…, S. 121.
21
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ifade edilir:
Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak,
Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil)
ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan
hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş kimseleriz.” 22
④

Peygamberlere İman
Peygamberlere iman ile kast edilen Allah'ın peygamberler gönderdiğine, ilk
peygamber Âdem ile son peygamber Muhammed arasında gelen sayıları
Allah tarafından bilinen bütün peygamberlere aralarında hiçbir fark
gözetmeksizin inanmaktır. Peygamberlere iman hususunda Kur'an'da, Bakara
suresi 285. ayet şöyledir:
"Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti, müminler de. Hepsi,
Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. 'Allah’ın
peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey
Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır!' dediler." 23

⑤

Kaza ve Kadere İman
Kader sözlükte, bir şeyi belirli ölçüye göre takdir etmek, belirlemek ve
yapmak anlamlarına gelir. Kavram olarak Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar
olacak bütün şeylerin zamanını ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle
bilip takdir etmesidir. Kaza ise sözlükte, emir, hüküm, yaratma ve
sonuçlandırma anlamlarına gelir. Kavram olarak da Allah’ın takdir etmiş
olduğu şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır. 24 Bir Müslüman’ın bu şekilde
inanması şarttır.

⑥

Kıyamet Gününe ve Ahirete İman.
Ahiret gününe iman ile kasıt Ahiret'e, yani Kıyamet gününe, inanmaktır.
Ahiret günü; Allah'ın insanları yeniden diriltip bir arada toplayacağı gündür.

22

. http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=2&Ayet_No=136&I3.x=6&I3.y=11
. http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=2
24
. M.E.B, Temel Dini Bilgiler, Ankara, 2009, s.50
23
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İslam'a göre o gün insanlar ya nimetleri bol Cennet yurduna ya da elem verici
azabın olduğu Cehennem'e gireceklerdir. Nitekim Kur'an'da ahiret gününe
iman çeşitli ayetlerde vurgulanmıştır. 25 En’am Suresi 32 ayet şöyledir;
“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk
sahibi olanlar için ahret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâlâ akıl
erdirmiyor musunuz?."
 İslam’ın Şartları (İbadetle İlgili 5 Görev)
①

Kelime-i Şehadet Getirmek (Shahadah)
Kelime-i Şehadet (Şehadet Sözü), ‘Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne
Muhammeden abdûhü ve rasûlühû’ şeklinde telaffuz edilen sözdür.
Türkçesi: "Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir İlâh yoktur ve yine
şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve resûlüdür." La ilâhe illallah,
"Allah'tan Başka İlah Yoktur" manasına gelen Arapça ibaredir. İslam
inancındaki

Allah'tan

başka

ilah

olmadığı

esasının

beyanı

olan

ibaredir. Kelime-i Tevhid'in ilk kısmıdır. Ayrıca Tevrat'ta 10. emir içinde yer
alır. 26
②

Namaz kılmak (Salat)
Namaz İslam dininde bir ibadettir. İslami doktrine göre İslam'ın beş şartından
biri olarak nitelendirilir.
Kur'an'a göre günün belli vaktilerinde(Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı
Namazı) ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği
belirtilmiştir. Kur'an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır. Aynı
zamanda Allah'ı anarak teslimiyetini yaratacıya gösterme biçimdir. Kur'an'a
göre namaz İbrahim Peygambere öğretilen bir ibadet şeklidir.

③

Oruç tutmak (Savm)

25

. http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=2
. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kelime-i_%C5%9Fehadet

26
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Oruç birçok dinde yer alan ve farklı biçimlerde yapılan bir ibadet türüdür.
Farklı dinlerdeki oruç ibadetlerinin ortak noktası yemek, içmek veya cinsel
ilişki gibi dünyevî hazlardan uzak durmaktır. İslam'ın şartlarından ve beş
temelinden biri Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç da namaz gibi bir farz-ı
ayındır. Hicret'in ikinci senesinde Medine'de farz kılınmıştır. İslam dininin
kutsal

kitabı

olan

Kur'an'daki

Bakara

Suresi'nde

açıklandığına

göre, Kur'an'ın Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu
ay içinde "oruç" tutmak Müslümanlara emredilmiştir. 27
④

Zekât vermek (Zakat)
Zekât, İslam'ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; temizlik,
artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dinî anlamıyla
ise; nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslüman'ın Allah'ın hakkı olanlara
verilmesini emrettiği belli miktarda malı vermesidir. Veren kimseyi
cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediği ve malında berekete
vesile olduğuna inanıldığı için, kelime manası ile dinî manası arasında bir bağ
vardır. 28

⑤

Hacca gitmek (Hajj).
Yüce Allah’ın emrettiği ibadetlerden biri de Hac ibadetidir. Dinî terim olarak
Hac; belirli zamanlarda Kabe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri usulüne uygun
olarak ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken dinî görevleri yerine
getirmektir. Belirli şartları taşıyan Müslümanların ömründe bir defa hacca
gitmesi farzdır. Kur’an-ı Kerim’de “ Gücü yetenlerin o evi ( Kâbe’yi)
haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” buyrulmuştur. 29
Şimdiye kadar İslam’da önemli olan inanç esaslarını ele aldık. Şimdi de

İslam’da dinsel anlamda temel kaynakları oluşturan Kur’an, Hadis, Sünnet ve Şeriat

27

. http://tr.wikipedia.org/wiki/Oru%C3%A7
. http://tr.wikipedia.org/wiki/Zek%C3%A2t
29
. M.E.B, Temel Dini Bilgiler, Ankara, 2009, s.82
28
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kavramlarından bahsedeceğiz. Çünkü İslam inancının merkezini oluşturan bu dört
kavramı anlamadan İslam’ı tam ve doğru olarak anlayamayız.
 Kur’an
Kuran sözcüğü Arapça'da QRE (qare'e/kare'e) (okudu) sözcüğünün sülasi (üç
harfli kelime kökü sistemine göre) mastarıdır. "Okumak", "okunan" "okuyuş"
"okuma" anlamlarını ifade eder. Kerîm, "soylu, asil" ve "eli açık, cömert"
anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. İslam'a göre Allah, Kuran'ı ikinci bir
isim olarak “Kitap”, olarak adlandırmak suretiyle, daha en baştan itibaren, bu metnin
yazılı hale getirilmesinin önemine işaret etmiştir. 30
Kuran

veya

Kuran-ı

Kerîm,

İslam

âleminde

İslam

peygamberi Muhammed'e Allah tarafından Cebrail aracılığıyla vahiyler şeklinde
gönderildiğine inanılan kutsal kitaptır. İlk kez 7. yüzyılda kitap haline getirilmiştir.
Kuran ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan gibi isimlerle de anılır. Fatiha Sûresi ile
başlayıp, Nas Sûresi ile sona erer. Okunuşunun kutsal olduğuna inanılarak, ilave
işaretlemeler ve özel okunuş kurallarını içine alan tecvid ile okunarak ve öğretilerek
nesilden nesile aktarılmıştır. 31 Kuran yaklaşık 23 yılda parça parça tamamlanmıştır.
Kuran-ı Kerim "sûre" adı verilen bazı ana bölümden oluşur. Kuranı Kerim 114
sûreden müteşekkildir. Bu surelerin 86'sı Mekke'de, 28'i Medine'de gelmiştir.
 Hadis
Hadis,

İslam dininde, Muhammed'in değişik olaylar ve sorunlar karşısında

inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için
söylediği sözler bütünüdür. Hadis'in içerikleri, genel olarak, aslı içeriği olan 'Metin'
ve Ravi (rivayet edenler)'nin adlarını sıralanan 'İsnâd' olmak üzere iki bölümden
ibarettir. Hadis âlimleri Hadis kavramını "Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri"
şeklinde tarif ederler. Hadis, dinî bilim olarak, bu çerçeve içinde, Muhammed'in
sözleri ile davranışlarını, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir
biçimde düzenleyip sınıflandırarak inceleme çabasına karşılık gelir.
Hadis kapsamı, Muhammed'in (Kur'ân'da tesbit edilmiş olan vahyin dışında)
30

. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an
. http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=2950

31
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söylemiş olduğu rivâyet edilen sözleri, O’nun yazdırmış olduğu mektuplar ve evrâk,
Muhammed'in vasıflarını haber veren rivâyetler, Muhammed'in bir olay karşısında
izhâr ettiği tutumunu ve tavrını anlatan rivâyetler, Muhammed'in hâl-i hayâtında
vuku bulmuş bir olaya şâhid olanların rivâyetleri, olarak hadis ilminin kapsamını
oluşturur. 32
 Sünnet
Sünnet

bir

İslam

dini

terimidir.

İslam

peygamberi Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve
herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz, fiil ve takrirlerine verilen adıdır. Sünnet,
(peygamberin
açısından

söz

ve

Kur'an'dan

davranışları)

sonra

İslam

gelmektedir.

hukukunda

Sahabiler,

Kur'anı

kaynak

olma

ezberledikten

sonra, peygamberin söz ve fiillerini de ezberlediler ve yazdılar. Sünnet, Kuran'ın
öncelikli bir tefsiri olduğu gibi, bütün İslam dünyasında İslam yaşayışının ana
ilkelerini belirleyen bir geleneği kapsadı ve şeriatın ana kaynağı sayıldı. Sünneti
müekkede, peygamberin devamlı yaptığı, sünneti gayri müekkede ise, ara sıra yaptığı
işlerin adıdır.
Kuran, Müslümanlara en güzel örnek olarak peygamberi gösterdiği için
peygamberin her davranışı Müslümanlara yaşarken örnek olduğu gibi vefatından
sonra da hadis kitaplarıyla örnek oldu. Hadis ilimleri doğdu. Hicri 3.yy.da yazılan ve
Sahiheyn denilen İmam Buhari (M.S. 870) ve İmam Müslim'in (M.S. 875) hadis
kitapları sünnetin en önemli yazılı kaynaklarıdır. 33
 Şeriat
İslam şeriatı klasik olarak temelde dört delile dayanır. Bunlar Kur’an (içerdiği
hükümler),

Sünnet (İslam'ın

takrirleri),

İcmâ'

(İslam

son

peygamberi

bilginlerinin

görüş

Muhammed'in
birliği

içinde

söz

fiil

ve

bulundukları

konular), Kıyas (birbirine benzeyen meselelerin hükümlerinde de benzerlik

32

. http://tr.wikipedia.org/wiki/Hadis
. http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnnet_(din)

33
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bulunması)’dır. 34
Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol; mezhep; metod; âdet; insanı bir
ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" anlamına gelir. İslam dinindeki
terimsel

anlamı

ise

"ilâhî

emir

ve

yasaklar

toplamı",

"İslam'ın

kutsal

kitabı Kur'an'ın âyetleri, İslam dininin peygamberi olan Muhammed'in söz ve fiilleri
(sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara
dayanan ilâhî kanun"dur. Bu açıdan anlam olarak din terimine benzeyen şeriat
teriminin din teriminden farklılığı kullanım şeklindedir. Zira şeriat, "dinin insan
eylemlerine (amel) ilişkin hükümlerinin bütünü", "dinin dışa yansıyan görüntüsü ve
dünya ile ilgili hükümlerinin tamamı", "İslam Hukuku" gibi anlamlar için
kullanılmaktadır.. 35
İslam dininine göre tek Şâri' yani şeriat koyucu (yani kural/hukuk
koyucu) Allah'dır.

1.3. Kültürel Anlayışı

İslam’ın anlamı sadece din alanında değil, aynı zamanda insan hayatında din,
yaşam, politika, bilim, sanat ve kültürü de kapsayan insanlığın ortak bir kavramıdır.
Bu nedenle bu konuda İslam’ın kültür anlamını daha iyi anlatmak için, İslam ile
bilim ve sanatın ilişkisini kısaca gözden geçireceğiz.
İslam'ın yoğun bir şekilde yayıldığı ve İslam devletlerinin yükselişte olduğu
İslam'ın altın çağlarında İslam topraklarında birçok bilim adamı yetişmiş ve bilimsel
faaliyetler oldukça yoğunlaşmıştır. 36 Bilim anlamında ve İslam kültüründe önemli bir
yere sahip olan özgün terim “İlim”dir. 37 İslamî bilimsel gelişmeler ve bilim tarihinde
. Fakat azınlıktaki bazı İslam hukuku bilginleri bu dört temel delilden İcmâ' ve Kıyas'ı kabul
etmemişlerdir; Zahiri mezhebi gibi.
Choi Jung Man, Karşılaştırma Din Bilimler…, S. 122-124.
35
. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeriat
36
.http://www.oxfordreference.com/LOGIN?sessionid=e27cfdc48dec67e6032ce3963f78d185&authsta
tuscode=400
37
. Bu sözcük Türkçede de bilim anlamında, ilim şeklinde, eskimiş olsa da, yer almaktadır. İlm terimi
34
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Yunan filozoflarının eserlerinin İslam kültürüne girişi ve çevrilmesi önemli bir yer
tutar ve bu durum 8. yüzyılda gerçekleşmiştir. Nitekim daha sonra Batılı kaynaklar
bu filozofların birçoğunun unutulmuş veya kaybolmuş eserlerini İslam devletlerinde
bu eserlerin varlıklarını sürdürmeleri sayesinde keşfetmiş olduğu gibi Müslüman
bilim adamlarınca bu bilgiler ışığında ortaya konan bilimsel yenilik ve keşifleri de
tanıma fırsatı bulmuştur. Gerek Kur'an'da insanlara düşünmeyi nasihat eden ayetlerin
bulunması, gerekse ilmi öven hadislerin bulunması, İslam'da genel olarak akıl ile
dinin birbiriyle karşıt olmadığı fikri, fetihlerin de ardından zenginleşen ve yayılan
İslam devletlerinde bilimsel gelişme ve buluşların artmasına sebep olmuştur. Bu
sebeple, Orta Çağ başta olmak üzere, çeşitli dönemlerde İslam devletlerinde önemli
bilim adamları yetişmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: İbn el-Heysem, Ebu Reyhan
el-Biruni, İbn-i Nefis, İbn Bace, İbn Tufeyl, Harezmi, Cabir bin Hayyan, Ömer
Hayyam, Cezeri, İbn Haldun, Nasîrüddin Tûsî ve Takiyüddin. Batı bilim tarihinde,
bu bilim adamların birçoğunun buluşları daha sonradan tanınmıştır 38. Bu Müslüman
bilim adamlarının buluşları ve çalışmaları çok çeşitliydi ve felsefeden, matematiğe,
matematikten tıbba, tıptan hukuka, hukuktan astronomiye, astronomiden sosyolojiye
kadar çok çeşitli ve geniş bir alanda, birçok farklı dilim dalını kapsayacak şekildeydi.
İslamî sanatlar İslam kültürünün büyük bir bölümünü oluştururlar. İslamî
sanat terimi göreceli yeni bir terimdir ve genel olarak modern bir kavram olarak ele
alınabilir. İslam sanatında mimari önemli bir yere sahiptir. İlk dönemlerde (gerek
İslam öncesi ve İslam'ın ortaya çıktığı dönemlerde) İslam'ın geliştiği merkezler olan
Mekke ve Medine mimarî açıdan gelişmemiş şehirlerdi. Özellikle İslam devletinin
yönetiminin saltanata geçişinden sonra, yapılan fetihlerle de mimariye olan ilgi
artmış, zaman içinde farklı toprakların mimarisinden de etkilenerek farklı mimari
stillerde camiler, mescitler, medreseler, saraylar, köprüler ve kervansaraylar
aslında "bilgi" anlamında da kullanılır. Her iki anlamı da İslam ile bütünleşmiştir ki nitekim İslam
literatüründe ve zaman içinde İslam tarihinde İslam öncesi ve ilk vahyin geldiği döneme Cahiliyye
Devri (veya Cahiliyye Dönemi) denir. İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel anlayışlara, bulgulara
ve bilim adamlarının bütüne zaman zaman İslamî bilimler dendiği olur; bununla tam olarak neyin
kastedildiği zaman zaman tartışma konusu olmuş olsa da genel olarak Müslümanlar tarafından yapılan
bilimsel çalışmaların bütünü anlamındadır.
http://www.tdk.gov.tr/TR/sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F7545651
8CA&Kelime=ilim
. Jung Su İl, İslam Medeniyeti…, S. 319.
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yapılmaya başlanmıştır. İslam’a has ibadet yeri olan camilerin mimarisi özellikle
İslam mimarisi içerisinde önemli bir rol oynamıştır. İlk fethedilen topraklarda,
özellikle Suriye'de, kiliseler camiilere çevrilmişken daha sonra fethedilen yeni
topraklarda ve kurulan yeni şehirlerde Müslüman camiler inşa etmeye başlamışlardır.
Farklı iklimlerden ve etnik kültürlerden etkilenerek camii mimarisi bölgeden bölgeye
farklılık gösterir. Bu tip (cami, medrese vs.) dinî mekânların mimarisinde suret
betimlemesine yer verilmez, bunun yerine dekoratif, sık sık geometrik ve arabesk
türde süslemeler mevcuttur. 39 Tekstil bazlı sanatlar da İslamî sanatlar açısından
önemli bir yere sahiptirler. Ticari açıdan da büyük bir gelir kapısı oluşturan tekstil
üretimi çok gelişmişti ve çok çeşitli ham maddeler kullanmaktaydı. Halılardan çok
amaçlı kumaşlara, tülbentlere kadar birçok farklı tekstil ürünü farklı tarz ve
tekniklerle dokunarak hazırlanır, önemli bir kısmı ithal edilirdi. Nitekim Orta Çağ'da
kiliselerde azizlerin kemiklerinin sarılıp saklandığı işlemeli kumaşların çoğunluğu
İslam topraklarından gelmekteydi ve bugün varlığını sürdüren bu kumaşlar o
dönemlerdeki İslam kumaş sanatlarının güzel örneklerini oluşturmaktadır. 40

2. İslam Köktendinciliği’nin Genel Özellikleri

2.1.

İslam Köktendinciliği’nin Oluşum Süreci

‘İslam Köktendinciliği’ 41 terimi aslında Müslüman Dünyasından ya da İslam

. Bununla birlikte dinî olmayan seküler mekanların mimarisinde suret betimlemelerine yer
verilmiştir; örneğin özellikle eski hamamlarda ve saraylarda buna rastlanır. Bununla birlikte seküler
mekânlar zaman içinde dinî mekânlar kadar iyi korunmamıştır
http://www.brillonline.nl/public/LOGIN?sessionid=c91a469a6dbac503dbe6852e47ef8312&authstatus
code=400
39

. Jung Su İl, İslam Medeniyeti…, S. 305-312.
. İslam üzerinde bilinç ve algılaması ‘Islamic Fundamentalism, İslamic Rebirth Movement,
Revivalism, Rebirth, Puritanism Zealotry, Fantasticism, Resurrection, Enthusiasm, Reassertion,
Awakening, Reformism, İslamic Resurgence, Renewal, Renaissance, Revitalism, Militancy, Radical

40
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Köktendincilerinden gelen bir olgu değildir. Gayri-Müslim ve Batı kaynaklı bir
olgudur. 42
Müslümanlar’a göre Köktendincilik; ‘İslam’ın temel ilkesine ve İslam’ın
masum vicdan ve ahlakî dönemine dönülmesi, “Tanrı ile İnsan” ve “Toplum ve İnsan”
arası âdil denge ilişkilerinin kurulmasıdır. Bu kavramı gerçekleştirmek için ortaya
çıkan yaklaşımlar şöyledir; 1) “Modern İslamın düştüğü durumu iyileşme yolunda,
Peygamber Çağının İslam Toplumuna dönülmesi” olarak dinsel rönesans yaklaşım. 2)
“Değişen çağın ruhuna uygun olan İslam Toplumuna dönülmesi’ olarak toplumsal
reformsal yaklaşım. 3) Cihat düşüncesi ile İlk çağın İslam’ına dönülmesi ve İslam
felsefesinin bütün dünyaya yayılması anlayışı ile aşırı ve radikal bir hareket olarak
ortaya çıkan radikal yaklaşım. Fakat gayri-İslam ülkeleri ile Arap Laik Rejimleri, adı
geçen İslam Fundamental Hareketi’nin üç yaklaşımından yalnızca aşırı ve radikal
yaklaşım dile getirilerek eleştirilmektedir. Bu şekilde Batı, İslam Fundamental
Hareketi’nin aşırı İslam Fanatikleri tarafından cahilce yapılan bir dinsel hareket
olarak algılamıştır.
İslam, binlerce yıl hem din olarak hem de siyaset, ekonomi ve kültür gibi her
Principal, Activism, Messianism, Return to İslam, The March of İslam, Millenarianism’ olarak çeşitli
terimlerde ifade edilmektedir. Bunun gibi İslam eğilimi üzerinde Arapça olarak ise, ‘Usuliyyah alİslamiyyah(İslamic Fundamentalism), Baath al-İslamic(İslamic Renaissance), Sahwah alİslamiyyah(İslamic Awakening), İhya al-Din(Religious Revival)’ terimler kullanılmaktadır. Bunlardan
en uygun terim ise, imanın ilkesi, İslam birliği ve kimliğini kapsayabilen ‘Usuliyya alİslamiyyah(İslamic Fundamentalism)’dır. Hatta, İslam ilkelerine inananları ‘Fundamentalist, İslamist,
Millitant, Activist, Reformist, İslamiyyin’ olarak betimleyen terimler de bulunmaktadır. Bu terimler
nihayet dinsel yaklaşımlar değildir. Aksine kişilerin kendilerini İslamist(İslamiyyun),
Fundamentalist(Usliyyun) ya da İslam Rönesansist olarak nitelendirmeleridir. Uzak Doğu ülkeler ise,
Güney Kore’de ‘Kökenizm(근본주의)’ ile aynı anlamda kullanıldığı Fundamentalizm Japonya’da
‘İlkelik(原理主義), Çin ve Taiwan’da ‘İlk dinsel ideolojizm(原敎之主義), Prensipizm(原則主義)’
olarak kullanılmaktadır.
JangByungOk, İslam Fundamentalizmi ve Orta Doğu Siyaseti, Kore Yabancı Dil Yayın Dairesi, Seul,
2008, S.11-12.
Bu araştırmada geçen terimler aşağıdaki anlamlarıyla kullanılacaktır;
① Köktendincilik → Yalnızca dine dayalı hareket edilen bir eğilimi
② Fundamentalizm → Toplumun reformsal özelliği olarak hareket eden bir eğilim
③ Radikalizm → Siyaset ve İdeoloji olarak Terörizm, şiddet kullanabilen bir eğilimi
. Köktendincilik(Fundamentalizm) ilk olarak Amerika incilistleri (Evangelicals) tarafından ortaya
çıkarılmıştır. 19.Yüzyılda Fundamentalizm kavramı, temel ve vazgeçilmez ilke anlamında
kullanılmıştır. Modernist eğilimlere ve bilimsel eleştirilere karşı çıkan Hıristiyanlar arasındaki
harekete verilen isimdir.
Nurullah AYDIN, Küresel Terör..., S.88.
42
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türlü olguyu, yani insan hayatının her alanını kapsayan genel teorileri ve yaşamın
yöntemini, bir bütünlük içinde veren bir din olarak algılanmıştır. Araplarda en temel
olarak cemaat bilinci şeklinde varolan İslam, ilk dönemde laik olmayan bir şekilde
siyaset ve din ideolojisi olarak İslam birliğini, yani Ümmet(Ummah) siyaset
sistemini oluşturmuştur. Fakat modern dönemde Batı düşüncesinin yaygınlaşmasıyla
siyaset ve din ayrılma sürecine girmiştir. Hem Batı’nın siyaset ideolojisinden hem de
Arap Milletçiliği gibi laik politik ideolojiden, Müslüman Dünyası büyük ölçüde
etkilenmiştir. Ondan sonra İslam genel de Orta Doğu’da, Orta Asya’da ve diğer İslam
bölgelerinde yalnızca dinsel niteliği dikkate alınarak sınırlandırılmıştır.
Arap Milletçiliği başarısız olduktan sonra Arap Dünyasında ideoloji boşluğu
ortaya çıkmış, İslam bu bölgede yeni yönetim ideolojisi olarak işlenip hızlı bir
şekilde siyasîleştirilmeye başlanmıştır. 43 Dolayısıyla, İslam Fundamentalizmi bu
değiştirme ideolojisi olarak meydana gelmiştir.
İslam Fundamentalizmi’nin en temel sloganı, ‘Erken dönem İslam’ına
dönülmesi’dir.

Geleneksel

İslam

politik

durumundan

ayrılarak

Müslüman

Toplumu’nun Batılaşmasına karşı İslam Fundamentalizmi ortaya çıkmaya başlamıştır.
İslam Köktendinciliği’nin geleneksel yaklaşımına göre, dünya ve insanoğlu
ikiye ayrılmaktadır. Bir tarafta İslam kanunlarıyla ve dinî kurallarla yönetilen İslam
Dünyası(Dar al-İslam) varken, diğer tarafta gayr-i Müslimler tarafından yönetilen
Savaş Dünyası(Dar al-Harb) olan gayri-İslam alanı vardır. Ayrıca, Müslümanların en
öncelikli hedefi, Savaş Dünyasında yaşayan halklarının İslam Dünyasına
getirilmesidir.
Fakat dünyanın birçok yerinin İslam Dünyası’nın dışında olmasından daha
fena olan, İslam Dünyası içerisinde de gayri-İslam değer yaklaşımının yayılmasıyla
İslam

Köktendincilerinin

ciddi

bir

tehdit

olarak

hissedilmesidir.

İslam

Köktendincileri’ne göre, asıl İslam Fundamentalizm Hareketi ilk olarak içerinin
çekişmesini ortadan kaldıran bir hareket olarak başlamalı ve bunun ardından dış
dünyanın çekişmesini ortadan kaldıran bir kademeye geçmelidir.
Böylece İslam Fundamentalizmi’nin arka planı, biraz önce ifade edildiği gibi,
ikiye bölünmüş bir dünya yaklaşımıyla işlenmiştir. İslam Fundamentalistleri’ne göre,
43

. Franksh. Mahmud A, Withered Arap Nationalism obis 37-3, 1993, S.425.
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iç gerginlik ile dışın tehdidi İslam’ın özüne zarar vermiş, özellikle laikleşme damgası
hızlı bir şekilde Müslüman Cemaatı’na girerek ideal dünya olan İslam Dünyası
üzerinde etkili olarak onu zayıflatmıştır. Bu eğilim, İslam Dünyası’nı ve Gayr-i
Müslim Dünyasını (Batı Dünyası’nı) yeni bir Cahiliye Dönemine (al-Jahiliyya)
sokan bir tehdit doğurmuştur.
Bu durum, içinde bulunulan ortamın çekişme yapısını kırıp İslam’ın esas
değerlerini gerçekleştirebilecek ideal toplumu meydana getirmek için bir yol olarak
İslam Fundamentalizmi’nin yaygınlaşmasını ve somut uygulama mantığı olarak
İslam değer yargılarından kaynaklanan politik hareketi geliştirmiştir. 44
Müslüman tarihinde ilk Köktendincilik Hareketi olarak görülen akım ise;
9.Yüzyıl başında Ahmad İbn Hanbal’ın gayri-Mu’tazilah(Mu’tazili) Hareketi’dir. 45
Bu Mu’tazilah Hareketi’nin 14.Yüzyıl başında İbn Taimiyah’ın Salafi Hareketi’ne
bağlanmasıyla bu iki hareket İslam Fundamentalizm Hareketi’nin tarihsel kaynağını
oluşturmuştur.
İslam Fundamentalizmi’nin siyasî hareketi, 18.Yüzyıl ortalarında Arap
Yarımadası’nda başlayan ‘Vahhabi(Wahhabi) Hareketi’ ile 19. yüzyılda Sudan’ın
‘Mehdi(Mahdi) Hareketi’ ve Libya’ın ‘Sanussiyya(Sanussi) Hareketi’, Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra ortaya çıkan ‘Halifeliğin Yeniden Doğması
Hareketi’ ile ‘Müslüman Kardeşler(The Muslim Brotherhood, Al-ikhwan almuslimün Hareketi)’ ve Hindistan’ın ‘Müslim Eylem Komitesi(Muslim Action
Committee) gibi çeşitli hareketlerden geçerek gelişmiştir.
Arap Birleşme İdeolojisi olarak önerilen Milliyetçilik İdeolojisi’ne karşı
doğmuş olan İslam Fundamentalizm Hareketi’nin ana hedefi ise, etnik, medeniyet,
tarih ve dil birliğinden daha üst olan dinsel birliği Ümmet (Ummah) oluşturmaktır.
Aslında bu cemaat, çıkar ilişkileri nedeniyle sık sık çatışmaların çıkabileceği
toplumda, karışıklık ve çekişmeyi ortadan kadırdıktan sonra toplum üyeleri arasında
uzlaşma ve konsensüsü sağlamayı amaç edinen bir topluluktur. Hatta Ümmet,
paylaşma adaletini sağlayarak zengin ve fakir ayrımı olmayan, herkese aynı fırsatı

. İnNamSik, Orta Doğu’nun Yeni İdeoloji Hakkında Araştırması, Yeonse Üniversitesi Mastır
Diploma Tezi, Seul, 1995, S.49-51.
45
. KimJungWi, İslam Fundamentalizmi’nin Felsefesi ve Teorisi, Minmaek Yayınevi, Seul, 1994, S.66.
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veren ekonomik dengeyi amaçlayan bir topluluktur. 46 Ayrıca, siyaset alanında sabit
fikir ve yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını, yalanın olmadığı adalet devletlerinin
korunmasını amaç edinen bir topluluktur. İslam Fundamentalistleri’ne göre, Tanrı’nın
Tarikatı olan Ku’ran, kutsaldır. Bu akım, özsel olarak bu Tarikat’a inanan ve itaat
eden bütün insanoğluna, siyaset, ekonomi ve kültür gibi her alanda barış ve refahı
geliştirebileceğini iddia etmektedir. Hatta, onlar İslam kavramından hareket eden
Tarikatların yalnızca dinin uygulama kuralı olmaktan çıkıp, hayatın bütün alanlarına
süblimleşebilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu tarikat ve inançtan hareketle İslam
Fundamentalistleri, İslam’ın özsel ilkesini ve değerini gerçekleştirebilecek Ümmet’in
oluşturulması için aktif olarak mücadele etmeye başlamışlardır.
İslam Fundamentalizmi’nin disiplini ise iki madde de özetlenebilir:
1) İslam Birlik İlkesi olarak Tek Tanrı Kavramı : Tek Tanrı İlkesi olarak ifade
edilen ‘Tawhid’, “Tanrı’nın tek olma özelliği” anlamındadır. ‘Tek Tanrı olan Allah’ın
tek olma özelliği, Tanrı yönetiminin tek olma özelliği ve dünyadaki her şeyi Allah’ın
yarattığı anlamlarını kapsayan Tawhid ilkesi, Müslüman dünyasında çok önemli
temel bir kavramdır. Her toplumun eyleminin, Tek bir Tanrı’dan kaynaklandığını
söyleyen İslam Düşüncesi’ne göre; Tek olan Tanrı’nın yani Allah’ın hâkimiyeti,
Müslümanlar için sadece hayatın bir alanını değil hayatın bütün alanlarını
kapsamakata ve yönetmektedir. İşte bu anlayışı ifade eden Tawhid kavramı, İslam
Köktendinciliği’nin temel fikri olarak işlenmiştir. Tawhid İlkesinden hareketle
Köktendinciler İslam’ın yalnızca bir dinsel olgu yapısı olarak algılanmamasını ve
İslam’a hayat’ın bütününü kapsayan kılması gerektiğini kabul etmektedirler. Zira
onlara göre, İslam dinsel ve laik alanın hepsini kapsayan bir yaşam metodolijisi’dir.
Böylece, bu şekildeki bütünlük anlayışı; siyaset, ekonomi, sosyal ve kültür alanlarını
ayırmayıp tek bir alan içinde düşünmektedir. İslam Köktendinciliği tarafından bu
İslam geleneksel formu, devlet işlerini dinden ayrı tutmayan ilke, yani Teokrasi
(Theocracy) ilkesi olarak kabul edilmektedir.
2) İslam Birliği (Cemaat)’nin gerçekleşmesi için İslam Devlet Kavramı şu
. Wilfred.C.Smith, İslam in Modern History, Princeston University Press, Princeston, 1997, S.27.
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şekildedir; Tawhid’e göre İslam Fundamentalizm Devlet Teorisi’nin temel fikri;
devlet, dinsel olgu ve tarikatından ayrılmayan toplumsal bir kavramdır. Tanrı,
devlet varlığı ile ilgisiz ve yalnızca soyut bir varlık değil, onu doğrudan yöneten bir
Tanrı’dır. Dolayısıyla, devletin siyasetçisi, Tanrı’nın temsilcisi olarak çalışmak ve
Tanrı Vahiyine mutlaka itaat etmek zorundadır. Siyasetçilerin en önemli görevleri;
Mutlakçı’dan aldığı yönetim rejimiyle, İslam’ın ereksel tarikatını bütün dünyaya
yaymaları ve İslam Kanunu’nun (Şeriat, Shari’a) yargısını gerçekleştirmeleridir.. 47
Tanrı Vahyinin amacı; paylaşımda adaletin sağlanması, toplumun ekonomik düzeyde
refaha kavuşturulması ve toplumdaki düşmanlığın yok edilip tarikat değerleri
tarafından

yönetilen

barış

cemaatini

oluşturmaktır.

Bu

nedenle

İslam

Fundamentalistleri Tanrı Vahiyi tarafından devlet siyasetinin oluşturulması
gerektiğini vurgulamaktadırlar.

2.2.

Dine Dayalı Köktendinciliğin Özellikleri

‘Vahhabi (Wahhabi)’nin İslam Rönesans Düşüncesi, İbn Sa’ud’nun desteği ile
Vahhabi Hareketi siyasî güç olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Sultanı,
1810 yılının başlarında Mısır Valisi Muhammad Ali’ye (1805- 1848 yılları arasında
görevinde kalmıştır) bu hareketi şiddet kullanarak ortadan kaldırmasını emretmiştir.
Her ne kadar Vahhabi Hareketi’nin Kuvvetleri yenilse de İslam Rönesans eğilimi
Müslüman Dünyası’da birçok etki bırakmıştır.
Örneğin Hindistan’da Shah Wali’den eğitim alan Sayyid Ahmad Shaid,
Hindistan Müslüman Toplumu’ndan Hinduizm olgularını silmek için çabalamıştır. O
Hinduistlere karşı Cihat’a katılmış ve şehit olmuştur. Kuzey Nijerya’da Shaikh
Uthman Dan Fodio ile Senegal’de al-Hajj Umar Tal’ da benzer hareketler
gerçekleştirmişlerdir. İndonezya’da ise 1803’den 1837’ye kadar devam eden “Padri

. Teokrasisel İslam Devlet İlkesi, egemenliğin temel başlangıç noktasını halk olarak düşünen
Batı’nın siyaset teorisinin aksine başka bir özellik göstermektedir.
İnNamSik, Orta Doğu’nun…, S.67-73.
47
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Hareketi” vardı. Libya’da Muhammad ibn Ali al-Sanusi’nin “Sanussiyya Hareketi”
de Vahhabi Hareketi’ne benzer bir İslam Rönesans Hareketi’dir. Daha sonra ortaya
çıkan Sudan’daki Muhammad Ahmad ibn ‘Abdallah’ın Mehdi Hareketi ile
Somali’daki Sayyid Muhammad ‘Abdallah Hasan’ın önderliğinde Batı ile mücadele
eden Cihat hareketi de İslam Rönesans Hareketi’ne bağlı hareketlerdir. 48
Batı kültür ve eğitimi ile dokunulmadan yalnızca İslam geleneksel içerinde
büyümüş olan İslam Rönesans Hareketi’nin önderleri, dış kuvvetlere ya da gayr-i
Müslimlere karşı İslam’ı savunarak İslam’ın yeniden doğması için Cihat fikrinden
hareketle mücadele etmişlerdir. Rönesansistler gayr-i Müslim toplumun varlığını
kabul etseler de, onların kültürünü, fikir yapısını veya sistemini İslam Cemaatı’nın
yeniden doğmasına engel görmüşlerdir. Aksine diğer medeniyetlerin olumlu
yönlerini almak istememişlerdir.
Bu hareketler ‘İlk İslam dönemine dönelim!’ sloganı ile daha önce gelen
gayr-ı Müslimlerin ve dış medeniyetlerin Müslüman Toplumu’ndan çıkarılarak
toplumun ve hayatın onlardan temizlemesini hedef almışlardır. Hatta 8- 10 yüzyılları
boyunca oluşturulan “Dört İslam Hukuk Mezhebi”nin kanun yapısıyla geleneği hiç
sorgulamadan yapılan yargılarla (ijtihad) tarafından İslam reformunun yapılması, bu
hareketlerin belirleyici noktasıdır. Fakat bu hareketler, bir kişinin lider olarak ortaya
çıkması ve bu kişiye tutkuyla bağlanıldığından bu kişinin ölümü ile birlikte gerileme
sürecine girmiştir. 49
Ayrıca, her ne kadar Vahhabi’nin İslam Rönesans Hareketi ve diğer türlü
hareketler, Batı’nın saldırısına karşı ortaya çıkması gibi gösterilse de aslında o
dönemde bu hareketler, gayri-Batı eylem çerçevesinden daha çok, yabancı unsurların
İslam’dan çıkarılarak İslam olgularının temizlenmesiyle Öz İslam’a dönülmesi ve
dinin yeniden doğması isteğinden güç kazanmıştır. Daha açık bir ifadeyle, İslam
Rönesans Hareketlerinin ortaya çıkışlarındaki ortak noktalar şunlardır; O dönemde
Batı’nın silah saldırısına Müslüman liderlerinin, yolsulluk ve akılsızlık yüzünden iyi
karşılık verememesi, saldıran kuvvetlerle işbirliğine karşı olmalarına rağmen Batı

. ChoiJaeHun, A Study on Process of İslamic Fundamental Movement as a Political Movement,
Kore Yabancı Dil Üniversitesi Mastır Tezi, Seul, 1998, S.14.
49
. Y.M.Choueri, İslamic Fundamentalism, London, 1990, S.23-24.
48
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kuvvetlerinden yardım almaları, mevcut olan siyasî kuvvetlerin baskıları nedeniyle
başarsız olmaları.

2.3.

İslam

Köktendinciliği’nin

Toplumsal

Reformunun

Özellikleri

Dine dayalı iyileşme hareketi, İslam Toplumu’nun iç çekişmesinden geldiği
için paradoks olarak Batı medeniyetinin İslam Dünyası’na girmesi, Müslüman halkın
sosyal değişiminde ateşleme rolu oynamıştır. Batı’nın silah saldırılarına karşı
koşulsuz mücadelenin manasız olduğu 18.Yüzyıl sonunda özellikle Napoleon’nun
Mısr Keşif Seferi’nden sonra iyice anlaşılmıştır. Fransa Ordusu’nun Mısır toprağını
ele geçirmesi için sadece bir hafta yeterli olmuştur. 19.Yüzyıl başında, buna karşı
Osman İmparatorluğu’nun askeri reformu dâhil modern reform hareketi ortaya
çıkmıştır. Bu hareketin başlangıç noktası ve hedefi ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun
mevcut olan düzeninin devam etmesi, bürokrasi ve memur rolunün daha da
iyileşmesi ve yeniden teşkil etmesidir. Bunları gerçekleştirmek için yeni kişileri
görevlendirerek yolsuzluğu ortadan kaldırıp hükümetin rolunün daha fazla
güçlenmesi için çalışılmıştır. Dolayısıyla reformun merkezî odağı, askerî ve
teknolojik alan olarak sınırlanmıştır. O döneme kadar İslam siyaset sisteminin hem
doğru hem de hatasız olarak düşünülmüş ve yapısal sıkıntı hiç yokmuş gibi
algılanarak İslam’ın işlev yönüne ağırlık verilmiştir. Fakat 19.Yüzyıl başından ağır
bir damga olarak gelen Batı fikir ve medeniyetinin gizlice sınır aşması nedeniyle
Osmanlı İmparatorluğu dâhil bütün Müslüman ülkeler çiğnendikten sonra mevcut
olan kuvvetler de yeni bir uyanma ortaya çıkmıştır. Yalnızca askerî ve silah
boyutunun reformuyla Batı kuvvetlerinin saldırısına karşı konulmasının zor olacağı
düşünülmüştür. Bununla birlikte “İslam Toplumu her alanda büyük ölçüde devrimi
getirmeli” iddiaları güçlenmiştir.
24

O dönemden (1839 yılı) itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun reform hareketi
‘Tanzimat’ olarak adlandırılmıştır ve bu hareket tarafından büyük ölçüde kanun
yeniden oluşturulmuştur. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün halkları
arasında din ve etnik ayrım olmadan herkesin yasa ve kanun önünde aynı ve eşit
olması gibi Batı uygarlık düşüncesi uygulanmıştır.
Batı düşüncesinin ve teknolojisinin uygulanması ile iletişim, haberleşme ve
ulaşım alanlarında gelişme olmuştur. Merkeziyetçiliğin güçlendirilmesiyle aslında
bölge aristokrasi’nin gücü ve kavimsel dayanışması kontrol edilmiştir. Bununla
birlikte Avrupa Kıtası’nın gelişmesinde temel olgu olarak yorumlanan özgürlük,
anayasa kavramı ya da sosyal ortak menfaat kavramının genelleşmesi, doğrudan
İslam Toplumu’na yeniden kalkınma ve refah düzeyini getirebilecek kilit rolü
oynayabileceği vurgulanmıştır. Vatandaşların özgürlük fikri ve ortak menfaat
kavramının genelleşmesini gerçekleştirmek zor olsa da ilk defa Batı’daki gibi
anayasanın oluşturulması mümkün olmuştur. 19. yüzyıl sonuna kadar İslam
Dünyası’nda en güçlü bağımsız ülke olarak kalan Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876
yılında anayasa sistemi uygulanmasına rağmen demokrasinin fazla gelişmemesi ve
yöntemin iyi işletilmemesi nedeniyle siyaset son derece istikrarsız olarak devam
etmiştir. 50 Bu şekilde istikrarsızlık ortaya çıkmasına rağmen, sosyal reformunun
damgası devam etmiş ve hükümet boyutunun devrim hareketi devlem amme idare
sistemi ile eğitim sistemi Batılaşma sürecine girmiştir. 51
Bununla birlikte sivil boyutta da İran’da Cemaleddin Afgani, Mısır’da
Muhammad Abduh gibi öncülük reformsal düşünürler ortaya çıkmış ve böylece
Batı’nın askeri ve ekonomik sisteminin üstünlüğünün fenden geldiği algılanarak
Batısal eğitim sisteminin uygulanmasıyla Müslüman Dünyası’nın bilim ve
teknolojisi daha fazla geliştirilmek istenmiştir. Hatta onlar Şeriat’ın(Shari’a) 52
. İran’da 1906 yıl anayasal teşkil ettikten sonra bile istikrarsızlığın devam etmesi örnek verilebilir.
. ChoiJaeHuen, A Study on Press of İslamic…, S.15-17.
52
. Şeriat(Shari’a, Allah Vahyi’ne göre olan yol), Kur’an ve Peygamber Muhammed’ın Sünneti(Sunna,
Peygamber’in Müslümanlarca uyulması gereken davranış ve sözleri), İjm’ah, Qiyas(analoji)’ı
kaynaklanmış ve Müslümanlar hem bu Şeriat’ı uygulamalı hem de itaat etmelidir. OrtaÇağ Müslim
Ulemaları (Ulama, İslam Hukukçu) Şeriat’ı Tanrı tarafından yaratıldığı kanun olarak düşünmekte,
yalnızca Allah, İslam Hukuk’un tek yaratıcısı olarak kabul edilmiştir. Hatta, onların temel görevi
aslında kanunun yaratılması değil, İslam Hukuk’un yorumlanması, özetlenmesi ve açıklanmasıydı.
Demek ki, Ulemalardan hiç kimsenin kanunun koyması söz konusu olamaz. Ulema tek olarak doğru
50
51
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uygulamasında mutlak taklitçi değil, İçtihad’ın(tek olarak kanunun incelenmesi ve
akılla

yorumlanması)

yapılmasının

kabul

edilmesi

gerektiğini

söyleyerek

Müslümanlar’ın Batı düşüncesi ile medeniyeti karşısında içtihat uygulamasıyla
Emperyalizm’e karşı konulmalı demişlerdir. Demek ki, İslam Rönesansçıları gayriİslam Dünyası’nın gelişmiş teknolijisinden cesaret alarak İslam Toplumu’nun
eksikliğinin giderilmesini, yeniden doğmasını ve reform yapılmasını istemişlerdir.
Hatta İslam Fundamentalistleri, İslam’ı ilke ve tarikat alanlarında eksiksiz sistem
olarak görmelerine karşın, modern reformistler; Müslüman Dünyası’nı askerî, siyasî,
teknolojik ve ekonomik alanlarda az gelişmiş gerçek ortamı görmüşlerdir.
19. yüzyıl başından 20. yüzyıla kadar yaklaşık 150 sene Batı Medeniyeti Orta
Doğu ve İslam Dünyası’nı geçmiş zamandan daha ağır etkilemiş ve Müslümanlar
büyük ölçüde şok olmuşlardır. Gelişmiş Batı Medeniyetleri’nin teknolojisine ve
fenine uyularak Müslüman Toplumu’nda reform olmalı diye düşünülmüştür. Böylece
hem hükümet, askerî ve bürokrasi alanlarında hem de bilim adamlarından öğrencilere
kadar bütün toplumda Batı Medeniyeti ve sistemi taklit edilmiştir. Fakat günümüze
kadar devam edilen reform için çabalanmasına rağmen Müslüman Toplum sosyal,
siyasî, ekonomi ve kültür alanlarında çok yavaş gelişmiş ve aksine daha fazla
Batı’dan uzak olmuştur. Dolayısıyla, bu ortamlarda İslam Fundamentalistleri Batısal
Reform üzerinde yeniden düşünmüştür. Yani, “Batı’nın gelişmiş fen ve teknolojisi’ne
uyulsa da Batı’nın manevi ve sosyal sistemi taklit edilemez. Kaynağı geleneksel
İslam bilimleri ve fikirleri olan siyaset sistemine ve sosyal sisteme dönülmeli”
şeklinde iddialar ortaya atılmıştır. Bu gibi iddialar 20.Yüzyıl öncesinde rönesans,
reformsal fundamentalizm hareketinin daha fazla yaygınlaşan temel düşüncesi olarak

yorumu vurgulamamakla birlikte hukuk yorumunda da esneklik göstermektedir. Dolayısıyla,
birbirinden farklı Hukuk Mezhepleri ortaya çıkmıştır. 8-9 Yüzyıl Ulemalarla Fakihler tarafından
(İslam Hukukunda uzman olanlar) Dört Hukuk Mezhebi (Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbeli)
oluşturulmuştur. Şeriat hem Müslüman’ın bütün resmi, özel hayatını kontrol eden hem de iç yaşamını
yöneten bir kutsal kuraldır. Böylece bu kanun toplum ile devlet’in zorunluluğunu, insan hayatının
bütün boyutunu ve dinsel zorunluluğu da kapsamaktadır. Müslümanlar’a göre Şeriat, sonsuz ve
kutsaldır. Zira insanı yaratan Allah olduğundan teori olarak hem mutlak vicdan hem de devlet ve
toplumlar hakkında önemli olan Allah’ın kanunlarıdır. Şeriat her zamanda ve her yerde değiştirilemez.
Devlet Şeriat’in uygulanması için bir araç olmaktadır. Başka bir deyişle söylersek, İslam devleti,
Şeriat’ı direk anayasanın temel olgusu olarak kabul eden bir devlettir.
SonJuYoung, İslam’da Devlet ve Din, Kore İslam Bilmiler Derneği 6 Bölüm, 1996, S.81-82.
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ortaya çıkmıştır. 53
20.Yüzyıl modern anlamda Fundamental Toplum Reform Hareketi’nde
halklarla birlikte kapsamlı hareket eden kuvvetler ise, Müslüman Kardeşler’dir(The
Muslim Brotherhood, al İkhwan al-Muslimin). Mısır’ın Hassan al-Banna 1928
yılında bu örgütün oluşturulması sırasında, o Mısır’da İslam Toplumu’nda Batısal
Demokrasi Siyaset Teorisi’nin uygulamasının doğru olmadığını ve Vahhabi
Hareketi’nin asıl İslam Fikri’ne kaynak olan Fundamental Müslüman Toplumu’nun
inşaa edilmesini vurgulamıştır. Onun vurgulaması reform düşüncesinin öncüsü
Muhammad Abduh ve onun öğrencisi Rashid Rida’nın fikri ile çok farklı değilse de
Milliyetçilik, Vatanseverlik, Anayasa ya da Sosyalizm gibi terimler İslam’ın
çerçevesine konulup yontulmuştur. Hasan al-Banna’nın fikri aslında reform
düşüncesinin yeniden doğması değil, Reform Hareketi’nin aktif olması’dır. O,
modern partinin kuruluşunda her hareketinin kılavuzunu oluşturmak istedi. Bu
hareket 1940 yıl sonrası birçok Müslüman Dünyası’nı etkilemiştir. Müslüman
Kardeşlerin kuruluşundan 10 yıl sonra, 1941 yılında Adul-A’la Maududi,
Hindistan’dan Jamaat-e-İslami örgütlenerek Müslüman Kardeşler ile benzer bir
hareket başlatılmıştır. Mısır ve Hindistan’da bu iki İslam Rönesans Hareketi çok hızlı
gelişmiştir. Fakat aslında bu iki örgüt, o dönemde çok yaygın olan Almanya Nazizm
ve İtalya Faşizm’den etkilendiği için demokrasi olgusundan daha ziyade liderleri
merkeze bir anlayışı benimsemiştir. 54
Özellikle Müslüman Kardeşler 1939 yılında siyasî örgüt olarak yeniden
doğduktan sonra Filistin Toprağına gelen Yahudiler ile mücadele etmişlerdir. 1948
yılında 1) Arap-İsrael Savaşında Arap Müttefiklerinin yenilmesinden sonra
Müslüman Kardeşler’in mücadele hedefi; yolsuzluk ve akılsız Mısır Kralı ile
mücadele edilmesi olarak değişmiştir. Fakat iç politika istikrarsız olduğundan
1948’de Müslüman Kardeşler dağılmış ve örgütün kurucusu Hassan al-Banna’ya
suikast yapılmış ve öldürülmüştür. Müslüman Kardeşler her ne kadar yer altı grubu
olarak bir hareket olsa da daha ziyade istikrarsız olan Mısır Toplumu’nun reform
durumuna destek vermesi açısından çok önemlidir. Nitekim 1952 yılında Gamal
. KimJungWi, İslam Fundamentalizmi, Kore İslam Bilmiler Derneği 3 Bölüm, 1993, S.106-108.
. Y. M.Choueri, İslamic Fundamentalism…, S.12.
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Abdul Nasser önderliğinde Hür Subaylar darbe olarak Mısır Krallığı’nı dağıtmış ve
yeni Mısır Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Fakat Nasser Rejimi modern devlet gelişmiş
ideolojisinde Milliyetçilik ve Sosyalizm’i uygulayarak Arap Milliyetçilik değerlerini
vurgularken Müslüman Kardeşler’in gücü azalmış, yani süper lideri merkezileşen bu
örgüt Nasser Rejimi’nin baskısı ve müdahalesi yüzünden, liderleri hapsedildikten
sonra ayrılmaya başlamıştır.

2.4.

Radikalizm’in Özellikleri

İslam Fundamentalizmi’nin aşırı olgusu(Radikalizm), mevcut olan yolsuzluk
ve sapılan rejimin laiksel politikası ile Batılılaşma sürecine karşı ortaya çıkmıştır.
İslam Rönesans Hareketi’nin odak noktası, İslam’ın din alanıdır. Çıkış noktası ise,
geleneksel İslam olgusu ile Batı Medeniyeti’nin karşılaşması olsa da, radikal
düşüncenin, aslında Modern Batı Ulus Devleti’nden(Nation State) geldiği
söylenebilir.

Dolayısıyla

İksklusivyzm(Exclusivism)

Radikalizm
ve

muhafazakâr

içerisinde
açılımı

birbirine
bulunmaktadır.

karşı
İslam

Radikalizmi, dış kuvvetlerden uzak olmak, Batı’ya karşı İslam Rönesans Hareketi ile
Reformu kendine almak ve hatta İslam Cihat olgusunu yorumlayıp yeni İslam İlke
Siyaseti’ni gerçekleştirmek istiyordu.
1950 ve 1970 yılları arasındaki 20 senelik dönem, Üçüncü Dünya Ülkeler’i
ile aynı derecede Müslüman Ülkeler’de Ekonomik Yapı, Siyaset Ortamı ve Kültür
Sistemi gibi her açıdan aşırı değişimin denendiği bir damga çağı olmuştur. O
dönemde devlet yöneticilerinin baskı hedefi olan aşırı İslam Toplum Reformistleri,
Radikalizm fikrini gerçekleştirmek için uğraşmalarına rağmen o dönemde temel
eğilim olan Milliyetçilik ve Sosyalizm yüzünden fazla büyümemiş, siyasî bir hareket
olarak değil de dinsel ve bilimsel nitelikler açısından gelişmiştir. Bunun gibi aşırı
fikirlerin başlangıç noktası ise, İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’dır. Yani,
Cihat

olgusuyla

geleneksel

İslam

Fundamentalizmi’nin

düşüncesi,

Laik

Milliyetçiliği’ne karşı ortaya çıkmıştır. Temsilci olarak Abu Ala’Maududi
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söylenebilir. Ona göre Milliyetçilik, insanoğlunun etnik olarak ya da dil açısından
ayrılması ve bundan dolayı hem insanoğlunun birleşmesi ve işbirliğinin mümkün
olmadığı mantıksız bir fikir hem de Peygamber Muhammed’i ortadan kaldırmak için
çabalayan Kabileciliğin(Tribalism) diğer şeklidir. İslam’da uğruna mücadele edilecek
amaç, dinsizlik, çok tanrılı din ve putperestlik olduğu gibi hem Milliyetçilik ve hem
de Irkçılık ile aynı derecede mücadele etmektir. Dolayısıyla insanoğlunun vefalığı;
ülkesiyle, etnik yapısıyla ya da diliyle ilgili olarak değil, manevi bakımdan daha
üstün olması açısından düşünülmeli ve maddi tarafı yöneten siyaset yapısına sadık
olunmalıdır. Böylece O’nun düşüncesi aşırı nitelik teorisinin kaynağı olarak
sayılmaktadır. 55
İslam Radikalizmi’ni daha da arıtan kişi Müslüman Kardeşler’den Seyyid
Kutub’dur. O özellikle ‘Jahiliyya’(Kaos durumu) kavramını, 20.Yüzyılın durumuna
uyarlayarak yorumlamıştır. Yani İslam öncesi Arap Yarımadası’nda ortaya çıkan
istikrarsız, kaos durumunun erken dönem Müslümanları tarafından ‘Jahiliyya’ olarak
tanımlandığını ve çağdaş dönemde de aynı derecede dinsizlik ortamı ve dinsizler ile
mücadele durumu olduğunu vurgulamıştır. Bir başka deyişle, ‘Jahiliyya’, aslında
zaman ve yer ile ilgili değildir. İnsanoğlunun hayatı ve manevi alanları Tanrı’nın
vahyi ile yönetilemezse her zaman çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle onun
teorisine göre, modern dönemde var olan düşünce yapısı – Kapitalizm, Sosyalizm ve
Milliyetçilik – ‘Jahiliyya’nın başka bir şeklidir. O, günümüzde çeşitli Müslüman
Toplumların, her ne kadar Mutlakçı Tanrı Allah’a inanmaş olsalar da, Allah’dan
alınan yönetimi laikçilere verdiklerini düşünmüştür. O, “Allah’ın verdiği bu iktidarın
korunmaması Müslüman Toplumu’nun kimliğine delik açmış ve Müslüman toplum
kırılma sürecine girmiştir” demiştir. Dolayısıyla Qutb’un teorisine kaynak olan
Radikalizm Hareketi, 1979 yılında İran’da ortaya çıkan İslam’nin başarılı
olmasından sonra daha fazla güçlenmiştir. İran İslam Devrimi, çağdaş Müslüman
Ülkelerden ilk defa iktidarın ele geçirildiği bir olaydır ve diğer Sünni Müslüman
Ülkeleri’nin köktendincilerine hem şok edici hem de ümit veren bir olay olmuştur.
İran İslam Devrimi’nden ümit alan Radikalistler, zulüm görülen siyaset ortamında,
aşırı ve radikal olan bir politikayla hükümete karşı harekete geçmişlerdir. Örneğin
. KimJungWi, İslam Fundamentalizmi…, S.110.
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Suriye Hükümeti’nden ağır zulüm gören Suriye’deki Müslüman Kardeşler, 1970
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gerçekleştirmişlerdir. Özellikle 1982 yılının başlarında Suriye’nin üçüncü büyük
şehri olan Hama’da ortaya çıkan isyan hareketinde 2.000’den fazla kişi yaralanmış
ve şehir binalarının üçte birine yakını yıkılmıştır.
1981 yılında, Mısır Cumhurbaşkanı Sedat’ın öldürülmesi olayının, Radikal
Müslüman Kardeşler’in suikastı olabileceği tahmini yapılmaktadır. Tunus’da 1983
yılında Gıda İsyanı’nın ardından büyük ölçüde işsizlik ve fakirlik artmıştır. Bunu
arka planı olan İslam Radikal Örgütü Nahda’ın(Kalkınma ve Refah) hareketinin daha
fazla kuvvetlenmesine rağmen Tunus Hükümeti’nin kontrol ve denetlemesiyle
birlikte Radikalizm Hareketi zayıflamıstır.
Diğer taraftan, Ürdün ve Cezayir’de siyaset yapısı içerisinde meşru olarak
hareket eden örgütlerden de söz edilebilir. Ürdün’de 1989 Nisan Seçiminde
Müslüman Kardeşler’in Radikalistleri, 80 tane parlamenterlikten 36 tanesini (%45)
kazanmıştır. Cezayir de Radikalizm Partisi olan İslami Selamet Cephesi’nin (İslamic
Salvation Front, FİS), 1992 seçıminde ev sahibi parti olan Milli Kurtuluş
Cephesi’nden(National Liberation Front, FNL) iktidarı ele almıştır. Bu olaydan
hemen sonra FNL’nin sıkıyönetim ilan etmesiyle FİS ile aralarında ciddi kavgalar
çıkmasıyla çok istikrarsız bir durum baş göstermiştir. Sudan’a baktığımızda da, 1989
Haziran’ında korgeneral Omar Al-Bashir’in önderliğinde darbe yapılmış ve
muhalefet partisi Milli İslami Cephesi(National İslamic Front) ile işbirliği yaparak
iktidarı ele geçirmiştir. Bu durum ise, Sünni Müslüman Dünyasında ilk defa
Radikalizm Rejimi’nin doğması demektir.
Filistin Kurtuluş Hareketi de İslam Radikalistlerinden etkilenmiştir. 1987
yılından itibaren Filistin Toprağı’nda İntifada’nın (Halkların silkinmesi) ortaya
çıkmasıyla, İslami Direniş Hareketi, Hamas(al Muqawamah al İslamiyya) Filistinli
Paramiliter örgüt ve siyasi parti olarak ortaya çıkmıştır. 1992 yılında, İsrail Hükümeti,
Hamas üyelerinden 400 kişiyi Lübnan’dan çıkarmıştır. Fakat Uluslararası Toplumun
baskısı ile iki ay sonra bu kararını, bu kişilerin bir kısmı hakkında iptal etmiştir. 1993
yılının Eylül ayında, Filistin Kurtuluş Örgütü(Palestine Liberation Organization,
PLO) İsrail ile işbirliği yaparak Batı Şeria(West Bank) ve Gazze Şeridi ile ilgili
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olarak Filistin Hükümet Anlaşması(Gazze-Eriha Anlaşması, 2.Oslo Anlaşması) 56
imzalandıktan sonra Hamas bu anlaşmayı doğru bulmadı ve PLO ve İsrail’i çok
suçlamıştır. 57

3. Orta Asya’nın İslamlaşma Süreci ve Özellikleri

3.1.

Tarihsel Arka Plan

İslamın, Orta Asya’ya ilk defa girdiği zaman 7. yüzyıldır 58 Bu durum,
Peygamber Muhammed’in vefatından sonra O’nun vekili olarak ortaya çıkan Halife
döneminde başlayan Arap Müslümanlarının fetih sürecinin bir sonucudur. 59 652
yılında Arap Müslümanları, Bizans İmparatorluğu ile uzun zamandır savaş halinde
olan Sasani İmparatorluğu’nu yıktıktan sonra Orta Asya Bölgesi’ni etkilemişlerdir.
Bu sürecin sonucu olarak o dönemde, ekonomi ve kültür alanlarında Pers’e
bağımlı olan Semerkand, Buhara ve Baktriya gibi günümüz Orta Asya’sının batı
tarafı, yani Maveraünnehir(Transoxiana) bölgesi ilk defa Arap Müslümanları ile
karşılaşmıştır. İslam gelmeden önce ise, bu bölgede Şamanizm 60 ile Zerdüştlük,
Budizm, Maniheizm, Hıristiyanlık gibi çok karışık inançlar vardı.
İlk Arap Müslümanları’nın fetih süreciyle Orta Asya’nın İslamlaştırılması,
56

. http://tr.wikipedia.org/wiki/Filistin_Kurtulu%C5%9F_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
. KimJungWi, İslam Fundamentalizmi…, S.110-111.
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58

. Jean-Paul Roux, Orta Asya Tarih..., S.182.
. Arap Müslüman Ordusu’nun ilk fethetme görevi, İslam Peygamberi Muhammed’ın vefatından
sonra(M.S. 632) onun vekili Ebu Bekir tarafından İran Yaylası merkezi olarak başlamıştır. İlk
fethetme görevinin amacı, aslında bölgenin İslamlaştırılmak istenmesi değil yalnızca göçebelerin
geleneksel olarak tanımlanabilecek ganimet elde etme isteğidir. Bu süreçte İslamlaşma da devam
etmiştir.
Richard N. Frye, The Golden Age of Persia – The Araps in the East, Weidenfeld & Nicolson, London,
1975, S.61-63.
60
. Orta Asya Şamanizmi, ilk çağın dini ile daha sonra gelen İslam’la birleşerek Aziz Kültler(Saint
Cults), Kabir Ziyareti(Tomb Vistitation) şeklindeki kavramlarla bu bölgedeki özel İslam’ı
oluşturmuştur.
James Critchlow, “Islam and Nationalism in Soviet Central Asia”, in Pedro Ramet(ed.), Religion and
Nationalism in Soviet and East European Politics Durham : Duke University Press, 1989, S.198-199.
59
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Emeviler’in (Umayyad Caliphate, M.S. 661-750) kurucusu Muaviye döneminde
(661-680) başlamıştır. 61 Muaviye döneminde Arap Müslümanları tarafından Ceyhun
(Amu Darya, 673) bölgesi ve Orta Asya’nın stratejik bölgesi olan Buhara (Bukhara,
676) ele geçirilmiştir. Fakat o’nun öldürülmesiyle tekrar başlayan Arap Kabileleri
arasındaki iç savaş yüzünden Orta Asya fetih süreci geçiçi olarak durmuştur. Arap
Müslümanları’nın fetihlerinin başlatılması, Emeviler’in Horasan Valisi Kutayba ibnMüslim tarafındandır. O, tekrar Orta Asya fethetme süreci başlatarak Buhara (706709), Belh(Balkh, 710) ve Harezm’i (Khwarezm, 712) ele geçirdi. O’nun döneminde
ülkenin sınırları, Seyhun(Syr Darya, 706-716) bölgesi ile Orta Asya’nın batı tarafı
olan Semerkand’a kadar genişletilmiştir. Fakat buna rağmen Emeviler dönemine
kadar, Orta Asya’da yaşayan Türkler

62

Fars ve Çin’in desteği ile Arap

Müslümanlarıyla mücadele etmişlerdir. Emeviler’in Arap üstünlüğü politikası
yüzünden gayri-Arap olarak yaşayan Türkler İslam dinini yaşamalarına rağmen
ayrımcılık politikası devam ettiğinden, Emeviler dönemindeki İslamlaştırma
hareketlerinden Türkler’in birçoğu etkilenmemiştir. 63
Sonra Orta Asya, güç kazanmak için Arap Müslümanları’nın ve Çin’in hedefi
olmuş, Abbasiler’in 64(Abbasid Caliphate, 750-1258) ortaya çıkması ile 751 yılında
meydana gelen Talas Savaşı, Orta Asya’nın İslamlaşması’nda belirleyici bir rol
oynamıştır. Maeveraünnehir’in(Transoxiana) yönetimini ele geçirmek için Çin ile
Arap Ordusu arasında yapılan savaşta Çin’in yenilmesi ile İslam Kuvvetleri Orta
Asya bölgelerine girmiştir. Böylece bu bölgede İslam’ın yayılma süreci başlamıştır.
Sonuçta 8.Yüzyıl sonunda günümüz Kuzey Kazakistan’ı hariç, Özbekistan,
Kırgızistan’ın güney bölgesi ve Tacikistan’ın bir kısmı dâhil birçok Orta Asya
bölgesi İslam Etkisi altına girmiştir. Bu nedenle Maveraünnehir’deki Çin Etkisi çok
hızlı bir şekilde ortadan kalkmış ve İslam, Orta Asya’da yoğun bir şekilde yayılmaya
başlamıştır. 65
İlk defa fetih hareketleriyle Orta Asya’da İslam’ın yayılmasına rağmen

61

. http://tr.wikipedia.org/wiki/Emeviler.
. LeeHiSu, Orta Asya İslamlaşma Araştırması, Etnik Bilimsel Araştırması 4 Bölüm, 2000, S.260.
63
. LeeHisu, Orta Asya İslamlaşma…, S.263.
64
. http://tr.wikipedia.org/wiki/Abbasiler.
65
. ChoiHanWoo, Orta Asya Girilme Araştırması, Pyunaegi Yayınevi, Seul, 1997, S.90-93.
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9.Yüzyıl’dan sonra Ticaret Yolu ile savaşsız olarak yayılmaya başlamıştır. O
dönemde çok önemli olan Ticaret Yolu olarak tanımlanan Kürk Yolu(Fur Road) ve
İpek Yolu (Silk Road) kullanılarak Müslüman Kervanlar tarafından Orta Asya’nın iç
bölgelerine kadar yayılmıştır. Kürk Yolu, Volga Nehri etrafında Güney-Kuzey
Rotası(Günümüz Tataristan Cumhuriyeti) olarak söylenebilir. İslam, Arap Müslüman
Kervanları tarafından bu yol kullanılarak Volga-Ural bölgesine kadar yayılmıştır.
İpek Yolu kullanılarak ise, Orta Asya’daki Fars ve Türk Kervanları tarafından
Seyhun’un Kuzey bölgesi Kazak Bozkır’ı ile Kırgız Dağlarından günümüz Çin ShinKiang (Xinjiang) bölgesine kadar İslam’ı yayılmıştır. 66
Ticaret ile birlikte Orta Asya’ya yayılan İslam’ın, o bölgedeki yöneticilerin
din değiştirmesiyle Orta Asya’da yerleşmesi çok hızlı olmuştur. 850 yılında
Kabulistan(Günümüz Afganistan) Yöneticisi Muhammad İslam’a girmiştir. Ceyhun
etrafında Orta Asya’nın yönetildiği Fars İslam Kralığı, Samaniler’in Orta Asya
İslamlaşma politikası ile birlikte Fars Müslüman Kervanları’nın faaliyetiyle, bu
bölgenin İslamlaşma sürecide büyük ölçüde etkili olmuştur. Samaniler Kervanları
kullanarak günümüzün Batı Bozkırdaki Türk Batı Karlukları’na İslam’ı yaydıktan
sonra onlar da din değiştirmişlerdir.
961 yılından önce İslamlaşan Batı Karlukları ile Doğu Karlukları arasında
ortaya çıkan bir savaşta Samaniler’den yardım alan Batı Karlukları galip olduktan
sonra önemli ölçüde Türkler İslamlaşma sürecine girmişlerdir. Bu olaydan anlaşıldığı
üzere yönetim sisteminde tam yetkili olan Türkler’deki en üstü yöneticinin din
değiştirmesi doğrudan bütün kabilenin din değiştirmesi demektir. Nihayet,
yüzyıllarca süren İslamlaşma sürecinin sonunda, 10. yüzyılda Orta Asya’da ilk defa
ortaya çıkan Türk İslam Krallığı Karahanlılar (922- 1211) tarafından Türkistan’ın iç
bölgesi, yani Doğu Türkistan bölgesine kadar İslamlaşma sağlanmıştır. Böylece
İslam, Orta Asya’nın temel dini ve yönetim şekli olarak temel ve önemli bir yer
edinmiştir. Hatta 10. yüzyılda Orta Asya, İslam Kültürü’nün merkezi olarak Batı
Medeniyeti’nin oluşma ve gelişme sürecini büyük ölçüde etkilemiştir. İslam
Medeniyeti’nin ünlü kişileri ile birçok önemli, görkemli eserler Buhara ve
. Alexandre Bennigsen & S. Enders Wimbush, Muslim of the Soviet Empire, İndiana University
Press, 1986, S.6-7
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Semerkand kültürü içinde doğmuştur. 67
Orta Asya bölgelerindeki İslam Medeniyeti’nin gelişim süreci, Moğol
İmparatorluğu’nun ortaya çıkmasına kadar nispeten barış içinde devam etmiştir. 11.
yüzyılda doğmuş olan Büyük Selçuklu Devleti (1038- 1194), 13. yüzyılda Moğollar
tarafından yıkılıncaya kadar, bütün dünyaya gücünü yayan ilk Türk İslam
İmparatorluğu olarak söylenebilir. Büyük Selçuklu Devleti, o döneme kadar İslam
Medeniyeti’nin önderliğini yapan Arap İslam’nın rolü azalarak Dünya İslam
Medeniyeti’nin liderliğini kazanmış ve yeni ana kuvvet olarak rol oynamıştır. Ayrıca,
bu rol, tarihinde en güçlü İmparatorluğu kurarak İslam’ın önderliğini kazanan
Osmanlı İmparatorluğu’na (1299- 1924) miras olarak kalmıştır. 13. yüzyıl başında
Moğol İmparatorluğu’nun ortaya çıkması ile birlikte Orta Asya İslam’a geçiş
sürecine girmiştir. Orta Asya’da gücünü büyütmek isteyen Moğol İmparatorluğu,
yönetim stratejisi olarak gayri-İslam politikasını denemiştir. Zira Moğol geleneksel
dini ve yöneticilerinin inancı Budizm, Şamanizm ya da Nestorius Hıristiyanlığıdır.68
Fakat Moğol’un gayri-İslam politikasına rağmen İslam inancına sahip olan Sufi
Misyonerler ve Kervanlar’ın çabası sayesinde bu bölgede İslam, mevcut olan
yöneticilerin dininden ayrılarak halk içinde kökleşmiştir.
Sufizm ya da Tasavvuf, İslam Dünyası’nın laiklik, yolsuzluk ve mezhepçilik
eğilimine karşı ortaya çıkan bir gayri-laik arıtma hareketi olarak yorumlanabilir. Bu
hareket Orta Asya’ya geldiğinde İslam ve mevcut olan kök dinler ile karşılaştıktan
sonra yeni bir şekilde ortaya çıkmıştır. 69 Böylece Sufizm, gayri-İslam politikasının
başlıca uygulandığı Moğolların Orta Asya’yı yönettiği dönemde İslam’ın
korumasında çok önemli bir rol oynamıştır.
13. Yüzyıl sonundan itibaren Sufi Misyonerleri ile Kervanların çabaları
sayesinde Altın Ordu Devleti (Golden Horde) ve Çağatay Hanlığı (Chagatai Khanate)
. Cebir’in(Algebra) kaynağı olduğu İbn Musa Al Khorezmi’nin “Al-Jabar”, Abu Ali İbn Sino’nun tıp
kitabı “Kanun”, Abu Nasr Al Farabi’nin felsefe kitabı, Al-Beruni’nin tarihi kitabı vb, Semerkand ve
Buhara’yı merkezi olarak Orta Asya İslam Medeniyeti’nden doğulmuştur.
James Critchlow, Islam and Nationalism…, S.199.
68
. Özellikle Moğol İmparatorluğu üçüncü Büyük Han ve onun annesi Nestorius Hıristiyanlığı’nı
olarak algılanmıştır.
KimMiYoung, A Study on İslamic Fundamentalism in Central Asia, Master Thesis of Pusan
University of Foreign Studies, Pusan, 2003, S.8.
69
. SonJuYoung, İslam Felsefesi’nin Oluşturulması ve Geliştirilmesi-İslam Mezhepleri hakkında
araştırma, Akanet Yayın, Seul, 2000, S.131-136.
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Moğol yöneticileri ile Türk paşaları da İslam olarak dinlerini değiştirerek Müslüman
olmuşlardır. Onların İslam’ı korumasıyla Orta Asya’da İslam, daha fazla yayılmıştır.
Moğol

İmparatorluğu’nun

yıkılmasından

sonra

yeniden

Moğol

İmparatorluğu’nun doğmasını isteyen Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1520)
döneminde de Orta Asya’da İslam’ın din alanında etkisi Sufi Müslümanlar tarafından
büyük ölçüde yayılmıştır. Timur, 1370 yılında Semerkand’ı başkent yaparak İslam
Kültürü’nün rönesans politikasını önderleştirdiğinde siyasî alanda da Müslüman
liderlerden öğüt almıştır. Hatta 1379 yılından 1402 yılına kadar İran, Kuzey
Hindistan, Anadolu ve Kuzey Suriye üzerinde fethetme faaliyeti İslam Hukuku
olarak Şeriat ile gerçekleştirilmiştir. Timur İmparatorluğu’nun İslam’ı üstünlük
politikası yapmasından sonra Buhara ve Semerkand, Orta Asya İslam Merkezi olarak
daha önceki görkemli kültürüne yeniden kavuşmuştur. Ayrıca İslam, Orta Asya
sınırlarını da aşan yakın bölgelere kadar yani Moğol Han Devletlerinin bulunduğu
Kremia, Güney Rusya ve Hazar Denizi’nin kuzey bölgesi ve Güney Sibirya’ya kadar
da etkisini genişletmiştir. 70 16. Yüzyıl sonunda İslam Kürtüründe çok önemli bir rol
oynayan Timur İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Orta Asya’da görülen güç kuvvetleri
yok olmuş ve Orta Asya’nın güney bölgesindeki Buhara, Kokand, Hiba Devleti,
kuzey bölgesindeki Kazakistan’nın dört kavimi birbirinden ayrılmışlardır.
Böylece iktidarın son bulmasıyla Rusya Korkunç İvan Vasiliyeviç (Tsar İvan
the Terrible, 1503- 1584), Orta Asya’yı ele geçirmek için harekete geçmiştir. Böylece
sonra 500 yıldır süren Rusya’nın Orta Asya’yı sömürgeleştirme süreci başlamıştır. 71

3.2.

Orta Asya İslamı’nın Temel Belirleyicileri

Orta Asya İslamı’ın temel belirleyicileri iki İslamî yapı olarak söylenebilir;
‘Resmi(Hükümet) İslam’ ve ‘Halk İslam’. Bu iki kavram, 1991 yılında bağımsızlık

. KimMunGyung, Soviet Döneminde Orta Asya’nın Müslüman Hareketi, Kore Yabancı Dil
Üniversitesi Mastır Tezi, 1994, S. 11-12.
71
. WooDukChan, Orta Asya Tarihi Girişi, Busan Yabancı Dil Üniversitesi Yayın, 1998, S. 167-170.
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kazandıktan sonra Orta Asya Ülkeleri’nde devam eden en önemli kavramlardır. Fakat
bu iki kavram, yalnızca Orta Asya’nın özel mirası olarak kalmamış, İslam tarihine
baktığımızda İslam Dünyası’nda her zaman var olmuştur. İslam Devleti’nin model
ülkesi olarak kabul edilen Orta Çağ Halife dönemi, yani 9.yüzyılda Abbasiler (the
Abbasid Caliphate, 750- 1258) yeni devlet sistemi olarak ortaya çıktığında da bu iki
İslamî yapı vardı. Bu iki İslamî yapı daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda da
devam etmiştir. 72 Ayrıca günümüz İslam Ülkeleri ‘Resmi İslam’ı daha çok vurgulasa
da, aslında genelde Müslümanlar ‘Resmi İslam’dan daha çok ‘Halk İslam’a
bağlıdırlar.
Resmi İslam (Official İslam), hükümetin yönetilmesinde söz konusu olan
İslam’dır. Resmi İslam’ın ana rolü ise, hükümetin dış işlerini yönlendirmek ve
Şamanizm geleneklerini ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle Resmi İslam’ın liderliği
Merkez Hükümeti’ne bağlıdır ve Müslümanlar’ın çıkarları konusunda temsilci kabul
edilmesinden dolayı hem hükümet hem de Müslüman Halklardan değer görmüştür.
Sovyetler Birliği, 1920 yılının ortalarında ortaya çıkan Orta Asya
Müslümanları’nın

gayri-Sovyet

Etnik

Kurtuluş

Hareketini,

yani

Basmacı

Ayaklanması’nı bastırıp bölgeleri cebren ayırdıktan sonra, Orta Asya’daki resmi din
olarak İslam’ın ana rolünü temsil edecek “Orta Asya Müslüman Din İdaresi’ni
(Spiritual Administration of the Muslims of Central Asia, SADUM) 73, 1943 yılında
Taşkent’te kurmuştur.
Sovyetler Hükümeti böylece Din İdareleri tarafından Orta Asya’daki
cumhuriyetlerin tamamını ve Müslümanlar’ın din hayatını kontrol etmiştir. Yani,
Merkez Hükümeti’nden izin alarak yapılan camiler ve görevlendirilen imamlar ile
Müslümanlar’ın din hayatını yönetmiş ve kontrol etmiştir. Dolayısıyla bu Din
İdarelerinin sınırlarını aşan din hareketleri ciddi şekilde yasaklanmıştır.
Sovyetler Birliği döneminde aslında çok az kişi resmi eğitim makamlarından
. Lapidus, İra M, The Separation of State and Religion in the Development of Early İslam Society,
İnternational Journal of Middle East Studies, Vol.6, No.4, October, 1975, S. 363-385.
73
. Sovyetler Hükümeti, Müslümanlar’ın din alanı yönetmek üzere 1940 yılında dört bölgede İslam
Din İdaresi’ni Kurulmuştur. Avrupa Sibirya Müslüman Din İdaresi(DUMES), Kuzey Kafkasya
Müslüman Din İdaresi(DUMSK), Güney Kafkasya Müslüman Din İdaresi(DUMZAK), Orta Asya
Müslüman Din İdaresi(SADUM)’dir.
http://en.wikipedia.org/wiki/SADUM
72
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İslam eğitimi alabilmiştir. Örneğin Özbekistan’da Buhara’da bulunan ‘Mir-i Arap
Medrese’ ile Taşkent’deki ‘İmam İsmail al-Bukhari İnstitute’ resmi din eğitim okulu
olarak rol oynamıştır. 74 O dönemde Sovyetler Hükümeti Orta Asya’da İslam etkisinin
genişlemesini sınırlandırmak istedi. Sovyetler Hükümeti yeniden doğmak isteyen
İslam Rönesans Hareketi’nin kontrolünü hedeflediğinden adı geçen Din İdareleri’nde
çok az din lideri gelerek Resmi İslam’ın temsilcisi olarak çalıştırılmıştır. 75
Din lideri olarak önemli roller; Müftülük (Mufti) ile Kadılık (Qadi)
görevleridir. Genellikle İslam Dünyası’ndaki Müftü, İslam Kanun’un uygulanmasıyla
ilgili somut sorunlar hakkında hukukî kanaatini, yani Fetva’yı (Fatwa) açıklayan
kişidir. Kadı ise, İslam Kanun’un uygulanmasıyla ilgili görevlidir. Resmi İslam
önderliği’nin üyeleri ve organları tamamiyle Merkez Hükümeti’ne bağlıdır.
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da Müftü, Tacikistan ve Türkmenistan’da ise
Kadı, Din İdaresi’nin başkanı olarak rol oynamaktadır. 76
Bağımsızlık kazandıktan sonra SADUM dağılmıştır. Bu nedenle Orta
Asya’daki Cumhuriyetlerin hepsi Müftü ile Kadı başkanlığında tek elden, bağımsız
Din İdaresi kurularak yönetilmiştir. Örneğin, Özbekistan’da, Orta Asya Müslüman
Din İdaresi, Taşkent’deki ‘Barak Han Cami’yi şimdiye kadar kullanmıştır.
Bağımsızlıktan önce ve sonra Orta Asya Ülkeleri’nin İslam Din İdaresi’nin kurularak
tek elden yönetilmesinin önemli sebepleri şunlardır;
1) Orta Asya’da her ülke liderinin bağımsızlıktan önce ve sonra bütün
toplumlarda görülen Köktendincilik Hareketi gibi Radikal İslam’ın yeniden
doğmasını etkili bir şekilde kontrol etmek ve önlemek için tek başına Din İdaresi
kurulmuştur.
2) Orta Asya’da her ülke liderinin bağımsızlık ve egemenliğinin simgesi
olarak Din İdaresi kurulmuştur. Buradaki amaç, halkların çoğunluğunu oluşturan
Müslümanlar’dan siyasî destek almaktır.
. WooDukChan, Orta Asya İslami’nin Özelliği ve Eğitimi, Asya Bölgesel Araştırması 3.Bölüm,
Busan Yabancı Dil Üniversitesi, 2000, S.126-127.
75
. Malashenko, Alexei V, İslam and Politics in the Southern Zone of the Former USSR, Central Asia
and Transcaucasia Edited by Vitaly V. Naumkin, Greenwood Press, 1994, S. 110.
76
. Günümüz Orta Asya Cumhuriyetleri, Müftü ve Kadı hem Resmi İslam’ın temsilcisi hem de Din
İdaresi’nin başkanlı olarak rol oynamaktadır.
Mehrdad. Haghayeghi, İslamic Revival in the Central Asian Republics, Central Asia Survey Vol.13,
No.2, 1994, S. 250.
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3) Sovyet Döneminden itibaren yaklaşık 50 yıldır faal olan Taşkent’deki Orta
Asya Müslüman Din İdaresi’nin iktidarı ele geçirmesiyle Kazakistan, Türkmenistan
ve Kırgızistan din liderlerinin karşıt duyguları ortaya çıkmıştır. Özellikle Kazakistan
din liderleri daha fazla karşıt duygu beslemekteydi. Nihayet 1990 yılında Orta Asya
Ülkeleri’nden ilk defa Kazakistan’da tek başına Din İdaresi kurulmuş ve
yönetilmiştir. Örneğin, aynı yıl Kazakistan İslam Din İdaresi’nin yeni Müftüsü olarak
göreve başlayanNysanbai-uly, Kazak Müslümanları ile Özbek Müslümanları
arasında kütürel fark olduğundan, Taşkent Din İdaresi siyasî ve dinsel imtiyazı ele
geçirdiğinden Kazak Müslümanları için tek başına Müslim Din İdaresi kurulduğunu
açıklamıştır. 77
Bir tarafta Resmi İslam, hükümetin yönetimi ile ilgili olarak varolurken, diğer
tarafta Halk İslami, hükümetin kontrolü dışında genel halk tarafından inanılan İslam
olarak varolmuştur. 78
Hem Sovyet Dönemi hem de bağımsızlık sonrası, Orta Asya bögelerinde
halklar önemli ölçüde etkileyen Halk İslami, Sufizm’i kaynak olan, yani
Tarikat(Tariqah) olarak tanımlanabilen Sufi Mezhepleri’nin etkisi altındaydı. Resmi
İslam’ın yetkisinin az olduğu zamanlarda, Orta Asya bölgelerinde onların faaliyetleri
çok yoğundu. Tarikat aslında Sufizm’de Manevi Edebi’n bir kademesi olarak
‘Mutlakçı(Allah)’ya götüren bir yoldur. Fakat 12. Yüzyıl sonunda yeni bir anlam
kazanarak ‘Sufilerin Kardeş Örgütü’ olmuştur. Demek ki bu kavram, Sufi
Mezhebi’nin adlandırıldığı bir terim olarak kullanılmıştır. 79
Bennigsen. A. Ve Wimbush. S.’ın araştırmasına göre, Sovietler Birliği’nde 5
tane Sufi Mezhebi bulunmaktadır. Özellikle Orta Asya’da etkili olan Sufi Mezhebi
Nakşibendilik’tir(Naqshbandi). 14. yüzyılda kurulmuş olan bu tarikat, Buhara
merkez olarak çalışmaktaydı ve diğer Sufi Mezheplerinden bilimsel akıma daha çok
önem vermekteydi. Özellikle geleneksel olan şehir bölgesi ile ticaret ve sanayi
. Altoma. Reef, The İnfluence of İslam in Post-Soviet Kazakhstan, Central Asia in historical
Perspective edited by Beatrice F. Manz, Westview Press, 1991, S. 172.
78
. WooDukChan, Orta Asya İslami’nin Özelliği…, S. 121.
79
. Sufi Mezhebi’nin manevi edebi toplam 4 Kademeye ayrılmaktadır. Birinci kademe, Şeriat’ın dış
şeklinin arıtılması, ikincisi; Tarikat’ın görülemeyen iç şeklinin arıtılması, üçüncüsü; Hakika(Haqiqah)
manevi dünyaya ulaşılması, dördüncüsü olan, Marifa ise Allah’a ulaşılmasıdır.
ShinYangSeob, İslam’daki Sufizm, Orta Doğu Araştırması 17.Bölüm, Kore Yabancı Dil Üniversitesi
Orta Doğu Enstitüsü, 1998, S. 332- 339.
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sınıfları bu akımdan oldukça etkilenmişlerdir. 80
Bugünkü, Özbekistan’ın çoğu bölgesi Nakşibendilik’in etkisi altındadır. Bazı
bölgeler ise Yesevilikten (Yasawiyah) etkilenmiştir. Kazakistan Yasaviyalık,
Nakşibendilik ve Kadirilik’in(Qadiriyyah) etkisi altındadır. Türkmenistan ise
Yasaviyalık, Nakşibendilik, Kubraviyalık’ın(Kubrawiyah) etkisi altındadır. 81
Orta

Asya’daki

Halk

İslami,

büyük

ölçüde

iki

grup

tarafından

uygulanmaktadır. Birinci grup; muhafazakâr grup olarak Müslüman halkların sünneti,
evlenmesi, cenaze töreni gibi halk törenlerinde çok önemli rol oynamakta ve Sufi
ilkesi’ne göre mütedeyyin din yaşamını vurgulamaktadır. İslam’ın yasakladığı Aziz
Kültler (Saint Cults) ve Kabir Ziyareti (Tomb Visitations) 82, aslında Orta Asya
Bölgeleri’nin özel töreni olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlara genel anlamda
çoğu İslam Dünyası’nda önem verilmemesine rağmen, bu kavramlar Orta Asya’da,
bu bölgelerdeki Müslümanlar’ın etnik kimliğini sürdüren bir merkezcil olgu olarak
rol oynamıştır. Ayrıca Sovyet Birliği’nin açıklamasına göre, her yıl yaklaşık 30 kişi
resmi olarak Halk İslam’ın önderliğinde Mekke’ye haccetmek için gitmektedir. 83
İkinci grup ise, köktendincilik grubu olarak Halk İslamı yani Sufizm’i
yadsıyarak Muhammed dönemindeki İslam’a dönülmesi gerektiği üzerinde ısrarla
durmuş ve Orta Asya’daki İslam’ı arıtmayı hedeflemiştir. Batı açısından bu grup,
Fundamentalizm olarak adlandırılmaktadır. Aslında bu hareket Özbekistan Fergana
Vadisi’ni merkez alan Vahhabiciler tarafından uygulanmaktadır.

80

. Alexandre Bennigsen & S. Enders Wimbush, Muslim of…, S. 132-136.
. ShinYangSeob, İslam’daki Sufizm..., S. 332-339.
82
. WooDukChan, Orta Asya İslami’nin Özelliği…, S. 125.
83
. KimMiYoung, A Study on İslamic Fundamentalism ..., S. 13-15.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TERÖRİZM VE RADİKAL İSLAM

1. Terörizm Kavramı

Terörizm kavramı ile ilgili bilim adamları ve uzmanların uzlaştığı kesin ve
kapsamlı bir değerlendirme yoktur. Bilim adamları ve Terörizm uzmanları açısından
Terörizm subjektif olarak tanımlandığı için karışık tartışmalar devam edegelmiştir. 84
Bu nedenle Terörizm kavramının tanımlanmasında ve değerlendirilmesinde zorluk
söz konusudur. Bu durum araştırmayı zorlayacak nedenlerden biridir. Özellikle 11
Eylül Saldırısı, Moskova, Madrid olayı gibi çağdaş dönemde büyük Terör olayları
ortaya çıktığından uluslararası toplumundaki Terörizmin ortadan kaldırması dünya
gündemine getirilmiştir. 85
Terör ve Terörizm, asıl olarak kördüğümlük, tahminsizlik, teklik ya da
bozukluk, hem vicdansızlık hem de vahşilik nitelikleri ile anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, genellikle Terör ve Terörizm’in kavramı aynı anlamda kullanılmaktadır.
Fakat Terör ve Terörizmin asıl kavramları kesinlikle birbirinden ayrılmaktadır.
. Terör, terörist ve terörizm konusunda farklı yaklaşımlar vardır. Aynı kişinin aynı fiilden dolayı bir
ülkede özgürlük savaşçısı bir kahraman, sınır ötesinde affedilmez suç işleyen hain olarak görülmesi,
bir eylemin gerekli ya da facia olarak tanımlanması, terör ve terörizm konusunda ortak kabulü
olanaksız hale getirmektedir. Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kuruluşlar da dahil olmak üzere pek
çok ülkede tanımlama zorluğu çekilmektedir. Fiil’in niteliğini ve nedenini dikkate alanlar yanında,
dikkate almayanlar, kavramlara farklı yaklaşım içinde olmaktadırlar. Kavramlar ; tarihsel açıdan,
pisikilojik açıdan, değer yargıları açısından, kültür açısından, ideolojik açıdan, hukuk açısından ele
alınabilir. Değerlendirme ve tanımlama ele alınış açısına göre değişkenlik gösterir.
Nurullah AYDIN, Küresel Terör..., S. 31.
85
. WiJinWook, A Study on the Terrorism in the Middle East, Kore Savunma Üniversitesi Mastır Tezi,
2002, Seul, S. 6.
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Kökü Latince ‘Terrere’ sözcüğünden gelen Terör deyimi, ‘korkudan sarsıntı
geçirme’ veya ‘korkudan dehşete düşürmeye sebep olma’ anlamlarına gelmektedir.
İlk defa 1789’da yayınlanan Dictionnaire de İ’Academie Française ekinde
rastlanmaktadır. Bu nedenle 1789 Fransız İhtilali; ihtilal sonrası dönemin
tarihçilerince ‘Regime de la terreur (Terör Rejimi)’ olarak tanımlanır. 86
İlk olarak sözlükte kavrama baktığımızda, Britanica Büyük Sözlüğünde
‘Siyasi amaç elde etmek için hükümet, halklar veya bireylere şiddet kullanan bir
örgüt hareketi’, Fransızca Petit Robert sözlüğünde ‘Bir toplumda bir grubun halkın
direnişini kırmak için yarattığı ortak korku’ olarak tanımlanır. Oxford İngilizce
Sözlük'te ‘Genellikle siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak
için dehşet öğesini kullanmak’ olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde ise,
‘Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma’ olarak tanımlanır. 87
Bilim uzmanlarının görüşlerine baktığımızda şunları görmekteyiz; Robert P.
Hoffman’a göre; ‘Terörizm genel de korku durumu yaratmak isteyen bir siyasî fiil
olarak Teröristlerin istedikleri yöntemle diğer insanları etkiledikten sonra hedefini ele
geçirmek istemesidir’ 88, Ernest Evans’a göre; ‘Bazı siyasî hedefleri elde etmek ya da
etki altına almak için toplumun sosyal düzenine karşı kullanılan bir şiddet
stratejisi’dir 89 İdris Bal ise konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir; ‘Terörizm bir
ideoloji değildir. Fakat farklı inançlara sahip insanlar tarafından kullanılan bir
stratejidir. Terör etkili bir diktatörlükte var olma şansını yakalayamamasına karşın
liberal bir ülkenin tamamen terörizmden korunabilmesi neredeyse mümkün
değildir’. 90
Böylece terörizm’in tanımı ifade alanında farklı olmasına rağmen ortak
olguları da vardır. Dolayısıyla her açıdan kapsamlı bir terörizm tanımı yapılırsa,
‘Terörizm, bir ülkenin egemenliğini elde etmek ya da özel bir örgütün siyasî, sosyal
ve milliyetçilik hedeflerini elde etmek için örgütsel olarak ve sürekli şiddet

86

. Nurullah AYDIN, Küresel Terör..., S. 32.
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kullanması veya şiddetin kullanılmasıyla ilgili sindirme şeklinde büyük ölçüde korku
durumu oluşturulduktan sonra birey, kuruluş, toplum ve hükümet algılanmasının
değiştirilmesi ile politikanın değişimini isteyen simgesel, psikolojik şiddet faaliyetini
içeren bir terimdir’ 91 şeklinde tanımlanabilir.
Fakat daha önce belirlediği gibi günümüz açısından terörizm hakkında kesin
tanımlar önermek zor olduğundan Terörizm’in amacı, sebebi ve aracı değiştirilmezse,
tanımların çeşitlik arz edeceğini kabul etmek daha doğru olacaktır. Hatta çoğalan
terörizm hareketlerinin yeni şeklini yoğun olarak düşünerek çağın değişimi ile hızlı
değişen terörizm’in çerçevesine uygun yeni kavramları araştırmak gerekmektedir.

2. Terörizm’i Ortaya Çıkaran Olgular

2.1.

Göreceli Mahrum Etme(Relative Deprivation)

Terörizm’i siyasî şiddet olarak gören bilim adamlarından etkili bir uzman
olarak Ted R. Gurr söylenebilir. ‘Niçin insanoğlu ayaklanıyor? adlı eserinde
‘Göreceli Mahrum Etme (Relative Deprivation)’yi Terörizmin sebebi olarak çok iyi
açıklamıştır. ‘Engellenme / Saldırganlık Teorisi (Frustration / Aggression Theory)’
olarak adlandırılan “”göreceli mahrum etme” teorisi, bir taraftan ‘Beklenti ile çıkar
arası ayırım’ veya ‘Değer beklenti (Value expectation) ile Değer yetenekler(Value
capabilities) arası ayrım’ olarak algılanmaktayken, diğer taraftan ‘mahrumiyet
duygusu bireysel ya da kolektif olabilir’ diye betimlenmiştir. 92 Bunun anlamı şudur;
göreceli mahrumiyet duygusu, kendi değer beklentisi ile gerçek arası uyuşmazlık
olduğunda ortaya çıkacak huzursuzluk, gerginlik ve engellenme yüzünden zorlayıcı
ve saldırgan davranış şekli ortaya çıkar.

. ChoiJinTae, Terörizm’in Teorisi ve Gerçeği, Daeyoung Yayın, Seul, 2006, S. 24.
. Ted R. Gurr, Why Men Rebel?, Princeton University Press, Princeton, 1970, S. 23.
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Göreceli mahrum etme’nin biçimleri ise şöyledir;
1) Kişinin kendisinin geçmişini, şimdiki halini ve geleceğini karşılaştırmasıyla ortaya
çıkması.
2) İnsanların maddi ortamının gelişmesin in h u uz rsu zlu ğ u o rtay a çık arması.
3) İnsanların bulundukları koşullar açısından birbirlerini karşılaştırmaları. 93 Birinci
durum; kişinin kendisinin geçmişini, şimdiki halini ve geleceğini karşılaştırmasından
dolayı ortaya çıkan durumdur. Örneğin geçmişte çok zengin olan birey ciddi
ekonomik başarsızlıkla karşılaşınca, bu durumun ortaya çıkması kolaydır. Bu
mahrumiyet duygusu, ekonomik kriz olarak genişleyebilir ya da bazen ciddi şekilde
siyasî istikrarsızlığı da getirebilir. Demek ki, bu durum değer beklentisi
değiştirmeden devam edilirken istenilen değerler aşırı şekilde düştüğünde sıkça
ortaya çıkar. Başka deyişle ‘Kademeli Düşülen Mahrum Etme(Decremental
Deprivation)’ olarak tasvir edilmektedir. Bu olay, önceden kabul edilen değerler
zaman geçtikçe kabul edilmezse, ortaya çıkan ciddi kızgınlık veya saldırı özelliği
gibi düşünülmektedir.
İkinci ise şöyle açıklanabilir; insanların maddi ortamının gelişmesi
huzursuzluğu ortaya çıkarmaktadır. Daha detaylı söylersek, mümkün olabilecek
değerlerin devamlı kalmasına rağmen istenilen değerler çoğaldığında ciddi şekilde
‘göreceli mahrumiyet’ duygusu hissedilebilmektedir. Bu ‘çok isteyen mahrum etme’
olarak ifade edilmektedir. Aslında insanlar, sahip oldukları şeyleri kaybederlerken ya
da kaybetmek üzereyken daha yeni şeyleri elde edemediklerinden dolayı daha fazla
hırslanabilir. Bu durum başlıca, mahrumiyet duygusu yayılan ülkelerde bulunur. Yani,
aşırı gelişme ile istenilen değerler devletin yeteneğini büyük ölçüde öne çıkarırken,
değer mahrumiyeti bazen halkların şiddet göstermesine sebep olabilir. Dolayısıyla
‘çok isteyen mahrum etme’nin yayıldığı ülkelerin politikası devamlı istikrarsız olur.
Üçüncüsü hakkında da şunları söyleyebiliriz; insanlar diğer insanlarla bazı
şeylere sahip olma açısından birbirlerini kıyaslamaktadırlar. Bu demektir ki;
mümkün olabilecek değerler yavaşça çoğalırken, değer beklentisinin aşırı çoğalması
nedeniyle “göreceli mahrum etme” ortaya çıkar. Bu ‘Kademeli İlerleyen Mahrum
93

. Bruce Russett and Harvey Starr, World Politics, W. H. Freeman Company, New York, 1996, S. 8586.
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Etme (Progressive Deprivation)’ olarak ifade edilmektedir. Bu durum şöyle
açıklanabilir; şimdiye kadar yaşam koşulları iyileşerek devam etmesine ve gelecekte
bu koşullar kademeli bir şekilde ilerleyerek iyileştirilmek istenmesine rağmen bu
iyileşme mümkün olmadığında algılanan duygu, mahrumiyet duygusudur.
Bu teoriyi ‘Eğer toplumsal arzu oluşturulurken toplumsal arzu doyumu daha
fazla olursa bunun sonucu olarak, sosyolojik ve psikolojik engellenme ortaya çıkar
ve zor kullanılan olaylar başgösterir’ diye özetleyebiliriz. Son olarak şunları
söyleyebiliriz; İkinci Dünya Şavaşı sonrası Üçüncü Dünya Ülkeleri, Batı’nın
sömürgeciliğinden kurtulup bağımsızlığı kazandıktan sonra demokrasi ile özgürlük
içerisinde

refah

düzeyi

oluşturacak

değer

beklentisinden

doyum

değere

geçemediğinde, Üçüncü Dünya Ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal
eşitsiziliğin doğurduğu hoşnutsuzluk, Terörizm’in sebepleri olarak kabul edilmiştir’
diyebiliriz. Demek ki, bu teoriye göre 1960 yılından sonra, Gelişmiş ülkeler ile
Üçüncü Dünya ülkeleri arasında ‘fakir daha da fakir, zengin daha da zengin olur.’
diye ifade edilen durum, ağır bir şekilde pekiştirme sürecine girdiğinde 94 bağımlı
ülkelerin ve örgütlerin kendi sıkıntılarını ya da problemlerini çözebilecekleri
yötemlerden biri olarak Terörizm’i seçmeleri, büyük ölçüde terörizmi güçlendirmiştir.

2.2.

Teşhis Etme (İdentification)

Teşhiş etme teorisi, yani kimliğini saptama teorisi, terörizm uzmanlarının
siyasî ve bilimsel teorisidir. Dolayısıyla, bazı alanlarda terörizm üzerinde iyi
açıklanamayan kısmı sağlamlaştırabilecek teori olarak psikologlar, terörizm hakkında
temel araştırmanın odağını Teröristlerin psikolojik rahatsızlık duygusu olarak ifade
etmektedirler.
Teşhis etme kavramı, birey tarafından diğer bireyin faaliyetini etkileyebilen
bir olgu olarak aslında sosyolojik ve psikolojik bilimlerde yerini bulmuştur. Yani,
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. Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics, Westview Press, 1994, S. 235-237.
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bireyin terörizmi seçmesi, psikolojik açıdan açıklanması mümkün olarak görülen bir
fenomendir. Teşhis etme, birbirine karşı olan iki fenomen demektir. Bir tarafta diğer
birey ya da grup ile birlikte yaşamak veya ona benzemek isteyen fenomen olurken,
diğer tarafta ister istemez kendi ile diğer varlık arasındaki benzerliği kabul etme
fenomoni söz konusu olmaktadır. 95
Örneğin, genel halklar rehine olayına baktığında kendileri hakkında
rehinelerle aynı durumda biz de olabiliriz diye düşünerek korkuya kapılıyorlar. Söz
konusu bu durum araştırıldığında hem terörizm’in hem artma sebepleri hem de
teröristlerin ne istedikleri ortaya çıkacaktır, denilebilir. Hatta bununla ilgili
pisikolojik durum hakkında şunları söyleyebiliriz; Teröristleri destekleyenler
gerçekten teröristlerin kendileri için çok kuvvetli güç gösterdiğini düşünerek
teröristler ile kendilerinin kimliğini saptamaktadır. Terörizm’in ortaya çıkmasının
psikolojik sebeplerinden biri de budur denilebilir. 96
Başka bir deyişle, teröristler kendi hedeflerine ulaşmak, amaçlarını elde
etmek ve örgütün kuvvetlenmesi için halklarda “teşhis etme” duygusunun oluşmasını
araç olarak kullanarak, terörü gerçekleştirmektedir. Böylece teşhis etme duygusu
psikolojik açıdan terörizm’in legalizasyonu, Terör Örgütlerinin destek alması, gayrihükümet kuvvetlerin oluşturulması gibi terör’ün hedefini elde etmek için psikolojik
nedenleri verdiğinden terör’ün sebebi sayılabilmektedir.

2.3.

Uluslararası Siyaset Yapısının Değişmesi

Uzun zaman uluslararası siyaset teorilerinde, Realizm ve Liberalizm akımı
devam etmiş, hatta her dönemde uluslararası siyaset yapısı değişmesine rağmen
Liberalizm ile Realizm birbiriyle karışıp dönüştürülerek varlığını korumuştur. Ancak
günümüz uluslararası siyaset yapısı içerisinde çok önemli bir olgu olarak şunu
söyleyebiliriz;

uluslararası politikada her devlet, bir araç olarak hâlâ kendisinin
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menfaatlerini elde etmek ister ve devletin menfaatleri devletler arası güç tarafından
istenmezse

uluslararası

alanda

paylaştırılabilir.

Bu

açıklama

devlet

merkezileşmesinin Realizm açısından devletler arası çıkar ilişkilerini daha iyi
anlatmaktadır. Bir devlet diğer devlet ile ortaya çıkan çıkar ilişkilerinin
çözümlenmesinde mümkün olan her araç ve yöntemi kullanarak devletin
menfaatlerini elde etmek istemektedir. Sonuçta bu kavram aslında bazı egemen
devletler tarafından meşru bir araç olarak terörizm’in kullanılmasını gündeme
getirmiş ve devletin menfaatleri için her araç ve yöntemin kullanılması legalizasyon
sürecinde terörizm’in nedenleri olarak görülmektedir.
Hatta devletler arası terörizm hakkında birbirinden farklı yaklaşımlar var,
yani bir devlete çıkar getirebilirken, diğer devlete çok zarar verilebilmektedir. Bunun
gibi aynı durumunda hem dengesiz hem de iki yüzlü düşüncenin varlığı, bazı
devletler için terörizm’i siyasi amaç gerçekleştirmek üzere uygun araç olarak
düşünerek kullanma sürecini getirmiştir. Özellikle Üçüncü Dünya ile az gelişmiş
ülkelerde terörizm’in kullanmasını sıkça bulunabilmektedir. 97

2.4.

Çağdaş Toplumun Yapısal Durumu

Günümüz insanoğlu, çok hızlı teknolojinin gelişmesi ile küreselleşme için
çabalamaktadır. Ancak böylece insanoğlunun medeniyetinin hızlı gelişmesi ile
globalleşme süreciyle, bir taraftan insanoğlunun gelişimi ve ortak çıkarları oluşurken,
diğer taraftan terörizm’in gelişmesi ve genişlemesi ortaya çıkmaktadır. Daha detaylı
söylersek, globalleşme süreci, her devletin şimdiki ortamı ile çevresinde terörizmin
kullanılmasını daha da kolaylaştırmıştır. Terörizm ortaya çıkış nedenlerinin oluştuğu
çağdaş toplumun çevresine somut olarak baktığımızda şunları görmekteyiz; 1) Çok
. Örneğin, İkinci Dünya Savaş sonrası sıkça ortaya çıkan Terör, eski Terör olaylarından daha fazla
devleti ve halkları tehdit etmiştir. Bu olaylar aslında uluslararası siyaset yapısının değişme süreci
altında devletin resmi makamları tarafından ‘Hükümet Terörü’ veya ‘Sömürge Bağımsızlık Hareketi’
olarak ortaya çıkmıştır.
KimSukYong, Uluslararası Terörizm’in Değişmesi, Kore Savunma Üniversitesi’nin profesör araştırma
raporü, 1995, S. 2-3.
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yüksek piyasa yoğunlaşması, 2) Teknolojinin gelişmesi ile çok fazla artan ulaşım ve
haberleşme sisteminin varlığı ile medyanın gelişmesi, 3) Teknolojinin gelişmesi ile
silah sisteminin yükselmesi, 4) Ortaya çıkan terörizme karşı egemen devletler
arasında birbirlerine karşı farklı yaklaşımların oluşması. 98
Çok gelişmiş çağdaş şehirler, teröristler için iyi bir saldırı hedefi olmaktadır.
Daha sonra bu yerler konforlu ve gizli barınak ve faaliyet yerleri olarak rol
oynamaktadır.

Hatta ulaşım ve haberleşmenin gelişmesi teröristlerin, terörizmin

hedefini ve amacını kamuoyuna ve halklara ulaştıran iyi bir araç olarak
kullanılmaktadır. Bununla birlikte ulaşım ve haberleşmenin gelişmesi, teröristler
arasında istihbarat, teknoloji, silah ve eğitimin daha iyi olması gibi bazı olguları da
sağlamaktadır. Böylece büyük ölçüde Uluslararası Terör Örgütleri arası siyasî ve
ideolojik işbirliğinin güçlenmesi, terörizmin daha kolay yürütülmesini ve terör
olayından hemen sonra kaçabilmeyi sağlamaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ile silah sisteminin yükselmesi de terörizm için iyi bir
araç olmaktadır. Silah sisteminin yükselmesi, teröristlere terörizm hakkında
güvenliği sağlamış ve yıkılışın ilerlemesi terörizmin daha uygun araç olarak
seçilmesine sebep olmuştur. Örneğin binlerce hayatın kaybedilmesine sebep olan 11
Eylül Saldırısı gibi sivil uçakların silahlaştırıldığı terörizm olarak söylenebilir.
Dolayısıyla bu örnekte olduğu gibi çağdaş toplumda terörün aracı olarak kimyasal
silah ya da nükleer silah kullanma olanağı doğmuştur.
Terörizmi ortaya çıkaran bir diğer önemli sebep ise; terörizmin ortaya çıktığı
egemen devletlerin birbirlerine karşı farklı yaklaşımlarının olması fenomenidir.
Şöyleki; her ne kadar bir devlette terör olayı ortaya çıksa da, eğer bu terör olayı
başka bir devletin çıkarlarına yarar sağlayacaksa, o devlet terörizm hakkında hiç
konuşmaz.

3. İslam

Radikalistlerinin

Terörizminin

Özellikleri
98
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Kavramsal

3.1.

İslam Radikalistlerinin Terör Stratejisi

İslam Radikalist olarak adlandırılanlar gözden geçirilirse, onlar için
Cihat(Jihad, Kutsal Savaş) yaşamın bütünlüğüdür. Bu nedenle düşmanlara karşı
mücadele etmişlerdir. Ancak onların Kutsal Savaşı aslında düzensizlik için değil,
somut strateji ile hareket etmek içindir. Demek ki İslam Radikalistlerinin terör
saldırısı, asla düzensizlik, mantıksızlık ve stratejisizlik halinde işlememektedir. Her
terör faaliyeti mantıkla ve sistematik bir strateji ile sürdürülmektedir. 19. Yüzyıldan
20. Yüzyıl başına kadar terör faaliyeti yapılan anarşistler veya Komünizm
ideolojisinin iddiasının yayılmasına yarar sağlayacaksa her hangi bir hareketin
yapılmasından çekinmeyen komünistlerden farklı olarak, İslam Teröristleri kendi
ideolojilerine çok iyi inanarak sistematik bir strateji ile terör faaliyetlerini
genişletmektedirler.
Büyük ölçüde İslam Radikalistlerinin terör örgütlerinin stratejisi, çoğu
örgütün stratejisi ile aynıdır. Ayrıca eğer Cihat grupları birleşerek birbirine
bağlanabilirse, bu hem büyük strateji olacaktır hem de bu, ereksel bir amaçtır. İslam
Radikalistlerinin stratejisi ve amacı ise şöyledir.
1) İslam Devleti’nin (Ümmet) kurulmasının istenmesi.
2) Silah kullanarak düşmanların ortadan kaldırılması.
3) İslam’ın asıl anlamını ve görkemliliğini yeniden kazanmasını sağlamak
gibi İslam’ın vizyonunu elde etmek için diğer İslam Dünyası ile birlikte hareket
etmek.
Genel anlamda bütün İslam Radikalistleri adı geçen üç hedefi kabul ettiği gibi
aşırı İslam örgütleri de bu üç ilkeyi kabul etmiştir. Dolayısıyla, böyle büyük bir
stratejisini düşünüldüğü için sonuçta İslam Radikalistleri birçok düşman ile mücadele
etmişlerdir. Örneğin, Batı Dünyası, İslam ülkelerinin kukla liderleri, İslam
içerisindeki diğer mezhepler(Alevilik gibi), hepsi radikalistlerin düşmanlarıdır.
Askerî strateji ile asıl strateji birbirinden çok ayrı değildir. Şöyleki;
Radikalistler düşmanlarına aynı anda saldırmazlar. Yani saldırı hedefini belirlerken,
48

hedefin önemlilik ve tehlikelilik durumuna göre ve saldırı yöntemine göre, hedefin
önceliğine karar vermektedirler. Onların saldırıyı nasıl yapacaklarına dair kararlı bir
stratejileri vardır. Örneğin askeri stratejisilerinde birkaç temel prensipleri vardır. 99

3.2.

Geçmişten Günümüze Kadarki Süreçte Aşırı İslam
Radikalistlerinin Hareketleri

Genellikle

İslam

Askeri

Stratejisi,

aşırı

İslam

Radikalistlerinin

‘Muhammed’in Yolu’ olarak adlandırdığı Kur’an ve Hadis’ten kaynaklanmaktadır. 100
Bu terim aslında Kur’an ve Hadis’in farklı, çeşitli yorumlanmasından ortaya
çıkmıştır.
‘Hadis’ta Hz. Muhammed mutlakçı ve inanılmaz insan olarak tasvir edilmiş,
bu yüzden O’nun İslam’ı çok iyi yayan mükemmel yöntemi örnek alınmıştır. Aslında
bazı insanlar Hz. Muhammed’in başarılı yönetimini tabiat üstü sayılan bir olay
olarak görmektedirler. Allah’ın yardımı olamasaydı mümkün değildi diye
inanmaktadırlar. Dolayısıyla, taraftarlar, Hz. Muhammed gibi başarılı olmak için
‘Muhammed’in Yolu’nu (Method of Mohammad) hakça takip etmeli diye ısrar
etmektedirler. Başka bir deyişle, İslam Askerî Stratejileri Hz. Muhammed’in
hayatından hareketle 1400 yıl önceki İslam’ın yeniden doğması için O’nun çabalarını
takip

ederek

yayılmak

isteyen

teşebbüsten

ortaya

çıkmıştır.

Peygamber

Muhammed’in hayatı genel olarak üç kademeye ayrılır.
Birinci kademe: Hz. Muhammed, hem kendinin sözlerine hem de
Müslümanlara baskı yapılan kentte, yani Mekke’de vahiy almaya başlamıştır. 101 Bu
kademede ne olursa olsun şiddet kullanılması yasaktır. Hz. Muhammed ‘Cemaat’
diye adlandırılan küçük bir grup oluşturmuştur. Onlar baskı altında olduklarından
. KimKiHyun, A Study on the İslamic Extreme Terrorism and the Counter Terrorism Measures of the
Countries, SungKyunKwan Üniversitesi Mastır Tezi, Seul, 2005, S. 13-14.
100
. Kore Devlet İstihbarat İdaresi, İslam Cihatlistlerinin Terör Stratejisi, 2004. S. 4.
101
. Mekke, Muhammed’in davasının başladığı kenttir.
KimKiHyun, A Study on the İslamic…, S. 15.
99
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gizlice toplanmaktaydılar. Daha sonra İslam, bütün yaşamın kendisi olarak
müslümanların hayatında sağlam bir yer edinmiştir. Sonra bu grup Hz.
Muhammed’in

önderliğinde

(Amir)

İslam’ın

öncü

grubunu

oluşturmuştur.

Günümüzde de bunun gibi İslam’ı yayan küçük gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar
her ne kadar şiddet kullanmasa da İslam için şehit olabilecek asıl Müslümanlar ve her
yerde liderleri bulunan asıl İslam mütedeyyin taraftarlarıdır. Aşırı radikalistler, üç
kişi toplandığı zaman ne olursa olsun onlardan birisini Amir olarak kabul ederler. 102
Hatta onlar, din inancının olmadığı ateist dünyasında da bu kavramı kabul
etmektedirler.
Hz. Muhammed’in yaşamı ve yolunda ikinci kademe ise, baskıdan kaçarak
müşrik olan Mekke’den İslam’a daha yakın ve dost olan Medine’ye hicret (hijra)
edilmesidir. Yani vefakâr bir öncü grup varsa din olmayan toplumdan İslam
toplumunun oluşturulabileceği yere hicret etmek zorundadır. Zira Hz. Muhammed
mükemmel İslam grupları oluşturmak için küçük öncü grupları oluşturmuştur.
Dolayısıyla bazı İslam grupları, ‘Hicret’i yorumladıktan sonra örgütün ismini
‘Muhacirun(hicret edenler)’ olarak adlandırmışlardır. Örneğin Usame bin Ladin Sudi
Arabistan’dan Sudan’a, sonra Afganistan’a kaçtığı zaman ‘Muhammed’in Yolu’nda
ikinci kademeye geçtiğine yani hicret ettiğine inanmıştır. Yani, din olmayan Sudi
Arabistan’dan mükemmel İslam ülkesi olan Afganistan’a hicret edilmesi gerektiğine
inanmıştır. Diğer İslam örgütleri de ‘Muhammed’in Yolu’ üzerinde bilindiği için bazı
İslam örgütleri yalnızca kendisi İslam Devleti kurmak üzere Mısır, Cezayir gibi
İslam ülkelerinden hicret etmişlerdir.
Üçüncü kademe ise, İslam Devleti oluşturmak için şiddetin kullanıldığı
‘Medine Dönemi’ kademesidir. Hz. Muhammed ‘Medine’ kentine varıldıktan hemen
sonra mütedeyyin taraftarlardan oluşan küçük öncü grubun yardımı ile İslam’ın yeni
tarikatını tamamen gerçekleştiren İslam Devleti’ni kurmuştur. Günümüz radikal
örgütler de ‘Medine’ sonrası ‘Cihat’ kademesine girmeden önce İslam Devleti
oluşturmak zorunda olduklarına inanmaktadırlar.

. Muhammed’in sözleri olan ‘Hadis’lerde “Müslüman üç kişinin toplandığı her yerde, her zaman bir
kişinin amirliği vardır” ifadesi bulunmaktadır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hadis

102
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Üçüncü kademede ise, aşırı radikalistler “İslam için şiddet kullanılabilir” diye
inanmaktadırlar. Örneğin, Hz. Muhammed dönemine baktığımızda, Medine’de Hz.
Muhammed ilk defa gayr-ı müslimlerle ve kendisine baskı yapılanlarla savaşmıştır.
Ondan sonraki hedefi, Arap Yarımadası’ndaki bütün gayr-ı Müslimler olarak
genişlemiştir. Bu nedenle günümüz radikal İslam örgütleri, kendi İslam Devletlerinin
tek başına oluşturulması gerektiğine inanmaktadırlar. Dolayısıyla, şimdi İslam’a
baskı yapan Batı veya diğer gayr-ı Müslim Dünyasına ‘Cihat’ hareketinin yapılması
gerektiğinde ısrar etmektedirler. Genel İslam örgütleri ile radikal İslam örgütlerinin
en farklı noktası, bu kademede yorumlarının değişmesidir. Onlar açısından şiddetin
kullanılması için önemli olan şey, hedefin ve amacın ne olacağına karar vermektir.

3.3.

Saldırı Hedefi

Radikal

İslam

Örgütleri’nin

hareket

ettiği

saldırı

çerçevesini

değerlendirdiğimizde, bu çerçeveyi üç maddede özetleyebiliriz;
1) Uzak düşmanlardan önce yakın olan düşümanların seçilmesi, 2) Zayıf
gayr-ı Müslimlerden önce güçlü gayr-ı Müslimlerin seçilmesi, 3) gayr-ı
Müslimlerden daha önce İslam’a hainlik yapanların seçilmesi ve ilk olarak bunlara
saldırması. Bu tür saldırı biçimlerini aşırı radikalistler ‘Muhammed’in Yolu’ndan
gitmek için yaptıklarını iddia etmektedirler.
Birinci maddede anlatılan yakın ve uzak düşmanlar hakkındaki durum
zamanın ilerlemesiyle değişmiştir. Eski zamanda, yani Muhammed döneminde yakın
çevrede İslam’a karşı olanlar olduğundan dolayı o dönemde ilk saldırı hedefi,
doğrudan komşu olarak birlikte yaşanılan gayr-ı müslimler ve karşı kuvvetlerdi.
Ondan sonra İslam’ın yayılması için diğer yerlerle de savaşılmıştır. Bu nedenle, aşırı
İslam Örgütleri bu durumu günümüz açısından yorumlayarak İslam topraklarını ele
geçiren ve sömürgeleştiren Batı’yı ya da her ne kadar Müslüman ülke de olsa Batı’ya
bağımlı kukla hükümetleri yakın düşmanlar olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla,
onlar ilk saldırı hedefi olmak zorundadırlar. Bu örgütler, şiddet kullanmadan ya da
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gereken yerlerde şiddetin kullanılmasını kabul ederek İslam’ı dünyaya yaymak
zorunda oldukları düşüncesini benimsemişlerdir.
İkinci saldırı hedefi, zayıf gayr-ı Müslimlerden önce güçlü gayr-ı
Müslimlerdir. Güçlü gayr-ı Müslimlerden yüzyıllar boyunca en temel düşman olarak
görülenler, Roma İmparatorluğu daha sonra da Yunanistan olmuştur. Şimdi ise
düşman, Amerika’dır. Amerika çok güçlü düşman olarak algılanmakta ve İslam
ülkesi veya diğer bölgelerde yaşayan Amerikalılar ne olursa olsun saldırı hedefi
olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla, onlara göre ilk olarak Amerikalılar ortadan
kaldırılırsa kalan diğer gayr-ı Müslimler tabiatıyla zayıflayacak ve ortadan
kaldırılacaktır. Yani, radikal İslamistler Amerika ortadan kaldırıldıktan sonra diğer
gayr-ı Müslim ülkelerin kendiliğinden çözeleceğine inanmaktadırlar.
Üçüncü saldırı çerçevesi ise, gayr-ı Müslimlerden daha önce İslam’a hainlik
yapanlara saldırılmasıdır. Mesela, Müslüman Dünyasında hain olarak kabul edilenler;
‘Alevilik’ gibi İslam’dan ayrılan mezheplerdir. İster Pakistan cumhurbaşkanı Pervez
Müşerref gibi bir devletin zirvesi olsun ister Alevilik gibi İslam Mezhebi olsun her
hainin ortadan kaldırılması gerektiğine inanan Terör Örgütleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla, bu Terör Örgütleri ilk olarak hain olanları ortadan kaldırdıktan sonra
İslam dışındaki dünyaya gidip kalan diğer gayr-ı Müslimlere saldırılmalı fikrini
taşımaktadırlar. Günümüz dünyasında her yerde ortaya çıkan Terör olaylarına bütün
radikal Terör Örgütleri adı geçen üç saldırı stratejisi ile saldırı hedefini ve zamanını
belirlemektedir. 103

3.4.

Cihat (Jihad) Sonrası Son Hedef

Hz. Muhammed, Medine’de başarılı olduktan sonra tekrar Mekke’ye
dönmüştür. Savaş yapılmadan Mekke’ye İslam düşüncesi yayılmıştır. Mekke savaş
yapılmadan İslam Devleti’nin bir parçası olmuştur. Bundan sonra Mekke İslam

. JanByungOk, İslam Fundamentalizmi..., S. 18-23.

103
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düşüncesine dost olmuş ve Muhammed bu yerde çok hoş karşılanmıştır.
İslam radikalistleri’de de aynı inanç bulunmaktadır. Demek ki, onlara göre
Kutsal Savaşı başlatarak İslam Devleti’ni oluşturduktan sonra diğer gayr-ı
Müslimlere Kutsal Savaş yapılırsa, günümüze kadar İslam Dünyasında gayr-ı
Müslimlerin merkez yeri (özellikle Suudi Arabistan) olan bölgelere İslam düşüncesi
yayılabilir ve bu gayr-ı Müslimlerin yeri de İslam Devleti’nin olabilir. Başka bir
deyişle, İslam radikalistlerine göre onlar tarafından diğer ülkelerde İslam Devleti’nin
kurulmasında başarılı olunursa gayr-ı Müslimlerin bölgeleri de kademeli olarak
asimile edilebilir.
Şimdiki zamanda ortaya çıkan terör olaylarına baktığımızda adı geçen
stratejiler belirginlik göstermektedir. Yani, terör olayları tarafından hangi yöntem ve
stratejinin nasıl kullanıldığı kesinlikle anlaşılabilir. 104 Bazı İslam Dünyası’nda
radikalistler kim olursa olsun herkesi gruplarına kabul ettikleri için onların inancını
takip eden taraftarları çoktur. 105

. Cuma gününün öğleden sonraki vaazı olarak ‘Khutab’ tarafından İnternet sitesine atılmış.
http://en.wikipedia.org/wiki/Khutbah
http://fridaykhutbah.com/
105
. KimKiHyun, A Study on the İslamic…, S. 17-19.
104
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
11 EYLÜL SONRASI TERÖR İLE MÜCADELE

1. Uluslar Arası Terör ile Mücadele Mütteffikleri

1.1.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Stratejisi ve Operasyonu

Amerika Birleşik Devletleri 1960 yılı sonrası teröristlerin saldırılarına en
fazla maruz kalan ülkelerden birisidir. 1970 yılından 2005yılına kadar ABD’nin
içinde ve dışında ortaya çıkan Amerikalılara ve ABD’ye yönelik terör olaylarına
baktığımızda 520 kadar sayılabilir.
<Çizelge 4-1> ABD’ye yönelik Terör olaylarının İstatistikleri (1970 – 2005)
Yıllar

Olaylar

Yaralananlar

Öldürülenler

1970 – 1979

247

155

34

1980 – 1989

133

56

23

1990 – 1999

42

1,568

189

2000 – 2005

98

2,386

2,990

Toplam

520

4,165

3,236

*Kaynak : US National Memorial İnstitute for the Prevention of Terrorism(MIPT),
Terrorism Knowledge Base.
4,000’ den fazla yaralanan ve 3,000’den fazla ölen olmuştur. ABD’ye yönelik
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Terör olaylarlarına baktığımızda 1970 yılında en fazla sayıda (247) olay olmuştur. En
az ise, 1990 yılında (42) olmuştur. Ancak, yaralananların ve öldürülenlerin sayısı çok
hızlı artmıştır. Bir olayda öldürülenlerin oranı, 1970 yılında 0.138 kişi, 1980 yılında
0.173 kişi olarak çok az olmasına rağmen 1990 yılında 4.5 kişi, 2000 yılında 30.51
kişi olarak ciddi oranda artmıştır. Yani, 2000 yılında bir olayda öldürülenlerin sayısı
1970 yılında öldürülenlerin sayısı ile karşlaştırıldığında %221 oranında çoğaldığı
görülmektedir. Terörden Amerikalıların yaralanmasının artmasının arka planında,
terörün aracı olarak silahlanmanın gelişmesi olmakla birlikte daha önemli başka bir
sebep ise, ABD üzerinde terörün çerçevesinin daha genişlemesidir. 106 ABD üzerinde
terörün genişletilmesinin örneği doğrudan 2,749 kişinin öldüğü 11 Eylül Saldırıları
olmuştur.
ABD, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra 25.10.2001’de ‘Terör’ün
Önlenmesi ve Engellenmesi için istenilen Uygun Araç Sağlama Yasası’nı düzene
koymuştur. 107 Bu yasa’ya göre terör şüphelilerini aramak için, insanlar özel bir
suçları olmasa da maksimum 7 gün olmak üzere göz altına alınmış ve soruşturma
örgütlerinin gizlice dinlenilmesi de büyük ölçüde arttırılmıştır. Bununla birlikte
terörle ilgili soruşturma için gizli bilgiler de okunabilir denilmiştir. Hatta sınırsız ev
soruşturma yetkisi de verilmiştir. Fakat bu yasa teröre ilgili soruşturma için çok etkili
olsa da terör şüphelileri hakkında resmî bir yazı olmadığından insan hakları
konusunda tartışmalar da ortaya çıkmıştır.
11 Eylül sonrası ABD, Anti-Terör Örgütlerinin yönetim başkanlığının
çalışmalarını daha yoğun bir hale getirmiştir. Terörün sorumluluğu, yurt içinde terör
olayı ortaya çıkarsa, Adalet Bakanlığı’nın organı olan Federal Soruşturma
Müdürlüğü’ne, yurt dışında terör olayı ortaya çıkarsa Dışişler Bakanlığı’nın organı
olan Anti-Terör İdaresin’e verilmiştir, ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı(CİA) ise,
Uluslararası Terör Örgütleri hakkında istihbarat toplama, haber alma ve Anti-Terör
Donatımı’nın geliştirilmesi, teknolojisinin desteklenmesi gibi bütün ABD Anti-Terör
Örgütlerinin birbirleriyle karşılıklı işbirliğini sağlama sistemini oluşturmuştur.
106

. ChoiJinTae, Terörizm’in Teorisi..., S. 338 – 341.
. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to İntercept and
Obstruct Terrorism of 2001 : USA PATRİOT ACT
Böylece bu kanunu ‘Amerika’nın vatansever kanunu’ olarak adlandırılmıştır.
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11 Eylül Saldırısı sonrası yeniden oluşturulan en önemli teşkilat ise 20 Eylül
2001’de bakanlık düzeyinde ortaya çıkan ‘Anayurt Güvenlik İdaresi’dir(Office of
Homeland Security). Anayurt Güvenlik İdaresi’ne, terör saldırı şekillerinden
sorumluluk müdürlükleri olarak her hangi başka bir durumda ortaya çıkabilecek
sıkıntıları yenmek için Anti-Terör görevlerini bütünleştirme görevi ve Anti-Terör
görevleri hakkında kontrol yetkisi verilmiştir. Ayrıca bu idare, 2002 yılında ABD
‘Devlet Güvenlik Stratejisi(NSS)’ ile ‘Anayurt Güvenlik Yasası(Homeland Security
Act)’dan hareketle Ocak 2003’te yaklaşık 170 bin mensupla ‘Anayurt Güvenlik
Bakanlığı(Department of Homeland Security, DHS)’ olarak genişletilmiştir. DHS, 11
Eylül öncesinde 22 organa ayrılan anayurt güvenliğine bağlı görevleri bir yere
merkezîleştirerek ABD iç toprağında terörü önleyip terör ile ilgili olguları azaltma,
terör olayı ortaya çıktığında yıkılma zararlarını önleme ve olay sonrası terör ile ilgili
her hangi bir araç bulup rehabilitasyonun hızlı yapılmasını hedeflemiştir.
Kısacası DHS, istihbarat toplama, uyarma ve ulaşım güvenliği, yurt içi
terörü önleme, önemli kurumların ve kaynakların savunulması, terör yüzünden ortaya
çıkabilecek büyük felaketlerin önlenmesi, acil durum halinde erken uyarma ve
durumu karşılama gibi görevleri yapmak için oluşturulmuştur. İstihbarat toplama,
uyarma ve ulaşım güvenliği ve yurt içi terörü önleme hareketi, temel olarak klasik
Anti-Terörizm’e ilgili bir kavramdır. Önemli kurumların ve kaynakların savunulması,
terör yüzünden ortaya çıkabilecek büyük felaketlerin önlenmesi ise, terör saldırıları
ile ilgili ABD’nin eksikliklerinin azalmasına bağlıdır. Acil durum halinde, erken
uyarma

ve

durumu

karşılama

terör

saldırıları

nedeniyle

gelecek

zararı

minimumlaştırarak çok hızlı bir şekilde iyileştirme yapabilmek için rehabilitasyonun
yapılmasıyla ilgili Karşı Terörizm(Counter-Terrorism) hareketi olarak söylenebilen
Kriz Yönetimi’ni(Crisis Management) daha derinden vurgulamıştır. DHS, istihbarat
toplama ve uyarmayla ilgili ‘Anavatan Güvenlik Uyarma Sistemi’dir. Bu sisteme
göre, yurt içinde ve dışında Yeşil, Mavi, Sarı, Portakal Rengi, Kırmızı olarak toplam
5 farklı kademe olarak terör ile ilgili uyarı şekli vardır.

56

<Çizelge 4-2> ABD Terör Uyarma Kademesi ve Vatandaşların Hareket Direktifleri
Uyarma
Kademeleri

Kademelerde, Vatandaşların Hareket Direktifleri
•Aile acil tasarımı meydana getirilerek kardeşlerle ve arkadaşlarla paylaştırılmalı
•Aile acil maddeleri alınmalı

Yeşil

•Devlet makamlarından haber alınmalı
•Kaçabilecek bir yer bulmalı ve evdeki elektrik, doğal gaz, su denetimine çare bulunmalı
•Kendisine ve komşu ya da diğer insanlara yardımcı olabilecek
güvenlik önlemleri düşünülmeli
•Kızılay özel tedavi yönteminin gerekleri düşünülmeli
•Yeşil kademenin her hareket direktifi uygulanmalı

Mavi

•Felaket preparasyon maddelerinin hazırlanması ve eski maddelerin yeni maddelerle değiştirilmesi
•Şüpheli faaliyetlere dikkat edilmeli, şüpheliler bulduğunda hemen
ilgili makama bildirilmeli
•Yeşil, Mavi kademenin her kareket direktifini uygulamalı
•Felaket preparasyon maddeleri tekrar kontrol etmeli

Sarı

•Aile acil tasarımındaki telefon numarası doğrulanmalı
•Güvenlik olarak iş yerine ve okula gittiği yollar dışında başka yollar da bilinmeli
•Şüpheli faaliyetlere dikkati edimeli, şüpheliler bulunduğunda hemen
ilgili makama bildirilmeli
•Altı düzey kedemenin her hareket direktifine uyulmalı

Portakal
Rengi

•Gezerken her zaman dikkat edilmeli
•Yol araçları duraklatılabilir, turistlerin bagajı soruşturulabilir.
Böylece önemli binalara ulaşmaları önlenebilir.
•Komşulara ve diğer insanlardan yardım isteyenlere yardımcı olmalı
•Altı düzey kademesinin her hareket direktifine uyulmalı

Kırımız

•Devlet açıklamasına dikkati etmeli
•Haber ulaşımlarının istihbaratı ve direktifine yardım etmeli
•Uygun kaçma yerine yetiştirmeli

*Kaynak : US Department of Homeland Security : http://www.dhs.gov
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Anti-Terör Stratejisi genel olarak dört kısma
ayrılabilir. 108
1) ‘Teslim Olmama Politikası(No Concession Policy). Teslim Olmama
Politikası teröristlere asla yenilinmeyecek ve hiç bir müzakere yapılmayacak ilkeleri
ile açıklanmaktadır. Mesela, rehine olayında, teröristlere para vb. hiç bir şey
verilmeyecek ya da operasyonda derdest edilen teröristler hiç beraat etmeyecekler.
Böylece terör örgütlerinin hedeflerinde başarılı olmamaları için çabalanacağı yoğun
bir şekilde vurgulanmıştır. Bu politika, 1973 yılında Sudan’da Amerika
Diplomatı’nın Arap teröristlere rehin düşmesi ve öldürülmesinden kaynaklanmıştır.
O dönemde ABD başkanı Nixon, teröristlerle müzakere edilmesinin terörizmin daha
fazla yayılması sonucunu doğurabileceğinden teröristlerle asla hiç bir şekilde
müzakere söz konusu olamaz, demiştir. Dolayısıyla, “Teslim Olmama Politikası”
‘Teröristlerin teslim olması, gelecekte daha fazla siyasî hedef elde etmek için
terörizmi getirebilir’ prensibine dayanmaktadır.
2) ‘Hukuk’un Adalet Gerçekleştirme Politikası’. Bu politika, Amerikalılar ile
ABD’nin kaynaklarına terör yapan teröristlerin sonuna kadar kovalayarak mahkeme
yargı yerine getirileceğini açıklayan iradenin bir ifadesidir. Bu politika hedefini
gerçekleştirmek için uluslararası sözleşmeyi kullanarak sözleşmeyaptığı hükümetler
ile teröristleri hapsetmek için oldukça uğraşmaktadır. Aynı zamanda ABD’ye
teröristleri getirebilmek için daha önce kabul edilen ‘Suçluyu Hudud Dışı Etme
Sözleşmesi’ daha da güçlenmiştir.
3) ‘Terör’e Yardım Veren Devletleri Çeşitli Şekillerde Engelleme
Politikası’dır. Aslında ABD her yıl teröre destek veren devletleri açıklamaktadır.
2005 yılına baktığımızda Kûba, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye olmak üzere
toplam 6 ülke teröre destek veren devletler olarak açıklanmıştır. 109 Daha sonra 2006
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. US Department of State, 2005: 6, http://www.state.gov
. Teröre destek veren devletler olarak tanımlandığı zaman bu devletlerin terör örgütlerinin
mensupları ve onlara bağlı olan kişilerin ABD’ye giriş vizesi kabul edilmeyecek, ABD toprağı
içerisinde yaşayan organlar hemen sürgüne gönderilecektir. Hatta eğer bir Amerikalı terör örgütlerine
para gönderir ya da silah ve ev gibi konularda yardımcı olursa hemen hapsedilecektir. ABD toprağı
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yılında Libya bu listeden çıkarılmıştır.
4) Dost ülkelere ‘Terörizme karşı kapasitesi için yardım politikası’: ABD
hükümeti ‘Terörizme karşı yardım(Anti-Terrorism Assistance: ATA)’ programı ile
dost ülkelerin anti-terörizm kapasitesini güçlendirmek için anti-terörizm eğitimi
vermekte ve silahlanmalarını desteklemektedir. Örneğin, 20 yıldır 141 ülkeden gelen,
yani anti-terörizm görevlisi olan güvenlik ile ilgili mensuplar olarak yaklaşık 48 bin
kişi ABD’de eğitim almıştır. 110
Ayrıca, ABD hükümeti, bu gibi güçlü ‘Terörizme karşı politikaları’nı
uygulamak için Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’nin askerlerinden oluşturduğu ‘AntiTerörizm’in Uzmanı’ olarak Delta-Force’ı kullanmaktadır. Ayrıca ABD bu konuda
yurt içi olayların sorumluluğunu alan Federal Soruşturma Müdürlüğü’nün organı
olarak SWAT(Special Weapons and Tactics), Deniz Askeri Özel Birliği, Hava Özel
Operasyon Timi, Kara Alan Asker Birliği ve Deniz SEAL gibi kuvvetlerini iyi bir
şekilde kullanarak sürekli güçlenmektedir.

1.2.

NATO’nun Stratejisi ve Operasyonu

NATO(North Atlantic Treaty Organization, Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü), 9 Nisan 1949’da Washington Antlaşması ile kurulan bir kollektif savunma
örgütüdür. SSCB ve Doğu Bloğu’nun dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle
varlığı ve amaçları tartışma konusu olan NATO, kendine yeni hedefler ve görev
sahaları edinmiştir. Bu şekilde 1990’lar boyunca çeşitli dönüşümler geçiren NATO,
11 Eylül saldırılarını takiben iyice belirginleştiği üzere ‘Uluslararası Terör ile
Mücadele’yi ana hedef olarak belirlemiştir. 111
Soğuk Savaş sonrası NATO’nun belirleyicisi olan kollektif savunmadan
içerisinde bu devletlerin piyasalarının dondurulması, ihracat, ithal kabul edilmemesi gibi ekonomik
engellemeler de yapılacaktır. Bununla beraber teröre yardımcı olmayı engellemek için uluslararası
toplumunun baskısı da çeşitli metotlarla devam edecektir.
ChoiJinTae, Terörizm’in Teorisi..., S. 344.
110
. US Department of State, 2005: 9-10, http://www.state.gov
111
. http://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
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bölgesel savunma sistemine geçilmiştir. Özellikle NATO, PfP’yi(Partneship for
Peace, Barış için Ortaklığı) 112 kullanarak eski Komünizm ülkeleri(27 ülke) ile
güvenlik ile ilgili ortaklık ilişkileri kurup onlarla ‘Avrupa Atlantik Ortaklık
Konseyi(EAPC: Euro-Atlantic Partnership Council)’nu kurmuştur. NATO aslında 55
üye ülkeyle oluşturulan eski Avrupa güvenlik işbirliği örgütü olarak ‘Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE : Organization for Security and Co-operation
in Europe)’ na benzer bir özellik taşımaktadır. 113
NATO’nun rolü ve imajı zayıflarken, ortaya çıkan 11 Eylül Saldırıları, hem
NATO’nun varlığının gerekliliği hem de bütün üye ülkelerine ve PfP ülkelerine
teröre karşı yeni güvenlik ortaklıklığının gerektiği konusunda bir değişim noktası
oluşturmuştur. Özellikle, NATO tarafından ‘Operation Eagle Assist’ ve ‘Operation
Active Endeavour’u dâhil gerçekleştirilen ‘Terörizm’e karşı 8 resmi hareket (The
Eight Official Actions)’ , her ne kadar askeri alanda olmayan hareketler olsa da, daha
sonra bu hareketler NATO’nun önderliğinde anti-terörizm hakkında uluslararası
işbirliği açısından önemli bir kavram oluşturmuştur. Daha önemlisi, NATO’nun
Avrupa Atlantik bölgesel güvenlik örgütü olarak imajını güçlendirmede çok önemli
bir rol oynamıştır.
Bir taraftan 11 Eylül sonrası PfP ülkelerinin önemli bir ülkesi olan Rusya ile
‘Devamlı Ortaklık Konseyi’nde terörizme karşı işbirliği güçlendirilirken diğer
taraftan bu konseyin üstü olan başka yeni bir yüksek işbirliği teşkilatının kurulmasını
beraberce kabul ettikten sonra, her ne kadar sınırlı boyutta da olsa, Rusya ile
NATO’nun anti-terörizm ve terörizmin yayılmaması için birlikte çalışmasıyla
terörizme karşı uluslararası işbirliğinin esasları oluşturulmuştur.
11 Eylül Saldırıları ortaya çıktığında NATO hemen ‘Anti-Terörizm’i
NATO’nun ortaklık güvenlik politikası olarak tanımlamıştır. Terörizm karşısında
güvenliği sağlamak için, yani NATO’nun askeri kuvvetlerinin uygulaması ile
ilerlemek için çok çalışacağını ve uluslararası örgütler ile istihbarat işbirliğini
. PfP aslında eski Sovietler Birliği’nin ülkeleri ile Avrupa’nın diğer ülkeleri arasında güvenliği
sağlayabilmek için çalışan NATO’nun bir programıdır.
http://en.wikipedia.org/wiki/PfP
113
. ParkHeungKyu, NATO’nun Değiştirilmesi ve Değerlendirilmesi, İnstitution for Foreign Affair &
National Security of Republic of Korea, 2006, Seul, S. 1-2.
http://www.ifans.go.kr/ik_a003/ik_b011/ik_c007/12106648_1155.html
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güçlendireceğini vurgulamıştır. Hatta terörizmin yayılmasına karşı mücadelede
Avrupa Birliği ile işbirliğini çok önemli olarak algılayan NATO, ‘Terör ile Mücadele’
sürecine

girebilmek

için

NATO’nun

askerî

kuvvetlerinin

güçlendirilmesi,

geliştirilmesi üzerinde yapısal bir değiştirme, modernleşme ihtiyacı duymuştur.
Dolayısıyla, bir taraftan bu ihtiyaçları gerçekleştirmek için NATO’nun somut
stratejisi ve taktiği araştırılırken, diğer taraftan Avrupa Birliği önderliğinde
vurgulanan operasyonda 114 NATO’nun kaynaklarını kullanarak NATO’nun rolünün
daha da önemli ve ağırlıklı olması için uğraşılmaktadır.
NATO ile Avrupa Birliği’nin ilişkisi hakkında şunları söyleyebiliriz; ‘Yıllık
Dişişler Bakanlıklarının Müzakeresi’, yılda 6 kere ‘NAC(North Atlantic Council)PSC(Politica Security Committee) Müzakere’ ve yılda 2 kere ‘Birleşim Askeri
Komitesi’ olarak somutlaştırılmıştır. Ayrıca, NATO ve AB, 16 Aralık 2002’de ‘Berlin
Plus Antlaşması’nı imzalayarak Mart 2003’te Yugoslavya’da NATO’nun görevini
AB’ye vermiştir. Böylece AB önderliğindeki operasyonda NATO’nun kaynakları ve
askeri kuvvetlerinin kullanılması mümkün olmuştur. Bunun gibi NATO-AB arası
işbirliği olarak, Temmuz 2004’te İstanbul’daki NATO Zirve Toplantısı’da, BosnaHersek’e barış getirebilmek için NATO’nun Avrupa Yardımcı Komutanı (NATO
Deputy Supreme Allied Commander Europe) Avrupa Operasyon Komutanı olarak
atanmıştır. NATO-AB arası ‘Projeyi uygulamak için çok yakın kooperatif ve
arabuluculuk’ kavramı da gerçekleştirilmiştir. Böylece Avrupa güvenliğinde AB’nin
öderlik rolü ortaya çıkmış, dolayısıyla NATO, ‘Avrupa Güçlendirme Hareket Planı
(ECAP : European Capabilities Action Plan)’nı destekleyerek Mayıs 2003’te NATOAB ‘Capability Group’ı oluşturmuştur. Aslında bunun anlamı şudur; NATO-AB arası
askeri kuvvetlerinin güçlendirilmesinin karşılık olması istenmektedir. Ayrıca bu
durum, NATO Karşılık Kuvveti (NRF : NATO Response Force) ile Avrupa Birliği
Savaş Grupları(Battle Groups) 115 arasında ilişki kurmak için NATO’nun değişimi
olarak yorumlanabilir.

. Bu operasyon, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası olarak, aslında 12 Aralık 2003’te
NATO’nun AB üyeleri ile uyguladığı AB’nin bir evrensel stratejisi ve savunma stratejisi(A Secure
Europe in a Better World)dir.
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Security_and_Defence_Policy
115
. http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi_Sava%C5%9F_Gruplar%C4%B1
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Soğuk Savaş sonrası NATO’nun rolü, Doğu Bloğu’nun dağılmasının
önlenmesiyle ideolojinin değişim sürecinin ardından gelen kriz, kaos ve bunalımın
ortadan kaldırılması ve SSCB’den ayrılan yeni devletlerle işbirliği ilişkilerinin
güçlendirilmesi gibi çeşitli stratejileri sağlamaktı. Dolayısıyla bu bölgelerin etnik,
toprak çatışmalarına karşı aktif olarak çalışan NATO, aslında barışın korunması, kriz
yönetimi, insanî desteği gibi hedefler için çalışmıştır.
Fakat 11 Eylül saldırılarını takiben iyice belirginleşen ‘Uluslararası Terör ile
Mücadele’yi ana hedef olarak belirlemiştir. Bu nedenle ABD önderliğinde Irak ve
Afganistan işgallerine NATO üye ülkeleri katılarak savaş sonrası rehabilitasyon için
33 ülkenin katılmasıyla kurulan ‘Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetleri
(İSAF :İnternational Security Assistance Force)’nin komutalığını Ağustos 2003’te ele
almıştır. NATO, kuruluşundan sonra ilk defa Avrupa dış bölgesinde rol oynamıştır.
Bu ise, hem NATO’nun rolünün genişletilmesi hem de NATO üyesi olmayan ülkeler
ile işbirliğinden, yani terörizme karşı uluslararası ortaklık işbirliğinden dolayı
NATO’nun önemli bir role (Terör Örgütleri’nin soruşturulması, emniyet koruması,
savaştan sonra rehabilitasyon gibi) sahip olduğu anlamına gelmektedir. 116
Ancak, ABD’nin Irak ve Afganistan işgallerinde oynadığı rol, NATO’ya ciddi
eleştiriler yöneltilmesine sebep olmuştur. Ayrıca, BM kararlarının NATO’ya herhangi
bir etkisinin olmadığı görüldükten sonra, pek çok grup NATO’ya karşı muhalefeti de
arttırmıştır. Dolayısıyla, NATO’nun geleceği konusunda tartışmalar hala devam
etmektedir. 117

1.3.

Orta Asya’da Terörizmle Savaş Durumu

Amerika Birleşik Devletleri’nin ‘Terörizmle Savaş’ süreci ile jeostratejik
önemli bölge olarak tekrar dünya gündemine gelen Orta Asya, 11 Eylül Olayları
öncesinde petrol kaynak bölgesi olarak, sonrasında anti-terörizm savaşı yürütmek
. ParkHeungKyu, NATO’nun değiştirmesi…, S. 4-6.
. http://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
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için direk desteklenen öncelikli kısım olarak algılanmaktadır. 118 Orta Asya’nın bir
kısmı olarak Pakistan’a baktığımızda, ABD tarafından ‘NATO üye olmayan önemli
müttefiği (MNNA: Major non-NATO ally)’

119

olarak tanınmaktadır. Çünkü

terörizmle savaş açısından ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesinde ve El-Kaide’nin
yıkılmasında, Usama bin-Ladin’in hapsedilmesinde Pakistan’ın rolü, jeostrateji
noktası olarak çok önemlidir. Orta Doğu ve Orta Asya’da hareket eden aşırı İslamist
Gruplarının yayılmasını önlemek için önemlidir. Dolayısıyla, Orta Asya, 11 Eylül
sonrası terörizmle savaş için güçlü ülkeler(ABD, Batı, Çin Rusya gibi) tarafından
çok önemli bir bölge olarak yeniden tanınmıştır.
Ekim 2001’de Afganistan Savaşı başladıktan sonra ABD ordusu Özbekistan,
Kırgızistan ve Tacikistan’da yaklaşık 5 bin askerle operasyon yapmıştır. Orta Asya
ülkelerinden askeri alanların kullanılması ve geçiş açısından yardım almıştır.
Özellikle, Afganistan Savaşı bittikten sonra, yani Taliban Rejiminin dağılmasından
hemen sonra ABD tarafından başlatılan Afganistan işgalleri ile ABD hükümeti, İslam
Radikalizmi’nin kuvvetlerinin Orta Asya ve diğer komşu ülkelere dağılmaya
başladığını düşünerek ABD ordusunun bu bölgelerde operasyon yapması gerektiğini
ve aktif olarak karşı çıkmak gerektiğini düşünmüştür. Demek ki, ABD hükümeti’nin
yaklaşımına göre, İslam Radikalistleri olan Afganistan’daki Taliban gibi başka
örgütlerin ortaya çıkmasını önlemek için Orta Asya’ya bakılmalıdır. 120
ABD resmen “Orta Asya’da Daimi Askeri Merkezi kurma ihtiyacımız yoktur”
diye vurgulamaktadır. Aslında ABD hükümeti bu bögelerde ‘Stabilizatör’ veya
‘Arabulucu’ rolü oynamak istemektedir. Hatta Orta Asya’daki ülkeler de zaman
geçtikçe Rusya’nın etkisinden uzaklaşarak ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini
ifade etmişlerdir. Nihayet, ABD’nin gelecekteki Orta Asya stratejisini tahmin edersek,
ereksel

olarak

NATO’nun

stratejisi

(Doğu

Avrupa

ile

Avrasya

Balkan

Bölgesi’nde(Kafkaslar’da 3 ülke ve Orta Asya’da 5 ülke) etkisini yaymak) ile
. LeeGangUn, 11 Eylül Sonrası ABD’nin Terörizmle Savaş Stratejisi ve Geleceği, DaeJun
Üniversitesi Askeri Araştırma İdaresi, 2005, DaeJun, S. 24-25.
119
. Major non-NATO ally(MNNA), NATO üyelik değilse de ABD ile çok yakın stratejik işbirliği
ilişkileri oluşturulduğu ülkelerini ABD tarafından örgütlendirilmiştir. Bu ülkeleri ise Asya, OrtaDoğu,
Avustralya vb toplam 14 ülkesi bulabilmektedir.
http://en.wikipedia.org/wiki/MNNA
120
. KimSungHan, Afganistan Savaşı sonrası ABD’nin Orta Asya Politikası, Kore Dişişler Bakanlığı
Güvenlik Enstitüsü, 2002, Uluslararası Sorunlarının Analizi’den
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benzerdir. Dolayısıyla ABD bunu gerçekleştirmek için Rusya ve (Russia
Down :Önceden ve şu ana kadar Orta Asya’yı çok etkileyen Rusya’nın gücünü
zayıflatabilecek bir stratejidir) Çin hakkında bir strateji yapmaktadır (China Out :
Çin’in gücünün Orta Asya’yı etkilemesini engelleyen bir stratejidir, yani ABD bu
bölgede Çin’in ‘Büyük Oyunu (Great Game)’n bir üyesi olmasını istemiyor).
ABD’nin kendi stratejisi ise şöyledir; (America in :Orta Asya’nın sorunlarına aktif
olarak müdahale eden bir staratejidir) 121 Orta Asya ülkelerine ekonomik olarak
piyasa düzenine yardım edip İslam Radikalizmi gibi ABD için sıkıntı getirecek
olguları engelleyerek onlarla işbirliği içinde yoluna daha iyi devam etmek. 122

2. Orta Asya İslam Radikalizmi

2.1.

Hareket’in Gerçek Ortamı

Aralık 1991 yılında, yüzyıllarca Avrasya’yı yöneten Sovyetler Birliği’nin
dağılması, hem dünya boyutunda hem de Avrasya boyutunda jeopolitikal yapıyı
ereksel olarak değiştiren ciddi bir etmen olmuştur. Orta Asya, SSCB’nin dağılması
sonucunda bağımsızlığını kazanmıştır. Bu durum, bir taraftan Orta Asya Ülkeleri’ne
komşu ülkeler ve güçlü ülkeler ile yeni bir politika, ekonomik ve askerî işbirliği ya
da dostluk ve işbirliğinin belirlenmesini gerektirmiştir. Diğer taraftan Çin, ABD,
Türkiye ve AB gibi güçlü ülkelerle Orta Asya’nın jeopolitikal açılımı, dışişleri,
güvenliği ve ekonomik ilişkilerin yeniden ele alınmasını gerktirmiştir. Özellikle, Orta
Asya’da bulunan petrol, doğal gaz gibi çok büyük ham maddeler ile etnik çatışmalar
ve toprak çatışmaları, terör, İslam Radikalizmi’nin yayılması gibi gayri-geleneksel
. Kore Savunma İstihbarat Müdürlüğü, Dünya Askeri Eğilimi, 2004, S. 33.
. ABD, Rusya ve Çin’in işbirliği yaptıkları alan ise, Terörizmin yayılmasının önlenmesidir. Zira
dünyada güçlü ülke olarak tanınan ABD, Rusya, Çin, hepsi ‘Terör ile Mücadele’ sürecinde büyük
ölçüde rol oynamaktadır.
Kore Savunma İstihbarat Müdürlüğü, Dünya Askeri…, S. 34.
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güvenlik soruları, güçlü ülkelerin Orta Asya Strateji Ortamı hakkında ilgilerini
yoğunlaştırmıştır. Böylece “Yeni Büyük Oyun” (New Great Game)’ olarak
adlandırılan strateji oluşturulmuştur. 123
Fakat daha büyük ölçüde Orta Asya’nın jeostratejik yönünün ortaya çıkması,
11 Eylül Saldırıları’ndan sonra olmuştur. Orta Asya, ABD önderliğinde
Afganistan’da ‘Terörizmle Savaş’ yürütülürken, 1990’lı yıllardan farklı olarak,
ABD’nin, Orta Asya bölgelerine askerî mevzi göndermesi, ekonomik yardımı
artırması gibi ABD İlerleme Politikası’ndan çok etkilenmiştir. Aslında, Orta Asya
hakkında ABD İlerleme Politikası, Rusya ve Çin’in Orta Asya hakkındaki ilgilerini
ABD ile işbirliğinden başlatarak (güçlü ülkeler arası kuvvetlerin rekabet etmesinden
dolayı bu bölgeye ilgi oluşmuştur.) uluslararası sorunlar, yani uluslararası terörizm,
İslam Radikalizmi, uyuşturucu madde gibi gayri-geleneksel güvenlik meseleleri
açısından yeniden düşündürmüştür. Ayrıca, 11 Eylül Olayları sonrası Orta Asya
üzerinde ABD İlerleme Politikası, Rusya ve Çin’e güvenlik tehdidi ya da ekonomik
baskı olarak yansımıştır. Dolayısıyla Rusya ve Çin birbirleriyle işbirliği yapmayı
düşünmüştür. Örneğin Putin, bir taraftan ABD’nin ‘Afganistan’daki Anti-Terörizm
Savaşı’nı aktif olarak desteklerken, diğer taraftan Orta Asya ülkeleri ile işbirliği
yaparak sözleşme imzalamak, askeri kuvvetlerini güçlendirmek, Çin ile birlikte
çalışıp 2001’de imzalanan ‘Şanghay İşbirliği Örgütü(Shanghai Cooperatşon
Organization, SCO)’nün 124 rolünü güçlendirmek gibi önlemler almıştır. Çin de Orta
Asya ülkeleri ile enerji işbirliğini genişleterek Temmuz 2005’te SCO Zirve
Toplantısı’nda Rusya ile birlikte Özbekistan ve Kırgızistan’daki ABD ordusunun
çekilmesini istediği ortak manifestosunu açıklamıştır. Hatta günümüzde hem Nükleer
güce hem de yeni ekonomik güce sahip bir ülke olarak gelişmekte olan Hindistan’
daki enerji kaynaklarını ele geçirmek için Orta Asya diplomasisini güçlendirmektedir.
Orta Asya çeşitli geleneksel ve gayri-geleneksel güvenlik meseleleri, yani
etnik, din çatışmaları, Kitle İmha Silahları (WMD : Weapon of Mass Destruction),
terörizm, gizlice uyuşturucu satışı, insanların köle olarak satılması, küçük silahların

. KoJaeNam, Orta Asya’nın Stratejik Ortamı ve Geleceği, Kore Dişişler Bakanlığı Güvenlik
Enstitüsü, 2006, Uluslararası Sorunların Analizi’nden, S. 5-6
124
. http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation
123
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gizlice satışı, mülteciler, yoksulluk gibi güvenlik olarak hem çok istikrarsız bir bölge
hem de diğer ülkeler ile işbirliği yapmak isteyen bir bölgedir. Hatta Orta Asya’da
hareket eden İslam Radikalizm Silah Grubu olarak ‘Özbekistan İslam Hareketi
(İMU : İslamic Movement of Uzbekistan)’ ile köyleri ve sosyal şikayet gruplarını
hedef alan Silah Grubu ‘Hizb-ut Tahrir(HT)’in kuruluşundan günümüze kadar
Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ı merkez alarak hareket etmektedir. Aslında bu
grupların ortaya çıkardığı çeşitli terör olayları, uyuşturucu satışı gibi güvenlik
meselelerine bağlanmaktadır. 125

2.2.

Orta

Asya’da

Faaliyet

Gösteren

Radikal

İslam

Gruplarının Amacı ve Analizi

Bu başlık altında Orta Asya’da faaliyet gösteren Terör Örgütleri’nin
faaliyetlerini ve amacını gözden geçireceğiz. Söz konusu olanOrta Asya’daki radikal
İslamî gruplara baktığımızda ‘Özbekistan İslam Hareketi (İMU)’, ‘Hizb-ut
Tahrir(HT)’, radikal İslamî grubun temsilcileri olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu
iki grubun amaçlarını ve genel faaliyetlerini inceleyeceğiz.
Özbekistan İslam Hareketi Orta Asya’da doğmuştur. Bu hareket, şiddetli
Müslüman Direniş Hareketi olarak tanımlanmaktadır. Aslında bu hareket, 1999 yılı
sonrası Özbekistan ve Kırgızistan merkez olarak bir kaç defa terör olayları
gerçekleştirdikten sonra uluslararası gündeme gemiştir. Bu hareketi 1992 yılında,
iktidar olarak daha yoğun bir şekilde ele alan Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam
Kerimov, Fergana Vadisini merkezi alarak hükümetin kontrölü dışında çok hızlı
gelişen Müslüman Direniş Hareketi’ni illegal olarak açıklayarak büyük ölçüde bu
harekete baskı yapmaya çalışmıştır. Dolayısıyla Özbekistan hükümetinin baskısından
kaçarak Tacikistan’a giden çoğunluğu oluşturan Özbek Müslümanları, Birleşik Tacik
Muhalefeti’ne (UTO: United Tajik Opposition) katılarak Tacikistan İç Savaşı’nda
. KoJaeNam, Orta Asya’nın Stratejik Ortamı…, S. 11-12.
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aktif olarak rol oynamışlardır. Özellikle daha öncede Sovyet-Afgan Savaşı’na katılan
Özbek Juma Namangani, Tacikistan’daki Tavildara dağ bölgesinde faaliyet gösteren
Tacikistan İslamî Rönesans Partisi’nin(İRP : İslamic Renaissance Party of Tajikistan)
askerî komutanı olarak çalışmıştır. Ayrıca, Tacikistan İç Savaşı’na katılan Özbek
Müslümanları, aşırı İslam Radikalistleri ile, yani Afganistan Taliban Kuvvetleri ile
gizlice ilişki kurarak kademeli İslam Radikalizmini yöntem olarak alıp şiddetin
kullanılmasını vurgulamaya başlamıştır.
1997’de Tacikistan İç Savaşı’ndan sonra, Tacikistan İslamî Rönesans
Partisi’nin hem ılımlı hem de laik politikasına karşıt duygular hisseden Tohir
Yuldashev ve Namangani, Özbek Müslümanları’nı toplayıp Özbekistan Laik
Hükümeti’nin yıkılmasını ve İslam Devleti’nin kurulmasını hedef alarak Özbekistan
İslam Hareketi’ni(İMU) resmen kurmuştur. 126 Özellikle Namangani, Tacikistan’daki
dağ bölgelerini Özbekistan İslam Hareketi’nin ana yeri olarak kullanmıştır. Hem
İslam’a karşı baskısı hem de ekonomik yoksulluk yüzünden Özbekistan
hükümeti’nden şikâyetçi olan Fergana Vadisi’nden gelen genç müslümanları hareket
içine alarak kuvvetlerini genişletmiştir. 127
Özbekistan İslam Hareketi, Afganistan Taliban ve El-Kaide ile gizlice
işbirliği yaparak Orta Asya hükümetlerine terör saldırıları gerçekleştirmeye
başlamıştır. Özbekistan İslam Hareketi’nin ilk defa Terör saldırısı Şubat 1999’da
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’ı hedef alarak yapılan ‘Taşkent Araba
Bombalı Terör Olayı’ olarak tahmin edilmektedir. Bu olay sonucunda 16 kişi ölmüş
ve 128 kişi yaralanmıştır. Dolayısıyla Haziran 1999’da Özbekistan hükümeti,
Afganistan’a kaçan Özbekistan İslam Hareketi’nin siyasî lideri Yuldashev’i bu terör
saldırısının arka planında olduğunu düşünerek memlekete göndermek istiyordı. Fakat
Taliban, Özbekistan hükümeti’nin isteğinin aksine Afganistan kuzey bölgesindeki
gizli yeri Yuldashev’e verip Özbekistan İslam Hareketi’nin terör faaliyetine aktif

. Makarenko Tamara, Crime and Terrorism in Central Asia, Jane’s İntelligence Review 12(7), 2000,
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olarak yardım etmiştir. 128
1999 yılında ortaya çıkan ‘Taşkent Araba Bombalı Terör Olayı’ sonrası, İslam
Hareketi’nin terör saldırısı, genel olarak Kırgızistan’ın güney tarafı ve Batken
bölgesinde yoğunlaşmıştır. Namangani’nin önderliğinde örgütleşen İslam Hareketi
Silah Grubu, 1999’da iki defa (Haziran ve Ağustos aylarında) terör saldırısı
gerçekleştirmiştir. Kırgızistan memurlarını ve Japon jeologistlerini kaçırıp rehin alıp
zorla tutarak Kırgızistan köylerine terör saldırıları yapmıştır. Ondan sonra, 2000
yılının sonrasında Özbekistan İslam Hareketi, Özbekistan ve Kırgızistan’ın güney
bölgelerini merkez alarak sınır kontrol alanları ile radyo veri toplama alanlarını yok
etmesi gibi terör saldırıları yaparak bütün Orta Asya’da panik, istikrarsızlık ve
tedirginlik ortaya çıkarmıştır.

Dolayısıyla hem devlet yapısını hem de bölgesel

güvenliği çok tehdit eden ciddi bir şekilde en şiddetli Radikal İslam Direniş Hareketi
olarak büyümüştür. 129
Özellikle Özbekistan ve Kırgızistan güney bölgelerinde terör saldırıları yapan
Özbekistan İslam Hareketi, zayıflayan Orta Asya hükümetlerinde silahlı eylem
yapmıştır. Aynı zamanda uyuşturucu maddelerinin satış yolunu elde etmek için faal
olarak hareket etmiştir. Aslında Özbekistan İslam Hareketi’ne derinlemesine
baktığımızda, silah almak ve gizli uyuşturucu alanının yönetilmesi gibi işler için
gereken parayı çoğunlukla uyuşturucu maddelerin satışından ve yabancıları
kaçırmasından kazandığı söylenebilir. Örneğin Kırgızistan’a getirilen uyuşturucu
maddelerin %70’inin bu örgüt tarafından kontrol edildiği bilinmektedir.
2000 yılında Özbekistan İslam Hareketi, Taliban ve El-Kaide’nin desteği ile
Afganistan kuzey bölgesinin askerî alanlarında yeniden silahlanarak yaklaşık 30005000 kişi ile güçlü bir şekilde İslam Silahlanma Muhariplerini eğitmeye
çalışmıştır. 130 Hatta Özbekistan İslam Hareketi ‘Türkistan İslam Partisi (Herzb-e
İslami Turkestan)’ olarak adlandırılan kapsamlı bir örgüt kurup Kazakistan,
. Naumkin. Vitaly V, Radical İslam in Central Asia : Between Pen and Rifle, Rowan and Littlefield,
Lanham, MD, 2005. S. 81.
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Kırgızistan, Tacikistan ve Çin’e bağlanan Sincan Uygur Özerk Bölge’sine kadar
kuvvetini genişleştmek istemiştir. Bu kapsamda, Özbekistan İslam Hareketi’nin
ereksel amacı yalnızca Özbekistan Laik Hükümeti’nin yıkılması değildir. Aslında bu
amaç, bütün Orta Asya’yı kapsayacak bir İslam Devleti’nin kurulması olarak
genişletilmiş bir amaçtır.
Fakat 2000 yılında Özbekistan İslam Hareketi’nin “Amerikalı kaçırma olayı”
dönüm noktası olmuştur. Aslında ABD, El-Kaide ve diğer uluslararası terör
örgütlerinin işbirliği yaparak hem Orta Asya Ülkelerine hem de ABD’ye şiddet
kullandığı şeklinde onları suçladıktan sonra Özbekistan İslam Hareketi’ne
uluslararası baskı yapmaya başlamıştır. Özellikle ABD hükümeti, Özbekistan İslam
Hareketi’ni Uluslararası İslam Terör Örgütü olarak tanımlayarak Özbekistan
Hükümeti’nin “İslam Radikalizmine Baskı Politikası”nı dolaylı olarak desteklemiştir.
ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesinden sonra Taliban ile birlikte ABD saldırılarına
karşı mücadele eden Özbekistan İslam Hareketi’nin askeri lideri Namangani, bir
savaşta öldürüldükten sonra İslam Muhariplerinin çoğunun kaçması ile Özbekistan
İslam Hareketi çok hızlı bir şekilde dağılmaya başlamıştır. Dolayısıyla Taliban ve ElKaide’den askerî yardım alamayan Özbekistan İslam Hareketi, Orta Asya’da daha
fazla şiddet kullanamayacağını anladı. Ayrıca, Özbekistan İslam Hareketi’nin terör
saldırıları, birçoğu hem laik hem de ılımlı olan Orta Asya Müslümanları’nı da
suçlandırdığı için, bu örgütün yeniden doğması için halkların desteğinin de
kaybedilmesinden dolayı örgütün yeniden kurulmasının zor olduğu şeklinde
değerlendirilebilir. Her ne kadar günümüzde Taliban’ın geriye kalan kuvvetleri ile
birlikte Pakistan’a kaçan örgütün siyasi lideri Yuldashev, Özbekistan İslam
Hareketi’nin yeniden doğmasını söylese de Orta Asya’da Özbekistan İslam
Hareketi’nin gerçek faaliyet belirtisi hiç sezilmemektedir. Dolayısıyla Orta Asya’da
ortaya çıkan Özbekistan İslam Hareketi’nin şiddet tehdidinin birçok kısımda ortadan
kalktığı söylenebilir. 131
İkinci olarak 1953’te Filistin’de kurulan uluslararası İslam radikal partisi
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İnstitution, 2003, S. 2.
http://www.brooking.edu/~/media/Files/rc/testimonies/2003/0723asia_hill/20030723.pdf
69

olarak tanımlanan İslam Kurtuluş Partisi’ne (Hizb-ut Tahrir) baktığımızda, 1990
yılının ortalarından itibaren Özbekistan’a gelerek, bütün Orta Asya’da etkisini
genişleterek gizli bir örgüt olarak büyümüştür. İslam Kurtuluş Partisi, bir taraftan
Orta Asya’nın sınırlarını aşan İslam Devleti’ni kurmayı hedeflerken, (bu noktada bu
örgütün amacının Özbekistan İslam Hareketi’nin amacı ile aynı olduğu söylenebilir)
diğer taraftan Özbekistan İslam Hareketi’nin şiddet kullanmasından dolayı ondan
farklıdır. Yani İslam Kurtuluş Partisi, siyaset değişim aracı olarak şiddetin
kullanılmasına karşı olması nedeniyle Özbekistan İslam Hareketi’nden ayrılmaktadır.
Dolayısıyla İslam Kurtuluş Partisi’nin gayri-şiddet yaklaşımı, Özbekistan İslam
Hareketi’nin terör saldırılarına karşı olan Orta Asya’daki müslümanlarından büyük
ölçüde destek almıştır. Gerçekten İslam Kurtuluş Partisi, doğrudan şiddetin
kullanmasından daha ziyade Orta Asya’nın geleneksel toplum grubu olarak
söyleyebileceğimiz boy ile kardeş ilişkilerin kullanılmasını tercih etmektedir.
Müslümanlara kitap vererek, sunumlar yaparak propaganda yapmıştır. İslam
Kurtuluş Partisi, hem Rusya medeniyetinin etkisinden tamamen bağımsız olmayı
vurgulayan Pan-İslamizm Hareketi ile hem de bütün Orta Asya müslümanlarını hedef
alarak alanını genişleten bir hareket olarak Özbekistan İslam Hareketi’nden tamamen
ayrılmaktadır denilebilir. 132
Uluslararası İslam Örgütü olarak Londra’da merkezi bulunan İslam Kurtuluş
Partisi, bir taraftan Orta Doğu ve Avrupa’da Amerika’ya ve Yahudiliğe karşı faal
olarak hareket ederken, diğer taraftan Orta Asya’da genellikle yoksulluk, yolsuzluk,
uyuşturucu maddeler ve fuhuş gibi bağımsızlık kazandıktan sonra ortaya çıkan
toplumsal sorunların çözülmesi için çalışarak bölgelerin hükümetlerini yetersizlikle
suçlamıştır. 133 Ancak 2003’te ABD’nin Irak işgal operasyonu sonrası, Orta Asya’da
baskı altında olan İslam Kurtuluş Partisi’nin sunumlarına bakarsak, Amerika’ya karşı
ve Batı’ya karşı sloganlarının çok arttığını ve gayr-ı Müslimlere karşı Cihad
yapılmalı iddialarının daha ciddi şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla
İslam Kurtuluş Partisi içerisinde de gayri-şiddetin kullanılması konusunda şikâyet
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edenler de ortaya çıkmıştır. Aslında bu şikâyetçi gruplar İslam Devleti’nin kurulması
için aktif ve aşırı hareket etmek istiyorlardı. Bu durum, İslam Kurtuluş Partisi’nin
ayrılma sürecine girdiğini de göstermektedir. 134
1990 yılının ortalarından itibaren Özbekistan Fergana Vadisi merkez olarak
hareket eden İslam Kurtuluş Partisi’nin, 2000 yılı sonrası Orta Asya’da İslam Direniş
Hareketi’nin güvenlik bölgesi olarak kabul edilen Kazakistan ve Kırgızistan’a etkisi
çok hızlı bir şekilde genişlemiştir. Özellikle Kazakistan ve Kırgızistan’ın iç kısmında
laiklik, açılım yapısını sürdürmesine rağmen hem çok taraflı yapısı hem de
demokratik hükümet olmaması İslam Kurtuluş Patisi’nin etki alanının genişlemesine
çok iyi bir fırsat vermiştir.
Orta Asya’daki İslam Kurtuluş Partisi’nin temel destek kaynakları ise,
Özbekistan ile özellikle Kırgızistan güney bölgesinde mevcut olan hükümetin etnik
ve toplumsal eşitsizliğine maruz kalan Özbeklilerdir. Aslında Kırgızistan güney
bölgesinin toplam nüfusunun %14’ünü oluşturan Özbekler, resmî alanlarda etnik
oranına göre belli bir ünvan ve özlük hakkı almadılar ve ciddi bir etnik eşitsizliğe
maruz kaldılar. 135 Bununla birlikte Kırgızistan kuzey bölgesi ile karşılaştırıldığında
çok ciddi ekonomik yoksulluk ve işsizlik, güney bölgede yaşayan Özbeklerin
etniksel sorunları ve toplumsal şikâyetleri de İslam Kurtuluş Partisi’nin etki alanının
genişlemesine zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla günümüz Kırgızistan güney
bölgesinde çok hızlı bir şekilde etki alanı genişleyen İslam Kurtuluş Partisi
üyelerinin %90’ dan fazlasının Özbekistan müslümanları olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca Orta Asya müslümanlarının, özellikle Özbek müslümanlarının, bütün alanlara
Şeriat’ın getirilmesi ve İslam Devleti’nin kurulması olarak tanımlanan siyasî büyük
kavramından daha çok, hükümetin rejimine karşı toplumsal eşitsizliği çözebilmek
için İslam Kurtuluş Partisi’ni aktif olarak seçtikleri söylenebilir. Demek ki, İslam
Kurtuluş Partisi Orta Asya’da yalnızca din hareketi olarak değil, aynı zamanda aşırı
. Aslında İslam Kurtuluş Partisi, Laik rejimin yıkılması ile İslam Devleti’nin kurulması için gereken
süreçte şiddet kullanılmasını yasak kabul etmesine rağmen gerçekte kullanmıştır. İslam Kurtuluş
Partisi’nin gayri-şiddet politikası masum bir gayri-şiddet yaklaşım değildir.
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reform ile toplumsal değişimi gerçekleştirmek için siyasî bir kuvvet olarak da
büyümüştür. Özellikle Orta Asya’da İslam Kurtuluş Partisi’nin faaliyetleri, muhalefet
parti kuvvetlerinin yok olan diktatör siyasi ortamı ile yoksulluk ve adaletli olmayan
sosyo-ekonomik politikalar hakkındaki şikâyetleri çözmek için gerçekleştirilmektedir.
Dolayısıyla bağımsızlık kazandıktan sonra Orta Asya Ülkelerindeki başarısızlıktan
dolayı ümitsizliğe kapılan alt sınıfların ve hükümetin yapısal yolsuzluğu nedeniyle
hem bilginlerin hem de yüksek sınıfların İslam Kurtuluş Partisi’ne katılması daha
hızlı olmuştur.
Genel de gizlice yer altında hareket eden İslam Kurtuluş Partisi’nin
üyelerinin sayısını belirlemek kolay değildir. Fakat 2003’de Orta Asya’da İslam
Kurtuluş Partisi’nin üyelerinin 80,000’e yaklaştığı söylenebilir. Özellikle Kırgızistan
güney bölgesinin toplam nüfusunun %10’unu kapsayan 20,000- 30,000 kişinin İslam
Kurtuluş Partisi’ne bağlandığı kabul edilmektedir. 136 Hatta İslam Kurtuluş Partisi’ne
destek olarak gönderilen Halk Müslümanları da sayarsak, üye sayısı çok daha fazla
olacaktır. Ancak Orta Asya’da halklardan destek alarak çok hızlı bir şekilde etki alanı
genişlemeye başlayan İslam Kurtuluş Partisi’nin, aşırı şiddet kullanarak hükümete
tehdit olabileceğini söyleyebiliriz. Aslında iki nedenden dolayı etkisi azdır. Birinci
sebep, İslam Kurtuluş Partisi’nin ana hedefi, yani İslam Devleti’nin kurulması,
Sovyet döneminde din ve siyaset alanını ayıran laikleşme sürecinde yaşamış çoğu
Orta Asya müslümanlarının birçoğuna göre olamaz. Hatta yalnızca İslam Kurtuluş
Partisi’nin üyesi olduğu için 4,000’den fazla kişinin hapsedildiği Özbekistan’da bile
bir seçimde İslam Partisi %5’in altında destek almıştır. Fakat her ne kadar Orta
Asya’da İslam devriminin olanağı çok az olsa da toplum, ekonomik sıkıntı
durumunun iyileştirilmesi için, hükümetin başarısız politikası ile gizli rejimin veraset
sorunu devam edecekse, İslam’ın değerleri bu sorunların çözüm yöntemi olarak
yeniden ortaya çıkarak toplumun istikrarsızlığını giderebilir diye düşünmektedir.
İkincisi, İslam Kurtuluş Partisi’nde, piramit çerçevesinin sınıf yapısı bulunmaktadır.
Aslında Orta Asya’nın 5 ülkesine dağılmış gizli yönetim grubu olan Halaqa(öğrenim
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derneği) olarak adlandırılan hücre grubuyla oluşturulduğu için, çok hızlı somut
hareket edemeyecektir. Örneğin Orta Asya’da faal olan İslam Kurtuluş Partisi, siyasî
ortama bir parti olarak katılmasından daha çok küçük hücre grubunu (halaqa)
kullanarak dinsel bilgilerin verilmesi ile İslam Devleti’nin kurmak için bir
propaganda yapmayı tercih etmiştir. 137
İslam Kurtuluş Partisi’nin para kazanması ile ilgili veriler çok azdır. Her ne
kadar İslam Kurtuluş Partisi’nin üyeleri tarafından faaliyet parası gönderildiği
düşünülse de, çoğu Orta Asya müslümanları işsizlik olarak yaşadığı için aslında bu
örgütün yeterli para kazanması zor görünmektedir.
Diğer taraftan, ABD hükümeti Orta Asya Ülkelerinin isteğine rağmen
Özbekistan İslam Hareketi’ni terör örgütü olarak tanımlamasına karşılık siyasî
çıkarları nedeniyle İslam Kurtuluş Partisi’ni Terör örgütü olarak tanımlamamaktadır.
Ancak, ABD hükümeti, 2001 yılı sonrası İsrail’e “İntihar Saldırı”sını överek Orta
Asya’da ABD ordusunun kalmasını suç sayıp Batı’ya karşı Cihadı vurgulayan İslam
Kurtuluş Partisi’ne karşı çok ciddi kaygısı olduğunu beyan etmektedir. Alman
hükümeti Ocak 2003’te İslam Kurtuluş Partisi’nin faaliyetini İsrail ile Yahudilere
karşı aşırı şiddetin kullanılmasını vurgulayan bir Terör örgütü olarak tanımlamıştır.
Dolayısıyla Orta Asya’daki İslam Kurtuluş Partisi, aslında Terör hareketiyle
doğrudan bağlantılı değilse de dolaylı olarak şiddetin kullanılmasını vurguladığı için
özellikle gelecekte aşırı Radikal İslam Terör Örgütü olma noktasında gözden
kaçırılmaması gereken bir harekettir.

2.3.

Orta Asya Ülkelerinin İslam Radikalizmi Hakkındaki
Politikası

Bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte ortaya çıkan İslam Radikalizmi’nin
yayılması nedeniyle Orta Asya Ülkeleri’nde vicdan ve din özgürlüğünün sağlanması
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. SonYoungHoon, A Study on the Repressive…, S. 321-322.
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resmen beyan edilmesiyle İslam Radikalizmi gibi dinsel ekstremizm tamamen
yasaklanmıştır. Dolayısıyla Orta Asya siyasi önderleri İslam Radikalizmi’nin
yayılması önlemek için aşağıdaki politikaları oluşturmuşlardır. Bu politikalar
şöyledir;
1) Halk İslamı’nı etkili olarak kontrol etmek için Din İdaresi’nin kurulmasıdır.
1990

yılında

Kazakistan

cumhurbaşkanı

Nursultan

Nazarbayev,

İslam

Radikalizmi’nin etkisi altında ve Özbekli, Tajikli İslam dincilerinin yönetimi altında
bulunan Orta Asya Müslüman Din İdaresi (SADUM) ile ilişkisini keserek yeniden
kendi Din İdaresi’ni kurmuştur. Tacikistan’ da iç savaş yüzünden bölgede çok faal
olan Özbekistan İslam Hareketi’nin yayılmasını önlemek için hükümetin desteği ile
bağımsız kendi Din İdaresi’ni kurmuştur. Türkmenistan ve Kırgızistan ise aynı
derecede Müftü ya da Kadı’yı din müdürü olarak görevlendirmiş ve kendi Din
İdaresi’ni kurup yönetmiştir.
2) Birey veya örgütün din faaliyetini tanımlayan yasal düzenlemenin
yapılması. Örneğin Özbekistan’a bakarsak, İslam Siyasî Grubunu kapsayan siyasete
karşı bütün hareketler illegallaştırılmıştır. Kazakistan radikal İslam’ın yayılmasına
karşı hükümetin önderliğinde İslam önderleri ile işbirliği yaparken, Tacikistan
anayasanın düzeltmesiyle İslam’nın siyasîleştirilmesine karşı tedbir almıştır.
Dolayısıyla sonuçta temel anayasada din hareketiyle ilgili tanım düzeltilerek din
alanında anayasanın bülümleri daha güçlü bir şekilde düzenlemiş ve bildirilmiştir.
Mesela, Özbekistan’da bulunan ‘İnançların özgürlüğü hakkında kanun
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’,

Kazakistan’da ‘Din özgürlüğü hakkında kanun’, Kırgızistan’da ‘Mezhep özgürlüğü
ile din örgütleşmesi hakkında kanun’, Türkmenistan’da ‘Vicdan özgürlüğü ile din
örgütleşmesi üzerinde kanun’ gibi örnekler verilebilir. Ayrıca adı geçen kanunların
olumlu yönü varsa da aslında ereksel olarak aşırı müslümanların din hareketini
kontrol etmek için düzenlenmiştir. Ancak, diğer ülkelerden farklı olarak,
Özbekistan’da Halk İslam hakkında etkili kontrol edilmemesi durumu da söz
konusudur. Taşkent Din İdaresi Müdürü Shamsuddin Babakhan’a göre şu an

. Bu kanuna göre, vatandaşlar dinsel baskılara karşı korunmalıdır. Din örgütünün okul kurması için
Adalet Bakanlığından izin alması gerekmektedir.
KimMiYoung, A Study on İslamic Fundamentalism..., S. 51.
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Özbekistan’da yaklaşık 5,000 tane resmi olmayan İslam eğitim kurumu
bulunmaktadır. Onlardan sadece çok az bir kısmı hükümetin kontrolü altındadır. 139
3) Radikal İslami Grupları’na karşı mücadele politikası. Özbekistan’a
baktığımızda, 1992 yılında İslam Kurtuluş Partisi’nin genel başkanı Abdullah
Utaev’de dâhil partinin liderleri olan 20 kişinin hepsi hapsedilmiştir. Aynı yıl Fergana
bölgesinde ‘Adolat’ olarak adlandırılan İslam Uyanık Örgütü de hükümet tarafından
tamamen dağılmıştır. Hatta bağımsızlık kazanmasından günümüze kadar İslam
fundamentalizmi’nin merkez yeri olan Fergana bölgesinde din kurumların faaliyetleri
ve silah gücünün kullanılması ile mücadele edilmektedir. Özellikle 1999’da
Özbekisan cumhurbaşkanı İslam Kerimov, Vahabilik hareketine karşı mücadele
edeceğini

açıklayarak

Kuzey

Kafkasya’da

bulunan

İnguşya

Cumhuriyeti

cumhurbaşkanı Ruslan Aushev ile Vahabilik hareketini önlemek için işbirliği yaparak
Taşkent’te bir gizli sözleşme imzalamıştır. 140 Aslında iki ülke arasındaki bu sözleşme
1999’da ortaya çıkan ‘Taşkent Araba Bombalı Terör’ nedeniyle yapılmıştır. Daha
detaylı söylersek 16 Şubat 1999’da Özbekistan’ın başkenti olan Taşkent’in
Havaalanı’nda aşırı Vahabilistler tarafından cumhurbaşkanı İslam Kerimov suikast
yapmak üzere bombalı bir terör olayı ortaya çıkarılmıştır. Şüpheliler, Kuzey
Kafkasya Khattab’da (vaaz) eğitim alan Özbekistan Vahabilistleri olduğundan iki
ülkenin cumhurbaşkanı Vahabilik kuvvetlerini çıkarmak için bu sözleşmeyi
imzalamışlardır. Kazakistan’da da bir radikal parti olan Alaş Partisi illegal parti
olarak tanımlanarak partinin liderlerinden bazıları ceza evine gönderilmiş ve bazıları
yurtdışına ihraç edilmiştir. 141 Radikalizm’in etkisinin daha az olduğu Kırgızistan’da
da cumhurbaşkanı Askar Akayev, 1993 yılında, Özbekistan İslam Hareketi ile
bağlantısı olan Müftü Sadyqan Kamalov’u görevden almıştır. Ayrıca 1995’te
okullarda İslam eğitimi yasaklanarak din örgütünün hareketini kontrol edecek yeni
bir kurum kurulmuştur.
. Rafis Abazov, Political İslam in Central Asia, İnternational Journal of Central Asia Studies Vol. 3,
1998, S. 143-144.
140
. http://www.caspiantimes.com/html/states/azerbaijan/hotnews/17marwahhabi
141
. Fakat hem Özbekistan hem de Kazakistan’da böyle bir mücadele politikası uzun vadeli olarak
etkili olmamıştır denilebilir. Çünkü hükümetin ağır mücadele politikası yüzünden radikalistler gizlice
yer altında faal olduğu için onların ölçümü ve faaliyet sınırı gözden geçirilememiştir. JungMiJin, A
Study on the Evolution and Rise of İslam in Central Asia : A Focus on Goverment Policy toward
İslam, MyongJi Üniversitesi Mastır Tezi, 2004, Seul, S. 58.
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4) Radikalizm’in üzerinde asimilasyon politikası: Özellikle Özbekistan ve
Kazakistan’a baktığımızda, fundamentalistleri içine alan aşırı İslam kuvvetlerine
resmi islam olarak kucak açmak bir kaç defa denense de etkili olmamıştır. Örneğin
iki ülkenin hükümeti, bir kaç defa resmi islam’ın temsilcisi olan Din İdaresi Müftüsü
ve dinî liderler ile Halk İslam’ın önderleri arasında müzakere yapmaya uğraşmasına
rağmen Halk İslam’ın önderleri hükümetin baskısı nedeniyle dinin baskı altında
tutulduğunu söyleyerek müzakereyi kabul etmediler. Daha sonra hükümetin
müdahalesi olmaksızın Resmi İslam liderleri ile Halk İslam liderlerinin direk
görüşmesinde Halk İslam liderlerine Din İdaresi’nin yardımcı Müftüsü ünvanı
verileceği söylenmiş ve bu öneri Halk İslam liderleri tarafından reddilmiştir. Diğer
taraftan Orta Asya hükümetleri tarafından Radikalizm’i önlemek için Halk İslam’a
bir kaç sefer asimilasyon politikası gerçekleştirildiği de söylenebilir. Örneğin camiler
ya da İslam eğitim kurumlarının onarımı ve yeniden inşaa edilmesi için hükümetin
kontrolü altında para verilmiştir. Özellikle İslam Radikalizm hareketinin en yoğun
bölgesi olan Özbekistan’da cumhurbaşkanı Kerimov milyonlarca dolar destek
vererek Orta Asya’nın kutsal yerini temsil eden Buhara’da ‘Hoca Muhammed
Bahauddin’ ve Semerkand’da ‘Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari’nin kabirlerini
yeni inşaa ettirmeye karar vermiştir. Ayrıca her ne kadar sınırlasa da Televizyon ve
Radyo’da İslam öğrenimi yapılmıştır.
Gelecekte Orta Asya’daki İslam Radikalizmi hakkında politikaların nasıl
olacağını tahmin edersek, şunları söyleyebiliriz; Orta Asya siyasî liderleri aslında
eski Soviet döneminde çalışan memurlar olduğundan, yani bu kapsamda onlar için
siyasal hak olmadığından ekonomik kalkınma için ciddi bir şekilde oluşturulan
‘Otoriter Diktatörlüğü(Authoritarian Dictatorship)’n sürmesi için Milliyetçilik ile
birlikte yeni bir ideoloji olarak İslam’ı da ölçülü alacaktır. Vahabilik gibi İslam
Fundamental Hareketi, aslında Orta Asya’nın İslam temsilcisi olan Hanefî
Mezhebi’nin İslamı’nı ve Süfizmi’ni yadsımaktadır. Bağımsızlık sonrası İslam’ın
rönesans süreci ile birlikte ortaya çıkan Radikalizmin ve Fundamentalizmin ana
hatlarının İslam hareketinin gerçekten önlenmesinde veya bu hareketlerin destek
kaynaklarını kaybetmelerinden dolayı Orta Asya ülkeleri, Halk İslam’ın üzerinde
daha yoğun bir şekilde çok taraflı asimilasyon politikası ile ödün verme politikasını
76

uygulayacaktır diye tahmin etmekteyiz. 142

. WooDukChan, Orta Asya Tarihi Girişi…, S. 320.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASINDAN
SONRA ORTA ASYA’DA RADİKAL İSLAM’IN
TERÖR İLE İLİŞKİSİ

1. İslam Radikalizmi ve Terör Olayları

1.1 . İslam Radikalizm Hareketinin Gerçek Ortamı ve Terörizm
Faaliyetleri

İslam Dünyası, sömürgeleşme sürecinden Batı medeniyetine geçmiştir. Bu
süreç Batılı eğitim, amme idaresi, hukuk sistemi ile siyaset kültürü getirmiş,
dolayısıyla İslam kanunu(Şeriat) ve geleneksel değerler kademeli olarak etkinliğini
kaybetmiştir. Batı medeniyetinin hızlı gelmesi nedeniyle İslam Dünyası, İslam’ın asıl
değerlerinin düşürülmesi ile çarpıtılmış siyasetin, ekonomik ve sosyal yapının
uygulandığı devlet sistemiyle yönetilmiştir. Bu nedenle, bu kötü ortama karşı
yeniden doğmak için İslam’ın rönesans hareketi başlamıştır. İslam Rönesansistleri,
İslam Dünyasının kötüleşmesinin nedenini İslam değerlerinden uzaklaşılması olarak
görmüşlerdir. İslam dünyasını doğru yola götürecek bir kavram olarak, Hz.
Muhammed dönemindeki masum olan İslam’a geri dönülmesi vurgulamışlardır.
Dolayısıyla, bunu gerçekleştirmek için, yani zor durumda olan İslam’ın yeniden
doğması için her alanda, siyasal, dinsel, toplumsal reformun uygulaması gerektiğinde
ısrar etmişlerdir. Bununla birlikte mevcut olan rejimlerin laik politika uygulamaları
ile Batı’ya yakınlaşma politikasına karşı ortaya çıkan İslam Radikalizmi’nin, asıl
özelliklerini söylersek, bu harekette eksklusivism(exclusivism), muhafazakarlık
78

belirleyici olmuştur diyebiliriz.. Yani, aşırı İslam Fundamentalizmi’nin düşüncesi, dış
kuvvetlere karşı İslam rönesans hareketi ile reform hareketini yeniden başlatıp
İslam’ın Cihat yaklaşımını gündeme getirerek erken masum İslam dönemine
dönülmesini sağlamak ve Ümmet kavramını gerçekleştirebilmek için gereken
araçları da kullanmak” olarak ifade edilen düşüncedir. Örneğin Müslüman
Kardeşler’den Seyyid Kutub, 20. yüzyılın durumunu ‘Cahiliyye’(Kaos durumu)
olarak tanımlayarak İslam Radikalizmi’nin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
Kutub’un teorisinden kaynaklanan aşırı İslam hareketi, özellikle 1979 yılında Iran’da
ortaya çıkan İslam Devrimi başarılı olduktan sonra daha genişlemiştir. Iran İslam
Devrimi’nden etkilenen Müslüman fundamentalistlerin, din ve siyasetin ayırıldığı
ortamda siyasî faaliyetlere başlaması ve hükümetin bu harekete baskı uygulaması
gerginlik ortaya çıkarmıştır. Aşırı İslam fundamentalistleri, baskı yapılan siyasal
ortamda hem radikal hem de aşırı siyasî faaliyetlerle kendi varlıklarını aktif olarak
ortaya koymaya çalışmışlardır. Yani, onlar İslam değerlerini slogan yaparak genel
müslüman halklardan destek alıp hükümete karşı mücadele etmişlerdir. Böylece bazı
aşırı İslam Fundamentalizm örgütleri, mevcut olan rejim ile çatışma sürdürerek
isyanı ortaya çıkartmış ve devlet yöneticisine, zirvesine suikast yapmak gibi bir
terörizm olayını da gerçekleştirmişlerdir.
Ayrıca, Mısır gibi Arap Müslüman dünyasında Müslüman Kardeşler kaynaklı
çeşitli örgütler de ortaya çıkmıştır. Bu örgütlerin aşırı hareketi, yeni terörizm’in
unsurunu oluşturmuştur. Onlar, Müslüman Kardeşler’in ılımlı politikasına karşı
başka şekiller gerçekleştirerek asıl İslam Devleti’ni kurmak için ilk defa laik rejimin
yıkılması gerektiğini düşünerek hükümet ile mücadele ettikleri zaman hem çok aşırı
hem de radikal faaliyetler göstermişlerdir. Dolayısıyla, aslında onlar İslam
Fundamentalistleri olarak değil, İslam Radikalistleri olarak adlandırmak daha
doğrudur. 143 İslam Dünyası’nı kurmak ve savunmak isteyen Cihat fikri ile ilgili
örgütün yanlış ve abartılı uygulaması, İslam Dünyası’nda olmayanlara İslam
Fundamentalizmi hakkında radikal ve kötü olması gibi yanlış anlamlar ortaya
çıkarmış ve İslam hakkında bazı olumsuz yaklaşımlar da doğurmuştur.
. ChoiJaeHoon, A Study on the Correlation between Middle Eastern Terrorism and İslamic
Radicalism, Kore Yabancı Dil Üniversitesi Doktor Tezi, 2006, Seul, S. 158-159.
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Radikal İslam Fundamental Hareketi, bir taraftan hem yolsuzluk hem de
akılsız rejimlere karşı Şeriat ile asıl İslam Devleti’ni kurmak isterken, diğer taraftan
Müslüman

Dünyası’ndaki

tek

İslam

Cemaati’ni

yani

Ümmet’i

kurmayı

hedeflemektedir. Radikal İslam Fundamental Hareketi’nin siyaset mücadelesinin asıl
olgusu ise, din ve siyasetin karşılıklı biçimi olan Ümmet’in kurulmasını hedeflemek
noktasında, halkların ‘vicdan, moral ve ruh’unu elde etmek için mevcut olan
yönetimdeki iktidar ile karşı karşıya getirildiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durum
terör örgütleri tarafından kullanılan halkların seferberliği olarak ifade edilebilir. İslam
Radikalizm Örgütleri’nin siyasî amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları sosyalpsikolojik değişken ise, Arap Müslüman Dünyası’nda bulunan laik rejime ve laik
rejimi destekleyen gayr-ı Müslim olan Amerika’ya karşı olma duygusudur. Ayrıca
genel anlamda İslam Radikalizm Örgütleri, müslüman toplumunun kamuoyu ile
geleneksel unsur hakkında siyasî mücadelelerine uygun kamuoyu oluşturarak
halkların seferber edilmesi ya da elemanların elde edilmesi meselesini çözmek
istemişlerdir.
İslam Radikalizm Hareketi’ne mevcut olan çoğu yönetim rejimi, reform veya
iyileşme sürecine girmek istemediler. Aksine şikâyeti ‘dışa süblimleştirmek’ stratejisi
ve karşı kuvvetlerin üzerinde ağır bir baskı politikasının uygulanması olarak
stratejilerini belirlemişlerdir. Hatta laik hükümet tarafından başlatılan İslam
toplumunun problemleri hakkındaki çözüm süreci, amacının aksine aşırı İslamizm
hareketinin daha fazla genişlemesine sebep olmuştur. Bunun gibi İslam
Radikalizmi’ne karşı hükümetin politikası, aslında birbirlerine karşı devamlı bir
mücadele ortaya çıkarmış ve bundan dolayı terörizm olgusunu içeren çeşitli olaylar
ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, İslam Radikalizm Örgütlerinin temsilcisi olan Müslüman
Kardeşler ile HAMAS’ın faaliyetinin terörizm’in özelliklerini gözden geçirmek için
gereken altı değişken ile ilgili aşağıdaki tablo karşılaştırıldığında onların hareketi ve
örgütü terörizm olarak analiz edilebilmektedir. 144

144

. ChoiJaeHoon, A Study on the Correlation…, S. 28-30.
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<Çizelge 5-1> Terörizm’in Özelliklerini Gözden Geçirmek İçin Gereken Altı Tane
Değişken
Değişkenler

Kapsamlar

Aktör

•Aktörler : birey, grup, devlete yakın büyük örgüt, devlet

(Actor)
Sebep

•Sebep ve istek

(Cause)
•Siyasal, sosyal, dinsel amaç ile hedeflenen devletin ve
Nesnel
(Objective)

sosyal sistemin kaos durumu, yıkılması
→ Hedeflenen devletin politikasının değiştirilmesi

Hedef
(Target)
Yöntem
(Method)

•Hedeflenen devletin halkları ve kurumları
•Halkları tehdit etmek ve bomba, kimyasal silahların
kullanılması veya tehdit verecek mesaj gönderilmesi ile
sosyal karışıklık ve müthiş bir korku ortaya çıkartmak

İstediği Sonuç
(İntended Outcome)

•Hedeflenen devletin vatandaşları öldürerek korku
duyguları ve sosyal kaos durumu ortaya çıkartmak

Daha detaylı söylersek, adı geçen üçüncü bölümdeki Terörizm’in genel
tanımlarına baktığımızda, Robert P. Hoffman ‘Terörizm genel de korku durumu
yaratmak isteyen bir siyasî fiil olarak teröristlerin istediği yöntemle diğer insanları
etkiledikten sonra ulaşmak istediği hedefi elde etmek ister’ olarak genel bir tanım
yapmıştır. Dolayısıyla, bu tanıma göre Müslüman Kardeşler tarafından yapılan,
1936’da imzalanan ‘Anglo-Egyptian Treaty’a karşı protesto, Aralık 1948’de Mısır
başbakanı Nukrashi suikast olayı, 1954’de Mısır cumhurbaşkanı Nasır’a başarsız
suikast olayı, Ocak 1977’de Gıda Protestosu, 1978’de Camp David Sözleşmesi, 6
Ekim 1981 Mısır cumhurbaşkanı Sedat suikast olayı ile 26 Şubat 1993’te ortaya
çıkan New York Dünya Ticaret Merkezi Bombalı Terör Olayı’na destek ve arka
planda yardımcı olmak gibi Müslüman Kardeşler’in faaliyetleri terörizmin genel
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tanımına uygundur. HAMAS da 1987 yılında ‘İntifada’ sonrası İsrail’e karşı
mücadele etmek için rol oynamıştır. 2000 yılında ikinci ‘İntifada’ sonrası bölgede
çok güçlü ve aktif olarak silahlı mücadele ile bombalı terör hareketleri devam
etmektedir. Dolayısıyla, onların silahlı hareketlerini terörizmin genel tanımıyla
karşılaştırarak analiz edersek, İslam Radikal Örgütleri ile HAMAS’ın direniş hareketi
bir terörizm hareketi olarak gösterilebilir. Bunun nedenleri ise şöyledir;
1) İnsanları yaralama ve öldürme, kaçırma, binaları ve kurumları yıkma,
sabotaj, korku durumu ortaya çıkarma gibi şiddetin kullanılmasıyla yapılan bir
hareket olması.
2) Siyasî, dinsel ve sosyal değişimi isteme gibi sürekli bir hedefinin olması.
3) Bir devlet içinde devlet içinde ve dışında başka organlarının bulunması ve
örgütleşerek hükümete karşı faaliyet sürdürmeyi planlanmış olması.
4) Silahlı hareketlerine maruz kalan masum halkların hayatına zarar vermiş
olması. 145
Böylece bu nedenlerden kaynaklanan onların silahlı mücadele biçimi
terörizmin özelliğini yansıtmaktadır. Hatta bu hareket, şiddet kullanması nedeniyle
korkunun ortaya çıkarılmasıyla masum halkları tehdit ettiği için başlıca terörizm
hareketi olarak sayabilir.
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. ChoiJinTae, Terörizm’in Teorisi..., S. 18-26.
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<Çizelge 5-2> Terörizmin Genel Tanımı Üzerinde Ortak Noktalar
İslam Radikalizm
Örgütleri
Biçim

(El-Kaide, Al-

Gerçek Kapsam

Cihat, Hezbollah,

HAMAS

Takfir wal-Hijra
gibi)

•İnsanları

•Şiddetin

yaralama

ve

öldürme, kaçırma, binalar ve
kullanılmasıyla

kurumları

ortaya çıkan tehdit

•Siyasî

istek

sabotaj,

















korku durumu oluşturma

ve •Siyasî

dinsel,

sosyal

değişimi isteyen sürekli hedef

hedef

•Örgütsel

yıkma,

erken

hazırlanma

•Toplu saldırı biçimi

•Örgütsel

birey,

kurum,

teşkilat ya da devleti, bir araç
olarak planlama

Terörün

hedefinin

halkları kapsaması
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masum

1.2 .

İslam

Radikalizm

Hareketi

ve

Terör

Olaylarının

Globalleşmesi

20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kadar dünya çapında en ciddi sorunlardan birisi
terörizmdir. Terörizm, ulusal bir tehdit olarak algılanmaktadır. Nitekim ABD,
İngiltere, İtalya, Almanya, Peru, Japonya, Yunanistan, İsrail-Filistin, Mısır, Yemen,
İran, Irak, Türkiye gibi dünya ülkeleri için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır.
Teröristler, milliyetçilik örgütü veya din veya devlet adı altında amaçlarını
gerçekleştirmek için bir araç olarak terörü kullanmışlardır. Bu kapsamda bazı aşırı
örgütler, milletçilik, etniklik, boyluk sorunlarını din ile bağdaştırdıktan sonra
bölgesel boyutta şiddet ve terör kullanmışlardır. Örnek olarak, Bosna-Hersek’te
yaşayan Sırbistanlılar, Hindistan’da Hinduizm milliyetçileri, Sri Lanka’da Tamil
İlam Özgürlük kaplanları, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (İRA : İrish Republican Army)
ile Bask Ayrımcılığı verilebilir. Fakat en yoğun şekilde ortaya çıkan Dinî Terörizm’in
örneği ise İslam Dünyası’ndadır. El-Kaide’nin, bilgisayar, İnternet, cep telefonu gibi
modern gelişme teknolojisini bir terör silahı, aracı olarak kullanması modernleşmiş
terörizmin yolunu açmış ve terörizmin Globalleşme sürecine girmesine neden
olmuştur.

El-Kaide,

kimliği

ve

elemanlarını

toplama

sistemi

noktasında

transnasyonal olarak, yani ideoloji, strateji, hedef, örgütün biçimi ve ulusal iletişim
sistemi noktasında globalleşmiş bir terör örgütü olarak ifade edilebilir. 146
ABD’nin Bush hükümeti, İslam ile terörizm arasında hiç ilgi yok ve ikisinin
arasını ayırmak istemişse de, 11 Eylül Saldırıları sonrası ortaya çıkan İslam’a karşıt
duygudan dolayı terörizme karşı çıkardığı anti-Terör kanunu, İslam hakkında ciddi
bir şekilde ön yargıya ve “müslümanların insan hakları yoktur” gibi bir yanlış
anlamaya neden olmuştur.
İslam hakkındaki yanlış anlamalar ile Cihat ve ulusal Terörizm, abartılı birey
ya da din tarikatının ürünü değildir. Aslında siyasal ve ekonomik ortamdan gelen bir
sonuçtur. 11 Eylül Saldırıları ortaya çıktığında, televizyonda bu acıklı olay
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. ChoiJaeHoon, A Study on the Correlation…, S. 170-171.
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seyredilirken sokakta alkışlanan birtakım Arapların görüntüleri yayınlanmıştır.
Bunun anlamı, gelişmiş medeniyet toplumu ile terörizm arası savaşı ortaya koyan bir
propaganda olarak denir. Medyanın bu şekildeki karşılaması, savaş sevenlerin, aşırı
milliyetçilerin sözüne büyük ölçüde destek vermiş olsa da bu tavır, Arap Dünyası ve
İslam Dünyası’nın gerçek sorunlarıyla meselenin en önemli temel öğesini dikkate
almayan bir tavır olmuştur. Hatta ABD’nin çok güçlü askeri kuvvetler kullanmasıyla
hemen Afganistan’ı işgal etmesi ve Irak’a demokrasi getirmesiyle teröristlere veya
gizlice faal olan teröristlere etkili bir mesaj gönderildiğine inanılması, aslında şimdi
ve gelecekte olabilecek diğer terörizm tehditlerini dikkate almayan bir yorumdur.
Zira ‘Teröristlerin yaşadığı bölgenin siyasal, ekonomik ortamı nedeniyle gelecekte ne
olursa olsun başka bir ‘Usame bin Ladin’ tekrar ortaya çıkabilir. Çünkü cihat için
gönüllü olanlar kolayca toplanabilmektedir.
Usame bin Ladin, Irak’ta Saddam Hüseyin veya İran’da Ruhullah Humeyni
gibi kişiler müslümalar arasında çok yayılan laik hükümet ile ABD hakkındaki karşıt
duyguyu ve şikâyeti tam olarak bilmiştir. Dolayısıyla onlar, diğer İslam Radikalizm
Örgütleri gibi ‘Cihat’ kavramını yeniden yorumlayarak şiddetin kullanılması ile
siyasî hedeflerini elde etmek için bir araç olarak terörü doğrulamışlardır. ABD’ye
karşı hareket, hem teröristlerin öfkesi hem de ABD’nin başkasını hiçe sayan güçlü
tek politikasına karşı olan müslüman dünyasının algılaması ile daha da güçlenmiştir.
Geçmiş zamanla farklı olsa da müslüman dünyası yine de CNN ve BBC’e
inanmamaktadır.

Ulusal

Müslüman

Kanalları

uluslararası

haberi

doğrudan

yayınlamaktadır. Bu nedenle müslümanlar El Cezire’de olduğu gibi müslümanlar
yayınlanan haberleri seyrederek Filistin-İsrail, Irak, Çeçenya ve Keşmir Çatışması
hakkında kendi bakış açılarını oluşturmuşlardır. Dolayısıyla müslümanlar, ABD’nin
diplomatik dogmatizmi ile aynı zamanda demokrasi, insan haklarını vurgulayan
davranışı hakkında ciddi bir şekilde çeliştiğini düşünmüşlerdir. 147
. ABD ile İsrail arası gizli ilişkiler, bu çelişkinin olduğunu tekrar tekrar ispatlamaktadır. Bazı Batı
devletler, Filistin sorunun ciddiliğini ihmal ederek göz ardı etmişlerdir. Bu meselenin bütün müslüman
toplumunda ne kadar önemli olduğunu ispatlamak için Araplar tarafından kamuoyu anketi yapılmıştır.
Örneğin, 2001 yılı ilkbaharında, Mısır, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan’da
yapılmış kamuoyu anketine göre, ülkelerin halklarının çoğunluğu Filistin sorununun hem ulusal
boyutta hem de bireysel boyutta en önemli sorunlardan biri olduğu şeklinde cevap vermişlerdir.
John L. Esposito, Unholy War-Terror…, S. 154-155.
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Global terörizme karşı mücadelede, müslüman ülkelerin anayasa sistemine ya
da sivil toplumuna baskı yapılması kesinikle olamaz. Özellikle Batı ve ABD
tarafından yapılan terör ile mücadele sürecinde, ‘İslam Radikalizm Hareketi’nin
tehdidi yanlış anlaşılarak bütün İslam Hareketi’ni bir gizli güç ya da tehdit olgusu
olarak tanımlayarak silah araçları kullanılırsa, gerçekten bu kavram yeni bir “Devlet
Terörizmi” olarak ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla, ABD ve Batılılar, askerî operasyon
ile diplomatik politika, yurtiçi güvenlik sorunları ile anti-Terör kanunu gibi her
alanda dengeli bir davranış göstermelidirler. Hatta global Terörizm’i önlemek için,
ABD’nin başkasını hiçe sayan güçlü tek diplomatik politikasını yeniden tekrar
irdelemeli veya düzeltmeli, müslüman ülkelere eşit güç dengesini göstermeli ve
uluslararası politikasına diğer devletleri de katmak için çalışmalıdır. Eğer ABD’nin
dışişleriyle ilgili politikası etkili yürütülmezse, ABD’ye karşı hareket, daha da güçlü
bir şekilde genişleyecektir. Ayrıca aşırı İslam hareketi gerçekleştirebilecek Usama bin
Ladin gibi radikalistlerin gücü daha artabilecektir.

1.3 . İslam Radikalizm Hareketi ile Terörizmin Fonksiyonel
İlişkisi

Soğuk Savaş güç dengesinin dağılması, İkinci Dünya Savaşı sonra
uluslararası politikanın büyük çerçevesini oluşturan iki kutubun yıkılması demektedir.
Dolayısıyla o dönemden itibaren uluslararası sistemin nasıl olacağı gündeme
gelmiştir. 1991’de Birinci Körfez Savaşı, Soğuk Savaş sonrası bir deneysel özelliğin
savaşı olarak analiz edilmiştir. 148 ABD ve SSCB arası gergin uluslararası siyasî ortam
dağıldıktan sonra nispeten terörizmden güvende olan Doğu Bloklar ile SSCB’nin
dağılması, uluslararası politika boyutunda yeni güç dengesi ortaya çıkarmıştır. En
güçlü düşmanı olan SSCB’nin ortadan kaldırmasıyla ABD, yeni uluslararası ortamda
tek süper güç olarak dünya siyaset sisteminin önderliğini ‘Tek Taraflı Politika’ ortamı
. HongSunNam, From New York to Baghdad, İngan Gwa Jayeonsa Publication, Seul, 2003, S. 111.
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oluşmuştur. Yeni uluslararası dengenin kurulması için yanlış ve hatalı siyasî bir
deney olan Birinci Körfez Savaşı Orta Doğu’da yürütülmüştür. 1991’deki Körfez
Savaşı nedeniyle ABD’nin ‘Tek Taraflı Politikası’na karşı müslüman dünyasında
mücadele süreci başlamış ve bu mücedelenin ürünü 11 Eylül Saldırıları olarak ortaya
çıkmıştır.
2001’de ortaya çıkan 11 Eylül Saldırıları’nın arka sahnesinde kalan Usame
bin Ladin ile El-Kaide ise hem Arap hem de müslümandır. El-Kaide’ye yardım veren
Afganistan Taliban rejimi ise İslam Radikalizm rejimidir. Dolayısıyla 11 Eylül
sonrası başlayan ABD’nin ‘Terör ile Mücadele’ süreci, aslında ‘İslam ile Savaş’
olarak yansıtılmaktadır.
Uluslararası Toplum, İsrail kurulduktan itibaren başlayan Filistin Direniş
Hareketi’ni bir Orta Doğu Terörizmi olarak algılamıştır. Radikal İslamistler, Filistin
Direniş Hareketi’ne yardım ederek onların silah mücadelesini desteklemişlerdir. Bu
kapsamda uluslararası toplum, Arapları ve İslam’ı aynı yaklaşım ile terörün kaynağı
olarak göstermiştir. İran İslam Devrimi öncesine kadar SSCB’nin genişlemesini
önlemek için ABD tarafından Afganistan Taliban rejimine yardım edilmiştir. Fakat
1979 yılında İran İslam Devrimi başarılı olduktan sonra Orta Doğu’da ABD’nin
etkisi zayıflamıştır. Bununla birlikte İran’da ABD’nin gücünü yeniden yaymak için
uğraşan ABD hükümeti, Suudi Arabistan ile askerî güvenlik sözleşmesini ve İsrail ile
müttefik olarak ortak politikasını yürütmüştür.
Müslümanlar, Soğuk Savaş sonrası ABD’nin ‘Tek Taraflı Politikası’, İsrail ile
dostluk politikası, İslam Dünyası toprakları içinde yapılan askerî operasyonlar, Suudi
Arabistan’da kalan Amerika Ordusu gibi öğeleri İslam Dünyası’na tehdit eden bir dış
kuvvet olarak görülmüştür.
Birinci Körfez Savaşı’nda ABD ve Müteffiklerinin zaferine müslümanlar ile
Araplar öfkelendiği gibi, 11 Eylül Saldırıları’nda Araplar ve İslam’a karşı
Amerikalılar aynı duyguları hissetmişledir. Gelecek uluslararası sistemi bir
medeniyet çatışması olarak ifade eden ‘Medeniyet Çatışma Teorisi’, durumu daha da
kötüleştirmiştir. ABD hükümeti, ‘Terör ile Savaş’taki hedefinin, birtakım etnik ve
dinî hedefler olmadığını açıklasa da, aslında İslam Devletleri, müslüman dünyasının
ABD’nin ‘Terör ile Savaş’ politikasının hedefi olduğunu görmüşlerdir.
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İslamî grupların terörizm hareketleri, ilk defa büyük ölçüde Filistin sorunu ile
İslam Radikalistlerinin hükümete karşı mücadele süreci çerçevesinde başlamıştır.
Fakat Birinci Körfez Savaşı sonrası dış kuvvetlerin ya dagayr-ı Müslim dünyasının
tehdidinden İslam Dünyası’nın kurtulması için “Cihat” kavramı İslam Radikalistleri
tarafından yeniden yorumlanarak ortaya çıkmıştır.
Usama bin Ladin, İslam Dünyası’da kalan Amerikan Ordusunu kabul
edilemez bir gerçek olarak düşündüğünden yani Hırstiyanlığın Haçlı Seferleri’nin
yeniden ortaya çıkışı olarak gördüğünden İslam Dünyası’nı savunmak için ABD’ye
savaş ilan etmiştir. Örnek olarak, 1993 yılında Somali’daki Amerikan Ordusuna
yapılan saldırı, 1995 ve 1996 yıllarında Sudi Arabistan’daki Amerikan Ordusunun
kurumuna karşı yapılan bombalı terör olayı, 1998 yılında Kenya ve Tanzanya’daki
ABD büyükelçiliğine yapılan bombalı terör olayları ve 2000 yılında Yemen’de
Amerika Deniz kuvvetleri Savaş Gemisi ‘Cole’ye yapılan bombalı terör olayları
söylenebilir. Bu olaylar, İslam Dünyasını kurtmak için ABD’ye karşı İslam
Radikalistleri tarafından yapılan bir savaş hareketi olarak yorumlanabilir. Bu olaylar
hem ABD’ye, Batı’ya ve Hırstiyanlık medeniyetine karşı bir saldırı olarak hem de
İslam Dünyası’nın en ciddi düşmanının ABD ile İsrail olarak ortaya çıktığı şeklinde
yorumlanabilir.

ABD hükümeti ise, bu İslam Radikal Örgütlerinin silahlı hareketini

terörizm olarak tanımlayarak 11 Eylül Saldırısı sonrası aktif olarak ‘Terör ile Savaş’
sürecine girmiştir. Bu kapsamda terör örgütlerine yardımcı olan ‘Kötü Ülkeler’e
baskı ile müdahale eden ABD, kitle imha silahları’nın sahiplerini de terörizm
hareketi içinde oldukları şeklinde tanımlayarak kitle imha silahlarına sahip oldukları
şüpheli olan ülkeleri teftiş etmiştir. Afganistan’daki askerî operasyon ile Irak’daki
askeri operasyon, ABD tarafından ‘Terör ile Savaş’ta bir yöntem olarak
yürütülmüştür. Bir taraftan ABD hükümeti, ABD halkının öfkesini avutmak için,
kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeyi ‘Terör ile Savaş’ın gerekçesi olarak
ifade ederken, diğer taraftan İsrail hükümeti, ulusal ‘Terör ile Savaş’ sloganını
kullanarak Filistin Silah Örgütü’nü bir Terör Örgüt olarak tanımlayıp çok güçlü bir
askerî operasyon yürütmüştür. Bunun sonucunda 2004 yılının Mart ve Nisan
aylarında HAMAS’ın en üst liderleri olan Ahmed Yasin ve Abdülaziz El Ratinsi
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İsrail tarafından öldürülmüştür. 149
Bazı İslam Radikal Örgütleri’nin silah hareketi, gerekçeleri ne olursa olsun
hedef ile yöntem üzerinde masum sivillere zarar verilmesi ve korku getirilmesi gibi
sonuçlar ortaya çıkarsa, bu reddedilemez bir terörizm olarak tanımlanır. Dolayısıyla,
silahlı gruplarının, kendilerine göre Cihat kavramını yorumlayarak ortaya koydukları
aşırı hareketler, Cihat’ın asıl anlamını kötüleştirebilir ve Cihat’ın asıl kavramı ile
İslam’ın asıl anlamının yanlış anlaşılması sonucunu ortaya çıkarabilir.
İslam Radikalizm Hareketi ile Terörizm arasındaki fonksyonel ilişkileri analiz
ederken, bu iki kavram aynı ölçüt alınarak karşılaştırılırsa aralarındaki ilişkiler doğru
olarak gözden geçirilemez. Bu, din ve siyasetin ayrıldığı toplum ile din ve siyaseti
aynı ölçü içinde düşünen toplumun, aynı yaklaşımla ele alınarak yapılan analiz hatası
gibi olur. Demek ki, yalnızca Batı’dan gelen terörizm teorisi çerçevesinden bakarak
İslam Radikalistleri’nin silah hareketi bir terörizm olarak ifade edilemez. 150 İslam
Radikalistleri’nin ABD’ye karşı büyük ölçüdeki karşıtlık duygusu, 1991’deki Birinci
Körfez Savaşından itibaren daha yoğun bir şekilde ortaya çıkmıştır. Aşırı İslam
Örgütleri,

silahlı

hareketlerinin

gerekçesini,

yeniden

yorumladıkları

İslam

Radikalizmi’nin “Cihat” teorisinden bulmaktadır. Bu nedenle, aşırı İslamî grupların
terör örgütlerinin terörizmini çok iyi anlamak için aslında Batı’nın terörizm teorisi ile
birlikte İslam Radikal Örgütleri’nin Cihat Teorisi hakkında araştırma yapmak
gerektiğini söyleyebiliriz.

2. İslam Radikalizm ve Orta Asya

2.1. Orta Asya’da İslam Radikalizmi’ni Doğuran Sebepler
149

. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Yasin
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. ChoiJaeHoon, A Study on the Correlation…, S. 175-176.
89

Orta Asya’da ortaya çıkan İslam Radikalizm Hareketi’nin doğuşunun asıl
nedenleri, iki boyutta incelenebilir;
Birinci boyut, ‘Dış Sebep’tir. Orta Asya’daki İslam Rönesans Hareketi veya
İslam Direniş Hareketi, 1991 yılında SSCB bağımsızlık kazandıktan hemen sonra
sınırların açılmasıyla dışarıdan gelen İslam düşüncesi, örgütü ile birlikte özellikle
1996 yılında Afganistan’daki Taliban rejiminin iktidarı ele geçirmesinden sonra hızla
genişlemiştir. Bu kapsamda 1979’da meydana gelen SSCB ile Afganistan Savaşı,
Orta Asya İslam Radikalizm Hareketi’nin doğuş sebeplerine bir ideolojik temel
oluşturan Vahabiliğin Orta Asya’ya gizlice gelmesi açısından önemlidir. 1979 yılında
Sovyet Ordusu’nda asker olarak SSCB – Afganistan Savaşı’na katılan Orta Asya
müslümanları, Mücahidliğin ideolojik arka planını oluşturan Vahabilik ile
karşılaşınca, İslam hakkında Afganistan müslümanları’nın gerçekte haklı olduklarını
anlamışlardır. 151 Dolayısıyla, SSCB – Afganistan Savaşı’nda ideolojik duyguyu
derinden hisseden Orta Asya müslümanları, savaş sonrası Orta Asya’ya Vahabiliği
gizlice yaymaya başlamışlardır. 1991 yılında Orta Asya sınırlarının açılmasından
sonra, Suudi Arabistan, Pakistan, İran gibi İslam ülkeleri Orta Asya’daki “Camiler”
ile “İslam Din Okulları”nın kurulmasına büyük ölçüde destek vermişlerdir. Bununla
birlikte çeşitli örgütlerin İslam ülkelerine, din eğitimi için İslam misyonerleri
göndererek Radikal İslam Düşüncesinin yayılamasında aktif olarak rol oynamışlardır.
Örneğin Sudi Arabistan ve Özbekistan Fergana Vadisi merkez olarak ortaya çıkan
‘Adolat’ gibi İslam Direniş Hareketi’ne faaliyetler için para desteğinde bulunarak
Vahabiliğin yayılmasına çalışmışlardır. Ayrıca çeşitli örgütlerin, Orta Asya
sınırlarının açılması ile Din Özgürlüğü”nün ortaya çıkmasıyla İslam ülkelerini, kişi
bazında desteklemesi ya da faaliyetler için ekonomik destek vermesi, 1990 ‘lı
yıllarda Orta Asya İslam Radikal Hareketi’nin doğuş sebebini oluşturmuştur.
Diğer taraftan, Orta Asya İslam Direniş Hareketini, özellike Özbekistan İslam
Hareketi(İMU)’nin aşırılaşmasını ortaya çıkaran asıl sebebin, Afganistan Taliban
rejimi olduğu söylenebilir. Aslında 1992 yılında Özbekistan cumhurbaşkanı
Kerimov’un

İslam’a

karşı

olan

politikasından

Tacikistan’a

kaçan

Özbek

. Rashid Ahmed, Jihad : The Rise of Militant İslam in Central Asia, New Haven, Yale University
Press, 2002, S. 6.
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müslümanları, Tacikistan İç Savaşı’na katılarak Afganistan Taliban rejimi ile
kapsamlı olarakilişki kurmuştur. Nihayet Özbek müslümanları, Afganistan Taliban
rejiminin yardım altında silahlanarak aşırı İslam düşüncesi ile şiddetin kullanmasını
vurgulayan

Özbekistan

İslam

Hareketi’ni

örgütleştirmişlerdir.

Dolayısıyla,

Özbekistan İslam Hareketi, “İslam Devleti kurmak” ve “Ümmet oluşturmak” için
Özbekistan ve Kırgızistan’da bir kaç terör olayı yaparak Orta Asya’da en aşırı radikal
İslam Direniş Hareketi olarak gelişmiştir. 152 Dolayısıyla Orta Asya’daki İslam
Direniş Hareketi, sınırların açılmasından sonra yurtdışına İslam düşüncesinin
yayılması ile faal olarak desteklenmesinin kaynağı ortaya çıktıktan sonra daha ziyade
Afganistan Taliban rejiminin yardımıyla aşırılaşarak Orta Asya’da mevcut olan laik
hükümetleri tehdit etmiştir. 153
İkinci boyut, ‘İç Sebep’tir. Bağımsızlık kazandıktan sonra Orta Asya
ülkelerinin yöneticileri, bir taraftan geleneksel kültür değeri olarak yeniden doğan
İslam’ı memuniyetle karşılarken, diğer taraftan hükümet dışında faal olan gayr-ı
resmi İslam çok dikkat çekmiştir. Hatta İslam Rönesans süreci, laik hükümete karşı
İslam Direniş Hareketi olarak ilerledikçe Orta Asya yöneticileri bu süreci devlete
düşmanlık olarak sayıp çok ağır baskı yaparak İslam’ı sadece kültür ve din alanı
olarak

sınırlamak

istemişlerdir.

Özellikle

Tacikistan

İslami

Rönesans

Partisi(İRPT)’nin önderliğinde ortaya çıkan Tacikistan İç Savaşı’nı İslam Direniş
Hareketi’ne karşı mücadele politikasının gerekçesi olarak ele alan Orta Asya
yöneticileri, hem ılımlı İslam Örgütlerini hem de siyasî karşı kuvvetleri İslam Direniş
Hareketi’ne bağlı bir Terör olgusu olarak kabul ederek çok şiddetli bir şekilde baskı
uygulamaya başlamışlardır. 154 Fakat Orta Asya hükümetlerinin çok ağır baskı
ugulamaları, aksine hem ılımlı İslam Örgütlerinin hem de müslüman halkların karşıt
duygusunu ve şikâyetini ortaya çıkarmıştır. İslam Direniş Hareketi güçlenme
. Cornell Svante E & Spector Regine A, Central Asia : More than İslamic Extremists, The
Washington Quarterly, 2002, S. 196.
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. Fakat 1990’lı yılların sonrası Orta Asya’da ortaya çıkan her İslam Direniş Hareketi, Özbekistan
İslam Hareketi gibi radikal şiddetin kullanmasını vurgulamamıştır. Özellikle, Orta Asya İslam Direniş
Hareketi’nin temsilcisi olan ‘Hizb-ut Tahrir(HT)’, her ne kadar Şeriat kaynaklı İslam Devleti’ni
(Ümmet) kurmayı hedeflese de faaliyetlerinde şiddet kullanmayı düşünmemiştir.
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sürecine girmiştir. 155 Dolayısıyla Orta Asya müslümanları, Orta Asya Otoriterizm
hükümetinin çok ağır olan baskı politikasına karşı siyasal kanaatın tek yolu olarak
İslam değerlerini en öncelikli olarak kabul eden İslam Direniş Hareketi’ni aktif
olarak benimsemişlerdir. Özellikle Özbekistan İslam Hareketi (İMU), Orta Asya
ülkelerinden hem en kapalı hem de en ağır otoriterizm yönetim sistemini sürdüren
Özbekistan’ı merkez olarak otoriterizm hükümetine karşı faaliyet gösteren
müslümanların temsilcisi ve söz sahibi olarak aşırı şiddet kullanmışlardır.
Diğer taraftan, Orta Asya’daki İslam Direniş Hareketi’nin doğuş ve
genişleme sebebi, bağımsızlık kazandıktan sonra ‘Sovyet Planlama Ekonomik
Sistemi’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan çok kötü ekonomik yoksulluk ile
bağlantılıdır. Bağımsızlık kazandıktan sonra Orta Asya ülkeleri, Sovyetler Birliği’nin
iş bölümlemesi ve yurtiç sanayileşme yapısının tamamen dağılması ya da
ürünleşmenin hızla kötüleşmesi yüzünden ciddi ölçüde çok ağır bir şekilde ekonomik
olarak az gelişmiş düzeye inmişlerdir. Her ne kadar 1990 yılının sonundan itibaren
Orta Asya’nın ekonomik düzeyi yavaş yavaş iyileşse de, Kazakistan dışında çoğu
Orta Asya ülkesinin ekonomik durumu, az gelişmiş düzeyde kalmıştır. Örneğin
2003’te Dünya Bankası’na göre, Kazakistan’da “Kişisel Satın Alma Gücü Paritesi”
(PPP : Purchasing Power Parity) diğer Orta Asya ülkelerine göre en fazla olarak
yaklaşık 6,500 dolar oluşurken, Özbekistan ve Kırgızistan’da 1,600 dolar,
Tacikistan’da yalnızca 1,000 dolar oluşmuştur. 156 Hatta Kazakistan halkının %21’nde,
Özbekistan halkının %47’sinde, Kırgızistan halkının %70’inde ve Tacikistan
halkının %74’ünde, Dünya Bakası tarafından tanımlanan ‘Mutlak Yoksulluk’ durumu
bulunmaktaydı. Bu durum halkların hükümet hakkındaki karşı duygularını ve
şikâyetlerini çoğaltmıştır. Bununla birlikte daha önemlisi Orta Asya’daki millî
şirketlerin özelleştirilmesi, özel kişiler, bazı elitler ve menfaat kurumları tarafından
monopol edilmesi ile gelir eşitsizliği yüzünden çok aşırı derecede “yoksul – zengin”
ayrımı ortaya çıkmış, dolayısıyla toplumsal eşitsizlik ve gerginlik daha da
kötüleşmiştir. Keza, Özbekistan ve Kırgızistan’da %50’ye varan yüksek işsizlik oranı

. Rashid Ahmed, Jihad : The Rise of Militant İslam…, S. 11.
. World Bank, Growth, Poverty and İnequality : Eastern Europe and the Former Soviet Union,
World Bank : Washington D.C. 2003.
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ile şehir ve köy arasındaki bölgesel eşitsizlik, ciddi sorunlar olarak ortaya çıkarken
ekonomik reformun, kalkınma sürecine girmede başarısız olması laik hükümet
hakkındaki Orta Asya müslüman halklarının ciddi karşıt duygularını daha da
kötüleştirmiştir. Orta Asya müslüman halklarının hükümet hakkında karşıt
duygularını ortaya çıkaran bir diğer sebep ise, hükümet memurlarının büyük
yolsuzluklarıdır. Orta Asya ülkelerinde, enerji veya hammaddeler gibi temel
sanayileşmenin ihracatıyla yurtdışından birçok yatırım parası gelmesiyle hükümet
elitlerinin yolsuzluğu daha da artmıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün
(Transparency İnternational) yolsuzluk oranına göre, araştırmada 158 ülkeden sadece
Kazakistan 107. sıradayken, diğer Orta Asya ülkelerinin hepsi 130. sıra dışında
kalmıştır. Bu durum, Orta Asya’daki yolsuzluğun ne kadar ciddi olduğunu
göstermektedir. 157
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra eğitimi engellenen ve işinden
çıkarılan Orta Asya genç müslümanları, somut hedef ideolojisine ve kendi soyut
hayal başarısına ulaştırabilecek İslam Direniş Hareketi’ne katılarak ekmek parasını
kazanmak ve hükümete karşı olan faaliyetlere yardımcı olup kötü düzeni yıkmak
istemişlerdir. Dolayısıyla, otoriterizm rejimlerine karşıt duygu, ekonomik ortam ve
yoksulluğun iyice artması, yolsuzluğun çoğalması, Batı medeniyetinin güçlenmesi ya
da güçlü muhalefet partisinin yok olması gibi çok büyük ciddi sorunlara maruz kalan
Orta Asya müslümanlarının çoğunun birikmiş şikâyetleri, sonunda İslam Direniş
Hareketi’nin, hükümete karşı şiddet kullanmayla aşırı bir mücadele çerçevesi olarak
ortaya çıktığı tahmin edilebilir.

2.2. Terör ile Mücadele’yi Uluslararası Boyutta Etkileyen Orta
Asya’nın İslam Radikalizmi

Bağımsızlık sonrası geleneksel bir değer olarak İslam’ın Rönesans süreci, bir
. Transparency İnternational, Corruption Perceptions İndex 2005
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005
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taraftan bütün Orta Asya’da ortaya çıkan bir ortak eğilim olurken, diğer taraftan
İslam Direniş Hareketi özellikle Özbekistan Fergana Vadisi’yi merkez olarak doğmuş
ve genişlemiştir. Özbekistan Fergana bölgesi’nde, hem geleneksel Orta Asya
İslamı’nın merkez noktası hem de çok kalabalık bir nüfusa sahip bölgesi olarak,
bağımsızlık kazandıktan sonra 1,000 taneden daha fazla resmî olmayan camiler ile
İslam din okullarının açılmasıyla Orta Asya İslam Rönesans sürecine aktif olarak
önderlik yapan bir bölgedir. 158 Fakat bu bölge Orta Asya İslamı’nın merkezi
olmasına rağmen Soviet dönem sonrası yıllarca laik hükümet tarafından iktidardan
sistematik olarak çıkarılan ve İslam değerlerini büyük ölçüde vurgulayan Özbek
Müslümanlarının haklarından mahrum oldukları düşüncelerini güçlenmiştir. Nihayet,
Özbekistan Fergana bölgesindeki yüksek seviyedeki işsizlik, yoksulluk ya da
hükümetin İslam üzerindeki baskı politikası yüzünden müslüman halkların karşıt
duygusu ve hükümete karşı şikâyet, “İslam Direniş Hareketi” olarak ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, Özbekistan Fergana bölgesini kullanarak ‘Hizb-ut Tahrir(HT)’ ile ‘İslam
Cihat Grubu(İJG) gibi yurtdış İslam Örgütleri Orta Asya’ya girebilmiş ve özellikle
‘Özbekistan İslam Hareketi (İMU)’ ile ‘AKROMİYA’ gibi yurtiçinden doğmuş İslam
Radikalizm Hareketi de birlikte ortaya çıkmıştır. Böylece, günümüzde uluslararası
evrensel bir eğilim olan ‘Terör ile Mücadele’ sürecini bu aşırı İslam gruplarının nasıl
tehdit ettiğini anlamak için adı geçen İMU ve HT’yi açıklamıştık. Şimdi ise, İslam
Cihat Grubu ile AKROMİYA hakkında araştıracağız.
‘Jamaat of Central Asian Mujahedins’ olarak algılanan İslam Cihat Grubu,
aslında El-Kaide ile bağlantı kurarak şiddetli aşırı İslam Radikal Hareketi olarak Orta
Asya ve Rusya’da faaliyet göstermektedir. Özellikle İslam Cihat Grubu’nun,
Özbekistan İslam Hareketi’nin bir organı olarak terörist Najmiddin Jalolov’un
önderliğinde hareket ettiği anlaşılmıştır. 159 İslam Cihat Grubu, aslında 2004’de (Mart
ve Nisan aylarında) Özbekistan’a terör saldırısı yaparak 47 kişiye zarar veren faildir.
Özellikle Orta Asya’da ilk defa bir kadın tarafından yapılan “Bombalı İntihar

. Rashid Ahmed, The Resurgence of Central Asia : İslam or Nationalism, Karachi, Oxford
University Press, 1994, S. 244-245.
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Saldırısı”nın ortaya çıkması, daha da şok edicidir. 160 Bununla birlikte 2004 yılında
ortaya çıkan terör saldırısı, Özbekistan İslam Hareketi’nin dağılması ile ortadan
kaldırılan şiddetli İslam Radikal Hareketi’nin yeniden doğması için uğraşan bir
hareket olarak sayılmaktadır. Hatta İslam Cihat Grubu, ‘gayr-ı Müslim Ülkesi’
hakkında “cihat” hareket aracı olarak, Temmuz 2004’de Özbekistan Savcı binası ile
İsrail ve ABD büyükelçiliğini hedef alarak bombalı saldırılar yapmıştır. 161 Aslında bu
olayların, Amerika Ordusu’nun Karsh-Khanabad hava kuvvetlerinin askerî alanında
kalmasına izin veren Özbekistan hükümetine karşı direniş duygusunu yansıtmak için
yapıldığı tahmin edilmektedir. 162 Bu kapsamda ABD büyükelçiliğini hedef alan
İslam Cihat Grubu’nun terörünün, ‘Terör ile Mücadele’ sonrası İslam Radikal
Hareketi’nin hedefi olan, laik otoriter hükümetin söz sahibi olan Batı Dünyasını
değiştirdiğini gösteren bir olay olarak da söylenebilir. Dolayısıyla ABD hükümeti,
İslam Cihat Grubunun, Özbekistan İslam Hareketi’nden daha tehlikeli olduğunu Orta
Asya laik hükümetlerine ve ABD’ye daha fazla zarar verebileceğini belirleyerek
2005 yılında ‘Uluslararası Terör Örgütleri’ arasında tanımlayıp aşırı terör faaliyetine
karşı mücadeleye devam etmektedir.
AKROMİYA ise, Andican’da doğmuş olan kurucusu Akram Yuldashev’nin
adından dolayı bu adı almış, İslam Kurtuluş Partisi(HT)’nin organı olarak, şiddetin
kullanılmasını vurgulayarak Özbekistan Kerimov hükümetine karşı isyan etmek ve
ayaklanmak üzere, İslam Devleti kurmayı hedef edinerek 1996 yılında Fergana
Vadisi Andican bölgesinde kurulmuştur. Akram Yuldashev, Özbekçe ‘Yimonga
Yul(Way to Faith)’ din kitabı yazıp İslam Devleti kurmak için ‘Beş Aşamalı Yol’u
belirleyerek AKROMİYA İslam düşüncesi yaymak için çalışmasına rağmen 1999’da
ortaya çıkan Taşkent bombalı terör olayından dolayı bir şüpheli olarak tutuklandıktan
sonra şu ana kadar ceza evinde kalmıştır. AKROMİYA, İslam Kurtuluş Partisi’nin
siyasî alanında eksiklik olan üretim yapısının somut çerçevesini oluşturup yöneterek
küçük İslam İman Cemaatı’nı oluşturduktan sonra mensupların mağduriyetini çok
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aza indirmiştir. Dolayısıyla, AKROMİYA’nin zengin hareketçileri, fırın, kafe,
restoran, market gibi iş yerlerini yöneterek fakir üyelere iş ve maaş veriyorlar,
akşamda din eğitimi yaparak destek temeli oluşturmuşlardır. Hatta böyle
AKROMİYA düşüncesini merak eden bazı işçiler, Andican bölgesinde yaşayan alt
düzeyde yoksul olan halka yardım etmek için iş yerinden kazandığı paranın %20’sini
bağışlayarak, İslam için toplumsal harekete aktif olarak katılmışlardır.

163

AKROMİYA’nın bir İslam Radikal Hareketi olarak ortaya çıktığı değişim noktası ise,
Mayıs 2005’teki “Özbekistan Andican Ayaklanması”dır. Haziran 2004’de Özbekistan
hükümeti, ‘Fundamentalizm, Ayrımcılık, Radikalizm’ kavramlarını kapsayan bir
örgüt olarak AKROMİYA’yı tanımlamıştır. Ayrıca AKROMİYA’yı destekleyen
Fergana bölgesindeki 23 işçiyi tutukladıktan sonra Şubat 2005’te hepsini
hepsettirmiştir. Nihayet Mayıs 2005’te Fergana Vadisi Andican’da binlerce
müslüman Özbekistan hükümetine karşı barışcıl bir şekilde protesto yaparak, bu
olayın hükümet tarafından abartıldığını iddia etmişler ve AKROMİYA lideri
Yuldashev ile 23 işçinin beraat etmesini istemişlerdir. 164 Fakat 12 Mayıs’ta
Özbekistan hükümeti protestoya katılanlar ile 23 işçinin kardeşlerini bile
tutuklamışlardır. Bu olaydan hemen sonra protesto yapanlar, ceza evi, polis
müdürlüğü,

belediye

gibi

hükümet

kurumlarına

saldırarak

silahlanmaya

başlamışlardır. Hatta hükümetin bu politikasına çok öfkelenen protestocular, aslında
cumhurbaşkanı

Kerimov’un

görevden

çekilmesini

istiyorlardı.

Özbekistan

hükümetinin “zorlayıcı ve baskıcı yönetimi”ne karşı silahlanarak mücadele ederek
birikmiş şikâyetlerini ve karşıt duygularını ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla, bu
protestocuların silahlı ayaklanmasını İslam Radikal Örgütü tarafından desteklenen bir
isyan olarak tanımlayan Özbekistan hükümeti, 13 Mayıs Andican Meydanı’nda
topladığı protestoculara ateş açarak bu protestoyu acımasızca bastırmıştır. Bazı
medyaya göre, protestocular ile hükümetin silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşen
çatışmadan dolayı yaklaşık 400- 600 kişi yaralanmıştır. Fakat Özbekistan hükümeti
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bu olayı, yani Andican Ayaklanmasını ‘Terör ile Mücadele’ olarak ifade edip
hükümetin silah kuvvetlerini kullanmasının gerekçesini vurgulayarak aslında bu
olayda yalnızca 9 kişinin öldüğünü ve 34 kişinin yaralandığını söylemiştir. Demek ki
hükümet bu olayı basitleştirerek açıklamıştır. Dolayısıyla, Orta Asya hükümetleri
iktidarı ellerinde tutmak için Andican Ayaklanmasını,

İslam Radikal Hareketi’nin

tehdidi olarak abartılı bir şekilde kamuoyuna sunup şiddet kullanmasının gerekçesini
böylece açıklamış olmuştur, denilebilir. Fakat her ne kadar hükümet tarafından İslam
Radikal Hareketi abartılı olarak sunulsa da şimdiye kadar gözden geçirilen bu
faaliyetlerin genel halkı ve masum uygarlığı tehdit etmeyeceğini söylemek de
mümkün değildir.
Günümüzde Orta Asya İslam Radikal Hareketi’nin genel merkez bölgesi
olarak algılandığı yer ise, Özbekistan Fergana Vadisi ile birlikte Kırgızistan güney
bölgesi ve Kazakistan güney bölgesidir. Özellikle bir kaç defa Özbekistan İslam
Hareketi (İMU) tarafından terör saldırısı ile karşı karşıya kalan Kırgızistan güney
bölgesinde, etnik eşitsizliğe maruz kalan çoğu Özbekli yaşamaktadır. Ayrıca bu
bölgede İslam Kurtuluş Partisi (HT)’nin merkezi de bulunmaktadır.
Aslında, ABD’nin Afganistan işgal etmesinden sonra Özbekistan İslam
Hareketi yıkıldığı için şimdiki Orta Asya’da aşırı şiddet kullanarak mevcut olan
rejime karşı tehdit olabilecek İslam Radikal Hareketi daha azdır, denilebilir. Fakat
buna rağmen gelecekte uluslararası açıdan ‘Terör ile Mücadele’ sürecine tehdit
olabilecek aşırı İslam Hareketi olarak, adı geçen Fergana Vadisi’ni merkez alarak
binlerce mensup ile bütün Orta Asya’yı etkileyen İslam Kurtuluş Partisi,
AKROMİYA ve İslam Cihat Grubu söylenebilir. Terör önlemek için bu örgütlerin
asıl faaliyetini, hedefini, yöntemini, daha dikkatli ele almak gerekmektedir.

2.3. İslam Radikalizmi İle Orta Asya Terörizminin Fonksiyonel
İlişkisi

Sovyet döneminde çoğunluğu komünist genel başkanı olarak görev yapan
97

Orta Asya ülkelerinin yöneticilerinin, SSCB’nden bağımsızlık kazandıktan sonra
Sovyet sistemi ile ilişkileri kesilmiştir. Bundan sonra geleneksel kimliği oluşturan
İslam’ı göz önünde bulundurarak bir rejim ortaya koymak ve genel halkın İslam
hakkındaki desteği ile rejim değiştirilmek istenmiştir. Yani, bağımsızlık kazandıktan
sonra Orta Asya’da bulunan İslam, hem Sovyet sisteminden hem de Rusya kültür
etkisinden ayırılarak manevi bağımsızlığı gösteren bir temsil olarak hem de Orta
Asya uluslarının oluşturulmasının en temel ve önemli olgusu olarak sayılmaya
başlanmıştır. Dolayısıyla Orta Asya yöneticileri, camiler ve din okullarının inşaa
edilmesine çok yardım etmiş ve Sovyet döneminde yasak olan geleneksel İslam
değerleri yeniden ortaya çıkarmak için çalışarak hac ibadeti, dua, oruç gibi İslam’ın
dinsel değerlerini kabul eden İslam politikasını sürdürmüşlerdir. 165 Hatta bağımsızlık
kazandıktan sonra yeni bir politika oluşturarak ekonomik işbirliği için uğraşan Orta
Asya hükümetleri, bir taraftan İslam’ı ortak bir din olarak belirlerken, diğer taraftan
Suudi Arabistan, İran ve Türkiye gibi yakın komşu ülkelerle ilişkileri ilerletmek için
bir yol olarak düşünmüşlerdir.
Buna rağmen çoğu Orta Asya yöneticisi, eski Sovyet döneminde bulunan din
politikasını devam ettirerek İslam din faaliyetlerini hükümet tarafından kontrol etmek
ve onların rejimini getirmek istemiştir. 166 Demek ki, Orta Asya yöneticileri, bir
taraftan bireyin din özgürlüğüne sınırlı olarak izin verirken, diğer taraftan din
partisine yasaklar getirerek, dinî gruplar ile imamların görevlerinin hükümet
tarafından belirlenmesi, din kitaplarının kontrol edilmesi gibi politikaları sürdürerek
İslam’ın siyasî genişlemesi, yani mevcut olan rejime tehdit olabilecek bir kuvvet
genişlemesini önlemek için İslam üzerinde baskı politikalarını sürdürmüşlerdir..
Dolayısıyla, laikliği tercih eden Orta Asya yöneticileri, aslında otoriter iktidarın
güçlendirilmesi ile rejimi ele almak için İslam’ın kabul etme ve hükümetin kontrolü
. Bağımsızlığın ilk zamanlarında İslam Rönesansı’na ılımlı bakan çoğu Orta Asya yöneticisi,
cumhurbaşkanı görevine başlamadan önce ilk defa Kur’an ve anayasa ile birlikte çalışacağına söz
vermiştir., Örneğin,Özbekistan cumhurbaşkanı Kerimov, 1993 yılında Suudi Arabistan’a bir görüşme
için gittiğinde Mekke ve Medina’ye giderek hac ibadetini yapmiştır. Fakat aslında onlar bir politika
aracı olarak kullandıkları İslam’ı sadece dinsel ve kütürel boyutta ve vicdan boyutunda sınırlanmak
istemişlerdir.
SonYoungHoon, A Study on the Repressive…, S. 325.
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. Trisko Jessica N, Coping with the İslamist Threat : analyzing repression Kazakhstan, Kyrgyzstan
and Uzbekistan, Central Asia Survey 24(4), 2005, S. 379.
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dışında bulunan gayr-ı resmi İslam ile mevcut olan hükümete karşı mücadele eden
İslam Direniş Hareketi’ne karşı kucak açma ve baskı yapma gibi iki yüzlü İslam
politikasından başka yol ve yöntem seçmediler.
Fakat Tacikistan İç Savaşı ve Afganistan Taliban rejiminin aşırı İslam
Radikalizmi ile terörizmine bakan Orta Asya hükümetleri, İslam Direniş Hareketi’ni
mevcut olan sistem ile bölgesel güvenliği tehdit eden bir kötü faaliyet olarak
düşünerek bütün boyutlarda İslam’a baskı yapmıştır. Özellikle Özbekistan’daki bir
kaç tane şiddet olayına bakarak Orta Asya hükümetleri, hem gizli tehditten gerçek
tehdide doğru genişleyen İslam Direniş Hareketi’ne hem de hükümetin kontrolü
dışında bulunan gayr-ı resmi İslam’a zor kullanarak karşılık vermişlerdir. 167
Özellikle Orta Asya yöneticileri, en önemli hedefleri İslam Devleti’ni kurmak
olan İslam Direniş Hareketi’nin, aslında yurtdışında bulunan aşırı İslam Radikalizmi
ile terörizm düşüncesinden ortaya çıktığını açıklayarak Orta Asya’nın bölgesel
güvenliği için bu kavramı uluslararası gündeme getirmeye ve uluslararası
toplumunun ilgisini çekmeye çalışmışlardır. Daha ziyade onlar, ana toprağında İslam
Direniş Hareketi’ne baskı yapmalarının en önemli sebebini, günümüzün uluslararası
cereyanına, yani ‘Terör ile Mücadele’ sürecine katılmak ve Orta Asya güvenliğini
sağlayarak vatandaşları korumak olarak vurgulamışlardır. Dolayısıyla bunları
sağlamak için yalnızca kendilerinin laik otoriter devlet sisteminin, İslam Direniş
Hareketi’ni önleyebilecek tek yöntem ve yol olduğunu açıklamışlardır. Ayrıca Orta
Asya yöneticileri, bir taraftan İslam Direniş Hareketi’ni aşırı şiddet kullanmasından
dolayı hükümete karşı uygarlığa tehdit olabilecek bir terörizm olarak kasten abartılı
bir şekilde ifade ederek, diğer taraftan Rusya, ABD, İran ve Türkiye gibi güçlü
ülkeleri ikna ederek onlardan zorlayıcı otoriter rejimlerine sessizce destek sağlamaya
çabalamışlardır. Hatta Orta Asya yöneticileri, hükümetin kontrolü dışında olan gayr-ı
resmi İslam din faaliyetlerini de kapsayarak hem diğer muhalefet partisini hem de
hükümeti eleştiren medyacıları İslam teröristleri ya da Radikalistler olarak
suçlayarak askerî kuvvetler, polis kuvvetleri ile istihbarat ajansı gibi türlü

resmi

araçları kullanıp otoriter sistemini güçlendirmeye ve İslam Direniş Hareketi’ni
. Tazmini Ghonchen, The İslamic Revival in Central Asia : a potent force or a misconception?,
Central Asia Survey 20(1), S. 63.
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önlemeye uğraşmışlardır. Fakat onların böyle baskı politikasıyla, muhalefet partisinin
liderleri ile masum genel müslüman halkın tutuklanması, işkence görmesi, ceza evine
gönderilmesi ya da süikast edilmesi gibi insan haklarına baskı yapması aksine
hükümete karşı genel müslüman halkın kuşkusunu artırarak Orta Asya yöneticileri
açısından istenmeyen olumsuz bir sonuç ortaya çıkmıştır.
Örneğin Özbekistan’da bulunan İslam Direniş Hareketi, aslında hükümetin
zorlayıcı ve baskıcı politikası yüzünden diğer Orta Asya komşu ülkelerine bu
hareketin yayılmasının en temel nedenini oluşturmaktadır. Çünkü Özbekistan
cumhurbaşkanı Kerimov’un ciddi bir şekilde sürdürdüğü güçlü baskı politikası
yüzünden İslam Kurtuluş Partisi’nin elemanları, nispeten siyasî özgürlüğün
sağlandığı Kazakistan ile Kırgızistan’a kaçmışlardır. Böylece İslam Kurtuluş
Partisi’nin gücü daha genişlemiştir. Dolayısıyla İslam Kurtuluş Partisi’nin mensubu
olan Özbek müslümanları, özellikle Kazakistan güney bölgesi ve Kırgızistan güney
bölgesi gibi Özbeklerin çok olduğu kalabalık bölgede kaldıktan sonra etnik boyutta
veya dil boyutunda aynı duyguyu hissederek hükümete karşı İslam dini, düşüncesi,
eğitimi gibi propaganda faaliyetleri göstermektedir.
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Fakat İslam Direniş

Hareketi’ne karşı baskı uygulama politikası, Özbekistan’da çok güçlü, Kazakistan ve
Kırgızistan’da da hükümetin kontrolü dışında faal olan İslam din faaliyetlerine karşı
daha zayıf olmasına rağmen bu ülkelere uygulanan ortak bir politikadır. Örneğin
Kazakistan ve Kırgızistan’da, İslam Kurtuluş Partisi, AKROMİYA, İslam Cihat
Grubu ile ilgili şüpheliler sürekli tutuklanmış ve çok ağır şartlarda mahkûm
edilmişlerdir. Bununla birlikte İslam Radikal Örgütleri ile müzakere süreci isteyen
hükümetin bu konuda denemesi hiç olmamıştır. Hatta İslam Partisi’nin meşru olarak
hükümet karar sistemine katıldığı Tacikistan’da da, aşırı Radikal İslam din faaliyeti
sınırlanarak Tacikistan İslam Rönesans Partisi (İslamic Renaissance Party of
Tajikistan,

İPRT)’nin

elemanları,

hükümetin

abartılı

yorumlarıyla

sürekli

hapsedilmiştir.
Dolayısıyla, Orta Asya’daki İslam Direniş Hareketi, yani İslam Radikalizm
Hareketi ile terörizm arası fonksiyonel ilişkilere baktığımızda, her ne kadar mevcut
. Baran, Zeyno & Starr, Frederick S. & Cornell, Svante E, İslamic Radicalism in Central Asia…, S.

168

24
100

iktidar, rejimini ve otoriter sistemini devam ettirmek için hükümet tarafından İslam
Direniş Hareketi bir Radikalizm ya da terörizm olarak abartılı kamuoyuna sunulsa da,
aslında bu hareketler hükümetin güçlü baskı politikasına karşı şikâyeti olan genel
halkın kendi haklarını savunmak için hükümete karşı bir araç olarak İslam’ı
kullanarak yaptıkları bir mücadeledir. Fakat bu faaliyetler masum uygarlığa karşı bir
tehdit oluşturuyorsa, masum vatandaşları mağdur ediyorsa ve bölgesel istikrarsızlığı
devam ettiriyorsa eleştirilmelidir.
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ALTINCI BÖLÜM
SONUÇ

Şimdiye kadar İslam Köktendinciliği’nin özelliklerini, “Terörizm” genel
kavramını, Orta Asya’da bulunan İslamlaşma sürecini, aşırı İslam Radikalizm
Hareketi’ni, bu hareketin belirleyicilerini, uluslararası toplumda ‘Terör ile Mücadele’
süreci içinde bulunan Orta Asya İslam Radikalizmi ve İslam Radikalizm Hareketi ile
“Terörizm” arası fonksiyonel ilişkileri gözden geçirdik. Aslında bu araştırmada Orta
Asya’daki İslam’ın özellikleri ile aşırı İslam Radikal Örgütleri’nin hedefi, dolayısıyla
bu sürecin geçmişten günmüze kadar nasıl geldiğini, 11 Eylül Saldırıları sonrası
‘Terör ile Mücadele’ çerçevesinde Orta Asya’da bulunan İslam Radikalizmi ile
terörizm arası gerginliği doğuran sebepleri ortaya koymak istedik. Genel anlamda
“İslam Radikalizmi” ile “Terörizm” olmak üzere bu iki kavram, şöyle ifade edilebilir;
— İslam inancına mensup gruplar tarafından yapılan “Terörizm”den gelen
asıl kavram, İslam Fundamental Hareketi’nin siyasallaşma süreci çerçevesinde
ayırıldığı bazı aşırı İslam Radikalistleri’nin faaliyeti ile gayr-ı İslam dünyasını
savunmak için ifade edilen “Cihat” kavramının yeniden yorumlanmasının
incelenmesiyle anlaşılabilir.
— Aşırı İslam Fundamentalizmi, yani İslam Radikalizmi ise, İslam
Fundamental Hareketi’nden ayırılan bir özelliktir. Demek ki, Batı ve ABD’ye karşı
İslam Rönesans Hareketi ile Reform Hareketi’ni kendine göre yorumlayarak Cihat
kavramı ile silahlandıktan sonra Peygamber Hz. Muhammet dönemindeki Ümmet’i
kurarak din ve siyaseti aynı derecede ölçü alan, laik olmayan teokrasi ile yönetilen
İslam Devleti’ni yeniden kurmak için şiddetin, terörün kullanılmasına da bir Cihat
kavramı olarak bakıp bu kavramı faal olarak da kullanmışlardır. Dolayısıyla, İslam
Radikalistleri, Kur’an’daki “Cihat” kavramını yeniden ve yanlış anlayarak laik olan
mevcut rejime karşı, İslam Dünyası’nı tehdit eden gayr-ı Müslim dünyası’na karşı
Cihat

yapacağını

açıklamıştır.

Bunu,

gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdir.
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şiddet,

terör

ve

silah

kullanarak

11 Eylül Saldırıları sonrası, terörizm kavramının anlamı değişmiştir. İslam
Radikal Terör Örgütlerii belirli bir bakış açısı olmayan bir yöntem ile cihat yapmış,
dolayısıyla Batı ve ABD bakış açısı olmayan bir kavram olarak anladığı İslam
gruplarının terörizmini uluslararası güvenliği tehdit edebilecek ‘Savaş Boyutu’ olarak
anlamaya başlamıştır. Bundan dolayı, ABD’nin önderliğinde Afganistan ve Irak ile
‘Terör ile Savaş’ sürecine girmiş ve uluslararası toplum da Madrid, Londra, Vali gibi
İslam Radikalistleri tarafından ortaya çıkarılan terör olayları nedeniyle ABD ile
birlikte ‘Terör ile Savaş’ sürecine katılmaya başlamıştır.
İslam gruplarının terörizminin bir eksenini oluşturan aşırı İslam Radikal
Hareketi, aslında İslam Dünyası’nın yeniden doğmasını isteyen İslam Fundamental
Hareketi’nden başlamıştır. İslam Fundamentalizmi ise, ‘İslam’ın temel ilke ve
prensip olması ile İslam’ın asıl vicdan ve değer dönemine dönülmesi, toplum ve
insan arasında adil ve dengeli ilişkilerin gerçekleştirilmesi için ortaya çıkmış bir
kavram’dır. Dolayısıyla, bunu gerçekleştirmek için İslam Fundamental Hareketi’nin
özelliklerini söylerken, biraz önce ifade ettiğimiz gibi büyük ölçüde dine dayalı
özellikleri, toplum reformsal özellikleri, hatta ilk İslam dönemine dönmek ile İslam
değerlerinin bütün dünyaya yayılmasının gerçekleştirilmesi sloganı altında hem aşırı
hem de şiddetli faaliyetler yapılabilen siyasî ve idealist özellikleri olarak maddelere
ayırabiliriz. Bununla birlikte İslam gruplarının terörizmini ortaya çıkaran
değişkenleri; Batı’nın sömürgeciliği yüzünden ortaya çıkan etnik kimlik, medeniyet
çatışması,

ekonomik

düzeydeki

istikrarsızlık,

siyasî

ve

idealist

İslam

Fundamentalizmi’nin ortaya çıkması ile İslam Radikal Örgütleri’nin silahlanması,
uluslararası Terör Örgütleri ile bağlantı kurulması, 1991 sonrası yükselmiş ABD ve
Batı’ya karşı olumsuz ve karşıt duygular, 11 Eylül Saldırısı sonrası ABD’nin
önderliğinde yapılan ‘Terör ile Savaş’ sürecine karşı müslüman dünyasının öfkesi
olarak sayabiliriz.
Böylece bu araştırmada İslam Fundamentalizmi kavramına kaynak olarak
Orta Asya’daki İslam’ın özellikleri ve İslam Direniş Hareketi veya İslam Radikal
Hareketi’ni araştırdık.
Orta Asya’daki İslam kavramı, sadece din anlamı olan bir kavram değildir.
Aksine dini kapsayarak tarihsel, sosyal, kültürel kimliği tanımlayan en önemli
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olgulardan birisidir. Bir taraftan 16- 20. yüzyılda İslam, Orta Asya’daki din ve
müslüman olarak dinsel kimliğin oluşturulduğu bir süreç olurken, diğer taraftan
yaklaşık 70 yıl Sovyet yönetim atında bulunan Orta Asya’daki İslam halkların tarihî
kimliğinin bir temsil simgesi olarak Orta Asya boylarının kültürü ile geleneğini
devam ettiren temel bir rol oynamıştır. Bu nedenle Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra Orta Asya bölgelerinde İslam Rönesansı ile birlikte en ciddi
şekilde ortaya çıkan mesele, İslam Fundamental Hareketi olmuştur
Orta Asya’da bulunan İslam’ın temel belirleycilerini tekrar kısaca gözden
geçirirsek şunları söyleyebiliriz; 1) Bu bölgede İslam hakkında, hem geleneksel hem
de muhafazakâr aynı zamanda hem özgür hem de modern belirleyciler bulunmaktadır.
Böyle Orta Asya İslam’ın iki farklı yönünün ortaya çıkış sebebi ise, muhafazakâr
Arap Ordusu tarafından yayılması ile İslam ilkesinin bir barış aracı olmasıdır. Yani
bu durum, tarihsel arka plandan kaynaklanmaktadır. Hatta Orta Asya İslamı, bu
şekilde İslam’ın iki yönlü tarihsel arka planı ile hem Rusya İmparatorluğu hem de
Soviet işgal döneminden de çok etkilenmiştir. 169 2) Daha önce geçtiği gibi diğer
müslüman dünyasından farklı bir özellik olarak Orta Asya’da Sufizm’in ortaya
çıkmasıdır. Orta Asya’nın Sufizm geleneği Moğol İmparatorluğu’nun işgali ortaya
çıktıktan sonra devamlı saldıran dış kuvvetlere karşı İslam’ı korumak açısından
önemli bir rol oynamıştır. Böylece Sufizm geleneği, özellikle Orta Asya’ya karşı çok
zorba olan ve baskı yapan Sovyet döneminde daha güçlü ortaya çıkmıştır. Demek ki,
Sovyet merkezi hükümeti tarafından kabul edilmiş olan ‘Resmi İslam’dan farklı
olarak Sufizm özelliği göstermiş olan ‘Halk İslam’, aslında bu bölgelerde
yaşayanların geleneksel değerleri ile çok yakın ilişkiler oluşturularak Sovyet işgalına
karşı mücadelenin temel simgesi olarak rol oynamıştır. Günümüz Orta Asya’daki
‘Halk İslam’ büyük ölçüde iki grup tarafından yürütülmektedir. Birinci grup;
muhafazakâr grup olarak vatandaşların geçirme törenlerinde önemli rol oynamıştır.
Bu grup özellikle Orta Asya bölgelerinin özel simgesi olan “Aziz Kültler (Saint
Cults)”i ve “Kabir Ziyaret (Tomb Visitation)ini vurgulamaktadır. İkinci grup olan

. Orta Asya’daki bu etkisi, özellikle Rusya İmparatorluğu döneminin sonunda ortaya çıkan İslam
Reform Hareketi ile Soviet döneminde İslam Modernleşme Hareketi olarak ortaya çıkmıştır.
JungMiJin, A Study on the Evolution..., S. 72.
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Köktendinciler ise, “İslam’ı arındırmak için Hz. Muhammet dönemi İslam’ına
dönülmeli” iddiasını ifade etmektedir. Bu anlayışın önderi ise, Özbekistan Fergana
Vadisi’ni merkez kabul eden Vahhabilistler’dir.
Fakat bu bölgenin İslam Rönesans ve Fundamental Hareketi sürecinde birçok
değişken söz konusudur. 1) Orta Asya’daki İslam Rönesans süreci ile bu bölgenin
ekonomik durumu arasında ciddi bir ilişki vardır. Sovyetler Birliği, özellikle Stalin
döneminden beri cumhuriyetlerin birbirinden ayrılmış ekonomik yapısı yüzünden
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya ülkeleri çok ciddi şekilde
ekonomik

sıkıntı

içine

girmişlerdir.

Bununla

birlikte

Sovyet

Birliği’nin

dağılmasından sonraki dönemde, uluslararası toplumunun sadece Orta Asya’da etnik
bir topluluk olarak kalan Slavlara yardım etmesi, Orta Asya bölgesindeki ekonomik
sıkıntıyı daha da arttırmıştır. Bu şekildeki ekonomik kötü ortam, mevcut hükümetlere
karşı siyasî gerekçeler olmakla islam kuvvetlerini genişletmek için çok iyi bir
motivasyon vermekle, radikal islam’ın temel bir olgusu olmuştur. Dolayısıyla bu
bölgenin istikrarsızlığının devam ettiği de söylenebilir.
2) İslam’ın siyasallaşması: Orta Asya’daki İslam’ın siyasallaşma süreci ve
sonucu, aslında çeşitli çıkar grupları tarafından kullanılmış veya toplumda birikmiş
olan eşitsizlik ve şikâyet abartılı olarak ortaya konmuştur. Bunun sonucunda İslam,
mevcut olan yöneticiler tarafından siyasî olan karşı kuvvetlere baskı yapmak için
kullanılarak Orta Asya ülkelerinin istikrarsızlığında rol oynamıştır. Özellikle Orta
Asya’da siyasî olarak faal olan çoğu İslam Partisi, İslam köktendinciliğini temel ilke
olarak şeçtiği için, İslam köktendinciliği olgusu Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra daha ciddi bir şekilde ortaya çıkan etnik sorunlar ve toprak çatışmaları
olgularıyla desteklenirse, bu hareketin tehlikesi daha da büyüyecektir. Dolayısıyla,
Türkiye gibi laik cumhuriyeti tercih eden Orta Asya ülkeleri’nin güçlü İslam
radikalizmi hakkındaki baskı uygulama politikası, bu çerçevede diğer bir değişken
olabilmektedir.
3) Orta Asya’nın ortaya çıkan yeni uluslararası ortamı: Orta Asya siyasî
sahnesinde önemli aktörler, İran, Türkiye ve Rusya’dır. Onlar Orta Asya bölgeleri ile
çok yakın tarihsel, kültürel ve etnik ilişkilere sahip olduklarından Orta Asya’nın
siyasî, dinî ve ekonomik yapısını çok etkilemektedirler. Her ne kadar Orta Asya
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hükümetleri Türkiye gibi laiklik politikasını izlese de, 11 Eylül sonrası yeniden
ortaya çıkan ‘Yeni Büyük Oyun(New Great Game)’ ile uluslararası ilişkiler,
ekonomik ve siyasî menfaat ilişkilerine dönüştüğü için çok karışık bir hal almıştır.
Hatta 11 Eylül sonrası, İrak ve Afganistan işgalinde başarılı olan ABD’nin ve
Batı’nın bu bölgeye çok ilgi göstererek Orta Asya meselesini uluslararası gündeme
getirmek için çabalaması, bu bölgenin yeni İslam değişkeni olmasını gündeme
getirmiştir.
Fakat bu değişken mevcut olmasına rağmen, Orta Asya’daki İslam
Hareketi’nin devam edeceği söylenebilir. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz; 1)
Orta Asya’daki her hükümet, daha önce geçtiği gibi ekonomik sıkıntıyı ileri sürerek
rejime karşı gerekçesinin az olmasına rağmen, hammaddelerin kullanılması, askerî
kuvvetler ile uluslararası toplumda sesini daha da artırmak istediğinden, ya da bu
olgular gerçekten mevcut olan hükümetlerin uzun süre iktidarı ele almasına temel
fırsat teşkil ettiğinden, İslam Hareketi’ne baskı vererek Radikalizm Hareketi ile
mücadele devam edecektir. 2) İslam Partisi’ni kullanarak iktidarı ele almak isteyen
aşırı siyasal İslam kuvvetinin ortaya çıkmasıyla, hükümete yapılan “devlet
politikasındaki her şey İslam’a göre olmalı” şeklindeki baskı devam edecektir. Bu
nedenle politik kararcılar ile İslam Partisi arasında sürekli gerginlik ortaya çıkacaktır.
3) Tarihsel açıdan baktığımızda, Orta Asya’daki İslam’a, dinsel ya da etniksel baskı,
kriz dönemde de devam ederek gelişmiştir. Bu kapsamda şu andaki ekonomik zorluk
ve hükümetin baskı politikası, aslında İslam Rönesans sürecine olumsuz bir etki
yapmak yerine, aksine dinsel açıdan dürüst olan Orta Asya müslümanlarına “İslam
Rönesansı” hakkında çok olumlu bir bakış açısı oluşturacaktır.
Sovyetler

Birliği’nin

dağılmasından

sonra,

Kazakistan,

Kırgızistan,

Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan olmak üzere Orta Asya’nın 5 ülkesi,
yurtdışından gelen aşırı İslam Radikalizm olgusu, hükümetin yolsuzluğu ve baskı
politikası ve ekonomik sıkıntının ortaya çıkması gibi nedenlerle genişleyen İslam
Direniş Hareketi gibi hem karışık hem de farklı bir ortamla karşılaşmıştır. Özellikle
bağımsızlık kazandıktan sonra Orta Asya’nın sınırlarının açılması, bir taraftan Orta
Asya müslümanları için dinlerini yaşama fırsatını güçlendirirken, diğer taraftan hem
geleneksel hem de ılımlı ve laik olan Orta Asya’daki İslam’dan farklı olarak, hem
106

aşırı hem de şiddet nitelikli İslam Radikalizm düşüncesini ortaya çıkaran bir neden
oluşmuştur. Dolayısıyla, Özbekistan İslam Hareketi (İMU) ve İslam Kurtuluş Partisi
(HT) gibi çok türlü İslam Direniş Hareketi, Özbekistan Fergana Vadisi’ni merkez
alarak mevcut olan hükümete karşı mücadele ederek İslam Devleti’nin kurulmasını
vurgulamış ve bu hareketin gücü genişlemeye başlamıştır.
Aynı zamanda başka bir açıdan bakarsak, Orta Asya’da bulunan İslam Direniş
Hareketi’nin doğması, aslında Sovyetler’den ayrılıp onun kültürünü silerek
geleneksel Orta Asya kültürünün rönesans süreciyle etnik kimliğini oluşturmak için
gerçekleştirilen İslam Rönesans Hareketi’nin bir direktif sonucudur. Fakat Sovyet
dönemindeki güçlü sekülerleşme yönetimi altında hem hoşgörü hem de ılımlı olan
İslam geleneğini devam ettiren Orta Asya müslümanlarının çoğu, aslında İslam
Radikalizm düşüncesine ve hem aşırı olan hem de şiddet kullanan İslam Direniş
Hareketi’ne iyi gözle bakmamışlardır. Keza, Orta Asya’nın İslam Radikalizm
Hareketi veya İslam Direniş Hareketi olan Özbekistan İslam Hareketi’nin bir kaç
terör saldırısı ile masum halklara zarar vermesi, İslam dini açısından barışı korumak
isteyen Orta Asya müslümanları için çok negatif etkiler doğurduğundan, bu hareketin
gücünün genişlemesini durduran bir sınır olmuştur.
Buna rağmen yaklaşık 15 yıldır ortaya çıkan İslam Direniş Hareketi’nin
tehdidi, aslında ekonomik yoksulluk, sosyal eşitsizlik, oldukça fazla yapılan
yolsuzluğa karşı güçsüz kalan halkların politik gündeme katılmasını büyük ölçüde
sınırlandıran Orta Asya hükümetlerinin baskı politikasından kaynaklanmıştır. Orta
Asya yöneticileri, rejime karşı bir tehdit olan İslam Direniş Hareketi’ni önlemek için,
bağımsızlık kazandıktan sonra hükümet dışında özgürce dini yaşamak isteyen gayr-ı
resmi İslam’ı illegal olarak kabul ederek baskı yapmaya başlamıştır. Yani Sovyet
sistemini takip etmek isteyen Orta Asya yöneticilerinin, hükümetin kontrolü dışında
bulunan gayr-ı resmi İslam hakkında sürekli baskı politikasını sürdürmesi,
kendilerinin otoriter yönetimini güçlendirmek için karşı kuvvetleri İslam
radikalistleri veya İslam teröristleri olarak açıklayarak amaçlarını gerçekleştirmek
için yani bir araç olarak, gayr-ı resmi İslam olarak İslam Direniş Hareketi’ni
kullanmışlardır. Bu siyaseti gözlemleyen genel halkın ve müslüman halkların
hükümet hakkında karşıt duyguları ve şikâyetleri artmıştır. Hatta Orta Asya
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hükümetleri, birikmiş sosyal ve ekonomik sıkıntları saklayıp gerçeği çarpıtmak için
İslam Direniş Hareketi’ni İslam Radikalistleri tarafından ortaya çıkarılan bir “Terör
Hareketi” olarak abartılı bir şekilde kamuoyuna yansıtıp sosyal korku psikolojisini
artırmışlardır. Dolayısıyla, Orta Asya İslam Direniş Hareketi, bağımsızlık sonrası
hükümetin çok hızlı sosyal değişimi etkili olarak karşılayamayarak çok ağır siyasal
baskı politikasını yürütmesinden de güç alarak, güçsüz ekonomik reforma sahip olan
Özbekistan’ı merkez kabul edip müslüman halkların söz sahibi olarak gücünü
genişletmiştir.
Orta Asya yöneticileri, İslam Direniş Hareketi’ni ortaya çıkaran olguları, yani
işsizlik, yoksulluk gibi sosyal ve ekonomik sorunları çözerek siyasal özgürlüğü
genişletecek hem uzun süreli hem de bayındır planı yaparak çalışmamış, aksine daha
aşırı ve şiddetli baskı politikası ile çalışmayı düşünmüştür. Bu yüzden, Orta Asya
hükümetlerinin bu şekildeki baskı politikası, Orta Asya halklarının şikâyetini de
fitillendirerek İslam Direniş Hareketi’nin, 2004’de ‘Taşkent Bombalı Terör Olayı’
gibi ne zaman ve nerde olacağı bilinmeyen bir terör olayıyla karşılık vermesi
şeklinde olumsuz bir sonuç doğurmuştur. Hatta 2005’te ortaya çıkan Kırgızistan
‘Tulip Revolution’ sonrası İslam Kurtuluş Partisi’nin gücünün zayıflaması, çoğu Orta
Asya müslüman halkının İslam Direniş Hareketi’ni, hükümetin ağır baskı
politikasına karşı şikâyeti dile getirebilecek bir yol olarak algılamaya başladığını
göstermektedir. Dolayısıyla, Tacikistan’daki İslam Rönesans Partisi’nin meşru
siyasallaşması ve hükümet ile işbirliği politikası, İslam Direniş Hareketi hakkında
etkili bir karşılama yolu olarak yorumlanabilir.
Şimdiye kadar İslam ile terörizm arasında bir ilişki var mı? diye araştırdık.
Bunun için İslam köktendinciliği, fundamentalizm, radikalizm ve terörizm genel
kavramları ile birlikte uluslararası boyutta bu meseleye nasıl bakıldığını gözden
geçirdik. Özellikle Orta Asya’daki İslam Direniş Hareketi’ni, İslamî Grupların Terör
Örgütlerini ve hükümetlerin politikalarını da inceledik. Nihayet bu araştırmanın
sonucu olarak şunları söyleyebiliriz; İslam hem bir barış dinidir hem de dünyaya
kalkınma, refah ve insanların vicdanını iyileştirmek için gelmiş bir dindir. Her din
gibi İslam barışı koruyan bir din olduğundan onun karvamı içinde hiçbir terör olgusu
yoktur. Özellikle, ABD ve Batılıların vurguladığı gibi kötü bir din ve teröristlerin
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dini asla değildir. Fakat İslam’ı farklı yorumlayan bazı insanların, İslam Dünyası’nı
gayr-ı Müslim dünyasından korumak için İslam’daki ‘Cihat’ kavramını yeniden ve
yanlış yorumlayarak masum halkları tehdit edebilecek faaliyetler yapmalarından
dolayı bu durum, uluslararası gündeme ciddi bir sorun olarak çıkmıştır. Bununla
birlikte, Hıristyanlığa inanan uluslararası boyutta güçlü ülkeler, özellikle ABD ve
Batılılar İslam’a uzak olduklarından ve bu ülkelerin halkları genel anlamda İslam’ı
iyi bilmediğinden ekonomik petrol ve bölgesel güç elde etmek için İslam’ın
gerçeğini çarpıtarak İslam ile terörizm’i birlikte düşündürecek abartılı bir propaganda
yapmaktadırlar. Bu kapsamda Orta Asya İslam Hareketi’ne baktığımızda, bu
düşüncemizi ispatlayabiliriz. Orta Asya’da bulunan İslam’ın, sadece dinî boyutta var
olduğu söylenemez. Aslında oradaki İslam, hem din hem de insanların hayat biçimi,
geleneği ve vicdanıdır. Dolayısıyla, Sovyet döneminden sonra ortaya çıkan İslam
Direniş Hareketi kavramının içerisinde asla “terör” olgusu yoktur. Hükümet
tarafından bu hareket, bir İslam Radikalizm Hareketi ve İslam Terör Hareketi olarak
vurgulansa da, daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu hareket, Orta Asya hükümetleri
tarafından abartılı olarak kamuoyuna sunulmuştur. İslam Direniş Hareketi’nin
doğmasının asıl sebebi, ekonomik yoksulluk ve yolsuzluk gibi insanların hayatına
sıkıntı veren olgulardan kaynaklanmıştır. Bu nedenle halk, hükümete karşı kendi
seslerini yükseltmek ve kalkınmak için İslam Direniş Hareketi’ni desteklemiştir.
Fakat Orta Asya genel müslüman halkı, şiddetin kullanarak hedeflerini
gerçekleştirmeyi tercih etmedikleri için, bu İslam Direniş Hareketi daha sonraki
zamanlarda uluslararası boyutta bir global terörizmi getiremeyecektir. Fakat bu
hareket, uluslararası ‘Terör ile Mücadele’ sürecine terörizmi getiremese de, Orta
Asya’da bölgesel olarak hükümet ile İslam Direniş Hareketi arasında mücadelenin
devam edeceği ve bu nedenle bölgede sürekli istikrarsızlık olacağı şeklinde
yorumlayabiliriz. Bu anlamda Orta Asya’da bulunan İslam Direniş Hareketi’nin, Orta
Asya bölgesindeki istikrarsızlıkla oldukça ilgilidir.
Son olarak, günümüz Orta Asya ülkeleri’nin laiklik sistemini tehdit eden
İslam Direniş Hareketi’nin aşırı şiddetlenmesi, Radikallaşmesi ile sosyal tansiyonu
önlemek

ve

çözmek

için

somut

politik

sonuçlandıracağız.
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öneriler

göstererek

çalışmamızı

1) Orta Asya hükümetleri, ılımlı İslam Örgütleri’ne eğitim ve ifade özgülüğü
izni vererek bu eğitimi aktif olarak teşvik etmelidir. Çünkü uzun zamandır Sovyet
döneminden beri İslam’a karşı olan poitika ve ılımlı iyi Müslümanların olmaması
nedeniyle

İslam’ın

hoşgörüsü

ve

olumlu

kavramı

hakkında

Orta

Asya

müslümanlarının ortak bir anlayışı yoktur. Özellikle Özbekistan örneğinde olduğu
gibi İslam din faaliyeti hakkında çok ağır olarak uygulanan baskı politikası nedeniyle
oluşan müslümanların hükümete karşı olumsuz duyguları ve isyanları, İslam Direniş
Hareketi’ni destekleyen etmenleri kapsadığı için bu politik öneriyi gerçekleştirmek
gerekmektedir.
2) Orta Asya hükümetleri, İslam Kurtuluş Partisi (HT)’nin faaliyetini bir
“terörizm” olarak tanımlarken, çok dikkat etmelidirler. Zira İslam Kurtuluş
Partisi’nin faaliyeti hakkında terör ile igili şüphe varsa da bu hareket, Orta Asya
hükümetleri tarafından terör Örgütü olarak tanımlanırsa, “şiddet kullanmamayı” bir
ilke olarak açıkladığı halde İslam Kurtuluş Partisi için şiddetin kullanılmasının
ortaya çıkması da mümkündür.
3) Orta Asya hükümetleri, ağır baskı politikasını bırakarak çok taraflı sistemi
kurup ulusal ve evrensel insan haklarını uygulamalıdırlar. Örneğin Mayıs 2005’te
Özbekistan Andican Ayaklanması’nda, rejimi sürekli ellerinde tutmak için hükümet
tarafından İslam Direniş Hareketi, siyasal bir araç olarak kullanılarak hem baskı hem
de şiddet yöntemi ile karşılandığı için uluslararası gündemde çok ciddi sorun olarak
ortaya çıkmış ve uluslararası toplumdan yardım almak zor olmuştur.
4) Orta Asya hükümetleri, amme idaresi, istihdam ve eğitim alanları gibi
bütün sosyal ve ekonomik alanlarda hem kapsamlı hem de toplumun her kesimini
kapsayan sosyo-ekonomik reformu gerçekleştirmelidir. Çünkü bütün toplumu
kapsayan büyük çerçeveli bir reform yapılırsa, insanların yaşam standartları yüksek
olacak ve çok taraflı siyasî sistem oluşturabilecektir. Böylece İslam Direniş
Hareketi’nin temel olgularını oluşturan yoksulluk ve yolsuzluk gibi öğeler ortadan
kadırabilecektir. Dolayısıyla, Orta Asya hükümetleri, İslam Direniş Hareketi’nin
etkisini ve güçlenmesini önlemek için, bu hareketi İslam Terörizmi ve İslam Radikal
Hareketi olarak ilan edip gerçek ve doğru İslam kavramına karşı abartılı ve yanlış bir
tutum sergilemeyi bırakmalıdırlar. Adı geçen politik önerilerin yanında, daha da
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önemlisi, yurtiçindeki sosyo-ekonomik sorunların çözülmesi ve İslam Direniş
Hareketi ile ortak bir değer ve işbirliği paylaşımı yapılmasıdır.
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<Ek-1 : Orta Asya ülkelerinin genel bilgileri>

<Ek-2 : Orta Asya’nın Haritası>
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<Ek-3 : Orta Asya’da faaliyet gösteren bir terör örgütü : Özbekistan İslam
Direniş Hareketi>

<Ek-4 : Orta Asya hakkındaki bir İnternet sayfası : Asia Times>
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<Ek-5 : Günümüzde faal olan İslamî Köktendinciliğin Terör Örgütlerinin Listesi>
•

Ebu seyyaf (en:Abu Sayyaf) (1991-Hâlen faal; İslami ayrılıkçılar;Filipinler)
o

Jolo adasının güneylerinde(Basilan,Mindanao) mevzilenmiştir.

o

Moro Ulusal Özgürlük Cephesinden ayrılmıştır.

o

İddialara göre İslami Cemaat(en:Jemaah Islamiyah) veEl kaide ile
işbirliği içindedir.

•

Aden-Abyan İslâmi Ordusu (en:Aden-Abyan Islamic Army) (Yemen)

•

Adolat (:en:Adolat)- Özbekistan

•

Akromiya (:en:Akromiya)- Özbekistan

•

Gama’a al-Islamiyya(en:Al-Gama'a al-Islamiyya)(1970'lerin sonu-Hâlen
faal; İslamcı; Mısır)
o

Mısır'da İslami bir devlet kurmayı amaçlamaktadır. Genellikle Laik
kuruluşları , devlet binalarını ,polisi , orduyu , azınlığı ,turistleri ve
"İnanca aykırı"o binaları hedef almaktadır.

•

Silahlı

İslamcılar

(en:Armed

Islamic

Group)

(1992-Hâlen

faal; İslamcı; Cezayir)
o

Cezayir'de İslami bir devlet kurmayı amaçlamaktadır.1992'de Cezayir
hükümetinin

İslamcı

partilerin

kazandığı

seçim

sonuçlarının

reddetmesinden sonra eylmlere başladı.
•

El-Aksa Şehitleri Tugayı (en:Al-Aqsa Martyrs' Brigades)

•

Ansar El-İslam (en:Ansar al-Islam) (Aralık 2001-Hâlen faal; İslamcı; Irak)
o

Arapça'da "İslamın Destekçileri" anlamına gelir.

o

"İslam'ın Yardımcıları" olarakta bilinir.

•

El Kaide (1988-Hâlen faal; İslamcı; Afganistan, Pakistan ve dünya.

•

Asbat

El

Ansar

(en:Asbat

Al-Ansar)

(1990'ların

başları-halen

faal; Lübnanlı Sünni İslamcı; southern Lebanon) . Kıs. : İslami Mukevemet
Hareketi
•

Tevhid ve Cihat Cemaati - Ebu Musab El Zarqawi's Sunni şebeke, Irak'ta
faaliyet göstermektedir.

•

Doğu Türkistan İslami Hareketi (en:Eastern Turkestan Islamic Movement)114

El Kaide ile bağıntılı ayrılıkçı örgüt,Çin'in Xinjiang otonom bölgesinde
islami bir devlet kurmayı hedeflemektedir.Çin tarafından ilgili olduğu
düşünülen Doğu Türkistan Özgürlük Hareketi, Uygur Dünya Gençlik
Kongresi ve Doğu Turkistan İsihbarat Merkezi ile birlikte yasaklanmıştır.
(İngilizce)China issues first ever list of "terrorist" groups, World Tibet
Network News, 2003
•

Mısırlılar İslami Cihad Örgütü - Mısır (en:Egyptian Islamic Jihad) 1970'lerin
sonlarından beri örgüt faaldir.

•

İslamî Fetih (en:Fatah al-Islam) - en:Nahr al-Bared'te Filistinli mülteci
kampında, Güney Lübnan; 2006'da Fatah Uprising'ten ayrılmıştır.

•

Hamas

(en:Hamas)

-

Batı

Şeria,

Gazze

Şeridi. Avusturalya, Kanada, AB, İsrail,ve ABD
•

Mücahitler Örgütü (Harakat ul-Mujahidin) - Pakistan and Keşmir

•

Hizbu Nüsra (en:Hizb-an-nusra) - Özbekistan

•

Hizb ut-Tahrir en:Hizb ut-Tahrir - uluslararası (İngiltere ve Avusturalya).
İslami bir düzeni (Hilâfet) kurmayı amaçlarsa da terörü reddeder.

•

Hizbullah (en:Hezbollah) - Lübnan; Avusturalya, Kanada, the Hollanda, İsrail,
ve ABD tarafından terör örgütü olaran kabul edilmiştir.

•

Hizbul Mücahittin (en:Hizbul Mujahideen) - Pakistan ve Keşmir

•

Hofstad Şebekesi (en:Hofstad Network) Hollanda

•

Bahreyn İslami Özgürlük Cephesi (en:Islamic Front for the Liberation of
Bahrain) feshedilmiş.

•

Orta Asya İslami Hareketi (en:Islamic Movement of Central Asia) - Orta
Asya , El Kaide'ye katılmıştır.
o

Tacikistan İslami Hareketi (en:Islamic Movement of Tajikistan]) Tacikistan

o

Özbekistan İslami Hareketi (en:Islamic Movement of Uzbekistan Özbekistan

•

Caişe Muhammed (en:Jaish-e-Mohammed) - Pakistan

•

Caiş Anzar el Sünni (en:Jaish Ansar al-Sunna) Irak (İngilizce)[2]

•

İslami Cihat Cemaati (en:Jama'at al-Jihad al-Islami)
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•

İslami Cemaat (en:Jemaah Islamiyah) - Asya

•

Kutsal Cihat Jihad Rite - Avusturalya El Kaide ile beğıntılı 2001 yılında
kuruldu.

•

Cundalah (en:Jundallah) - İran and Pakistan El Kaide'ye katıldı.

•

Laşkar Cavi (en:Lashkar-e-Jhangvi) - Pakistan

•

Laşkar Tövbe (en:Lashkar-e-Toiba) - Pakistan

•

Kademet Okulu (en:Maktab al-Khadamat) - Afganistan - Feshedildi.

•

Fas İslami Direniş Örgütü(en:Moroccan Islamic Combatant Group) - Fas
ve İspanya

•

Fas İslami Özgürlük Cephesi (en:Moro Islamic Liberation Front) (Filipinler'de faaliyet gösteren islami ayrılıkçı örgüt)

•

Filistin İslami Cihat(en:Palestinian Islamic Jihad) - İsrail, Batı şeria, Gazze
Şeridi

•

Savaş ve Vaaz Mirasçıları(en:Salafist Group for Preaching and Combat) Cezayir

•

Pakistan süvarileri(en:Sipah-e-Sahaba Pakistan) - Pakistan

•

Hindistan İslami Öğrenci Hareketi (en:Students Islamic Movement of India) Hindistan

•

Tekfir El Hicra (en:Takfir wal-Hijra) - Mısır/Sudan/Cezayir

•

Muhammedî

Şeriatî

Nefsi

Tahrik(en:Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-

Mohammadi) - Pakistan
•

Hizbullah - Köktendinci Ayrılıkçı Örgüt.

•

İslami Cihad
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