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san onun düşmanına dost olmaz. Dünya yatan. ahiret gerçektir. İnsanlar uykudadır. ölünce uyanacaklar ve esas hayatı o zaman göreceklerdir. Bir hayal,
bir düş gibi görüldüğünden dünya hakkında "yalancı dünya" deyimi kullanıl
mıştır. Dünya insanı önce yükseltir, sonra düşürü r. Dışı çekici ve güzel bir kadın, içi çirkin bir kocakarı gibidir. Her
gece başka biriyle yatan fahişeye benzer. Kendisine gönül verenlerin hiçbirine acımamıştır. Yılana benzer. dokununca pürüzsüzdür, fakat zehiri öldürücüdür; içtikçe harareti arttıran deniz suyu
gibidir.
Birçok zahid ve mutasawıf dünya ile
ahiretin birlikte yürümeyeceğine inanmıştır. Söylendiğine göre Hz. Ali dünya
ile ahireti iki kumaya benzetmiş , biri
memnun edildiği ölçüde öbürünün rahatsız olacağını ifade etmiştir. Dünya
ile ahiret doğu ile batı gibidir ; birinden
uzaktaşıld ığı nisbette öbürüne yaklaşı
lır; biri harap olduğu nisbette diğeri mamur olur. Ancak dünyanın fazla kötülenmesinden rahatsız olan zahidlerin bazan onu savundukları da gör ülür. Buna
göre dünya ilahi kitapların ve peygamberlerin gönderildiği , meleklerin ibadet
ettiği, ahiretin kazanıldığı, Allah' ın nimet ve lutuflarını bol bol verdiği bir yer
olduğundan dünyaya olumlu bir gözle
bakıtmalıdır (Beyhaki, s. 358)
Daha çok çile ve müridlik döneminde
kötüleyen mutasawıfla r, marifet makamına ulaşıp arif oldukları zaman artık dünyanın lehinde ve aleyhinde konuşmazlar. Arifler ve aşıklar bu makamda dünya gibi ahireti de Hakk'a ermeye engel sayar. onun da masiva olduğunu söylerler. Zahid dünyaya bakı
şıyla sirke, arif ise misk ko klatı r. Zahid
dünyayı çirki nleştiri r, arif ise onunla hiç
ilgilenmez. denilmiştir (I<uşeyrT, s. 296297). Hatta bazan Allah'ın tecellilerini
yansıtması bakımından dünyaya ve aleme yüksek ve estetik bir değer de atfedilir. Bu sebeple dünyayı bir ölçüde
kötüleyen Gazzali bile bu alemin, daha
fazlası tasawur edilemeyecek kadar güzel, eksiksiz ve mükemmel olduğunu belirtmişti r {il:ıya', IV, 223 ). İbnü'l-Ara bi'ye
göre de dünya ilahi güzelliği yansıtan
bir ayna olması itibariyle fevkalade güzeldir ( e l-Fütaf:ıa t, ll, 714: CTIT, 1, 75 ). Bu
mertebeye ulaşan arifler artık sadece
dünyanın güzelliğinden , faydasından ve
nimetlerinden bahsederler. Çünkü bu
mertebedeki arifler için dünya Hakk'a
dünyayı

ermeyi engellemez. aksine O'nun daha
iyi aniaş ı lmasını sağlar.
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İslami teşkilat.
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Arapça adı Mü 'temerü' l- alemi'!- İsla
mi'dir (İ n g. World Muslim Congress=WMC).
Merkezi Karaçi'de olup dünyanın birçok
yerinde şubesi bulunmaktadır. "Hiç şüp
hesiz bütün mürninler kardeştir" (ei-Hucurat 49 1 ı O) ayetini düstur edinen teş
kilat dünya müslümanları arasında ideolojik birlik, sosyoekonomik gelişme ve
ortak bir anlayış sağlamak amacıyla çalışmalar yapar. Gayesi temelde politik
olmamakla birlikte özellikle İslam halklarının menfaatleri söz konusu olduğun
da politikadan uzak değildir. Müslümanların problemleriyle ilgilenirken ülkelerin iç işlerine müdahale etmez ve onların milli varlık ve bağımsızlıklarına karşı
tavır almaz. Müslüman devletler arasın
da meydana gelen anlaşmazlıklarda arka planda kalmayı ve uzlaştırıcı bir rol
oynamayı tercih eder. Başlangıçta resmi kimliği bulunmayan bir yürütme kur ulunun yönetiminde olan teşkilat zaman içerisinde bir çeşit diplomatik statü kazanmış ve Birleşmiş Milletler' de
müşavirlik, İslam Konferansı Teşkilatı'n

da da gözlemcilik yapmıştır. 1987'de Niwano Barış Ödülü 'ne layık görülmesi, barış yolundaki başarılarının bir delili olarak kabul edilebilir.
Dünya İslam Kongresi Haziran 1926'da, hilafetin kaldırılmasıyla doğan boş
luğu doldurmak ve bütün müslümanların birliğini sembolize edebilmek için
Mekke'de, Hindistan Hilafet Hareketi'nden tanınan Şevket Ali ve Muhammed
Ali kardeşler, Filistin Başmüftüsü Emin
el -Hüseyni, Ezher Şeyhi Muhammed ezZevahiri, Suriye'den Muhammed Reşid
Rıza, Türkiye'den Servet Bey ve Endonezya'dan Şeyh Ömer Coakrominoto gibi panislamizm görüşünü paylaşan bir
grup aydın tarafından kuruldu ; ancak
tüzüğünün hazırlanarak yönetim kadrosunun seçildiği 1931 yılında yapılan ll.
Milletlerarası İslam Konferansı'na kadar düzenli bir faaliyet içine giremedi.
Müftü Emin ei-Hüseynf'nin başkan seçildiği bu toplantıda Hindistan'dan Dr.
Muhammed İ kbal ve Mısır ' dan Allibe
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Paşa başkan yardımcılıklarına , İ ran ' dan

(bk. RABITATÜ 'ı-ALEMi'ı - islAMI ).

Ziyaeddin Tabatabal de genel sekreterliğe getirildiler. ll. Dünya Savaşı ' nın baş-
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langıcına

kadar merkezi Kudüs'te olan
bu tarihte birkaç yı l için faaliyetlerini durdurdu. Teşkilatı canlandır
ma fikri, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktığı 1947'den sonra
tartışılmaya başlandı . Bu tartışmanın
başında Şebir Ahmed Osmani, Hamid
BedaOni, Hace Şehabeddin, Fazlurrahman, EbO Bekir Ahmed Halim ve Abdüllatif Sevani gibi panislamistler yer alı
yordu. Düşüncenin gerçekleşmesi Şubat
1949'da Karaçi'de toplanan Dünya İslam
Konferansı'nda mümkün oldu. Bu toplantıda Filistin ve Keşmir'deki müslümanların aleyhine gelişen olayların hemen ardından İslam dünyasının harekete geçmesi için bir çağrı yapıldı. Teş
kilatın yeniden doğuşundan iki yıl sonra
Karaçi'de yine Müftü Emin el-Hüseyni'nin başkanlığında bir kongre daha yapılarak genel merkezin Karaçi'de olmasına karar verildi.
teşkilat

Dünya İslam Kongresi dünyadaki en
önemli panislamcı kuruluşlardan biridir.
İdari mekanizmasının en üst seviyesinde bütün toplantılara başkanlık eden
bir başkan ile çalışmaların yönlendirilmesi ve merkezle şubeler arasında irtibatın sağlanması gibi görevleri yürüten
bir genel sekreter bulunur. Teşkilatın
en üst organı genel kuruldur ve her altı
yılda bir toplanı r. Genel kurulun çıkar
dığı kararları uygulayan idari organ ise
yirmi sekiz üyeden oluşan yürütme kuruludur. Bağdat ( ı 962). Kuala Lumpur
( 1963). Mogadişu (ı 964 -1 965). Arnman
( ı 967). Beyrut ( ı 969). Kıbrıs ( ı 980). Tokyo
( 198 1). Kolombo (ı 982 ), islamabad ( 1984 ı
ve Karaçi'de ( ı 988) toplanan çeşitli milletlerarası ve bölgesel konferanslar tertip etmiştir. Üyeler arasında bilgi akışı
1963'te kurulan resmi haftalık dergi The
Muslim World ile sağlanır. Ayrıca İngi 
lizce ve bölgesel dillerde basılan broşür,
dergi ve kitaptarla da İslam dünyasını ilgilendiren önemli konulara ve müslümanların azınlık durumları gibi problemlere dikkat çekilir. Teşkilat çeşitli toplantılarda , İslam ülkeleri arasında ekonomik ve siyasi birlik sağlama amacıyla
İslam ticaret ve sanayi odaları, bir ulaşım konseyi, ortak havacılık, gemicilik,
sigorta ve bankacılık kuruluşları ve bir
İslam ortak pazarı gibi milletlerarası düzeyde bazı İslami kurumların daha oluş
turulmasını teklif etmiştir. Bu projelerin bazıları uygulamaya konulmuş, bazı
ları ise henüz hazırlık safhasındadır. islam Konferansı Teşkilatı ile İslam Zirve Konferansı ' nın doğuşu , Dünya İslam
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MÜSLÜMAN GENÇLİK TEŞKilATI
( .f ~"f l yı,..::Jl ~Wl ö_,..ı.:ll )

Müslüman gençler arasın da
eğitim çalışmaları yapmak maksadıyla
1972 yılın da kurulan
milletlerarası teşkilat.
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Arapça

adı

en-Nedvetü 'l-alemiyye

li'ş

şebabi'l-İslami'dir (ing. Wo rld Assembly of
Muslim Youth ~ WAMY). Suudi Arabistan

hükümetinin desteğiyle kurulan ve genel merkezi Riyad'da bulunan teşkilatın
ana gayesi müslüman öğrenciler arasında İslami eğitim çalışmaları yapmak,
gençliği kötü alışkanlıklardan ve bozuk
fikir cereyanlarından korumaktır. Bu
amaçla başta dünya müslüman gençliğinin bir arada temsil edildiği toplantı
lar, süreli kamplar ve konferanslar olmak üzere birçok faaliyetlerde bulunur.
Bu toplantılarda müslüman gençlere İs
lami bilgiler vermeye ve aralarında f ikir
birliği sağlamaya özen gösteren teşki-
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lat, çeşitli ülkelerdeki müslüman öğrenci
yapmaya ve gençlerin kendi dillerinde bilgilendirilmeleri
için neşriyatta bulunmaya çalışmakta
dır. Ayrıca meşhur müslüman şahsiyet
lerin değişik İslam ülkelerine gönderilerek gençlere hitaben konuşma yapmaları temin edilmekte, çeşitli dillerde bastırılan kitap ve dergilerin dağıtımı gerçekleştirilme ktedir . Müslüman gençlerin birbirlerini ziyaret edebilmeleri için
gerekli hazırlıkları yapan teşkilat, her
yıl değişik bir ülkede kamplar kurarak
gençler arasında tanışmayı ve dayanış 
mayı sağlama ktadır. Müslüman ülkelerdeki öğrenci ve gençlik birlikleri, yabancı
ülkelerde okuyan müslüman öğrencilerin
kurdukları dernekler ve ayrıca bu derneklerin dışındaki diğer gençlik kuruluş
ları da buraya üye olabilmektedir.
teşkilatlarına yardım

Teşkilatın genel kurul, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve danışma kurulu
gibi organları vardır. Üç yılda bir toplanan genel kurul teşkilatın en önemli ka rar merciidir.

Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı'nın
Cidde'de bir şubesi, çeşitli İslam ülkelerinde temsilcilikleri, Dakka'da (Bengladeş), Kuala Lumpur'da (Malezya ). Rabafta (Fas). Ebha'da (Suudi Ara bist an) ve Ürdün'ün Debinormanlık bölgesiyle Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daimi kamp
yerleri vardır. Yaz aylarında açılan kamplar bugüne kadar yedi defa Kıbrıs ' ta gerçekleştirilmiştir. İslami muhtevalı kitapların basım ve yayımını da yapan teşki
lat, İngilizce ve Fransızca ' nın yanında
mahalli dillerde de kitap yayımlamakta ,
radyo ve televizyon için özel kültür programları hazırlamaktadır. Teşkilatın faaliyetlerinden biri de her yıl ilim ve fikir
adamlarına verilen milletlerarası Kral

