
ihvan-ı Müslimln aynı zamanda iktisa
di. içtimal ve siyasi alanlardaki faaliyetle
re de önem vermiş, Eğitim alanında islam 
kültürünün öğretildiği en önemli merkez
lerden olan Ezher'in ıslah edilmesini. okul
larda ve üniversitelerdeki ders program
larının yeniden düzenlenmesini önermiş
tir. Bu arada anayasayı ve parlamenter 
sistemi bazı şerhlerle kabul ettiğini açık
layarak ümmeti bölmekte olan particili
ğin ve bütün siyasi partilerin kaldırılma
sını savunmuş. yabancıların kültürel, siya
si ve ekonomik baskılarından kurtulmak 
yolunda çaba harcamıştır. Ayrıca bütün 
Arap ve islam ülkelerinin tam bağımsız
lığa kavuşması ve başka ülkelerde yaşa
yan müslümanlara azınlık haklarının ta
nınması için çalışmıştır. Filistin'de ingiliz 
manda yönetimine karşı sürdürülen mü
cadeleye destek olan ihvan-ı Müslimln. 
1937 yılında ingiltere tarafından teklif 
edilen Filistin'in taksim tezini reddetmiş
tir. Diğer taraftan islam dünyasının me
seleleriyle de yakından ilgilenmiş . Mısır 

dışındaki müslümanların meselelerine 
eğilip onlara çeşitli konularda destek ver
miştir. 
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Iii İBRAHİM BEYYÜMi GANİM 

Mısır Dışındaki ihviin-ı Müslimin Ha
reketi. ihvan-ı Müslimln 1930'1u yılların 
ortalarından itibaren Mısır dışında Suri
ye, Sudan. Ürdün. Küveyt. Yemen, Pakis
tan, Kuzey ve Orta Afrika ile Avrupa'nın 
bazı ülkelerinde şube açtığı gibi buralar
da farklı isimler altında çeşitli örgütlerin 
ortaya çıkmasında da büyük bir rol oyna
mıştır. 

Suriye. Fransız işgali altındaki Suriye'
de ilk şubesini 1937'de açan teşkilatın 
burada güçlenmesinde ve yayılmasında 
etkili olan kişi Mustafa es-Sibal'dir. Kahi
re'de öğrenciliği sırasında Hasan el-Ben
na ile tanışan Sibal, Suriye'ye döndükten 
sonra 1945-1946 yıllarında önceden mev
cut olan bazı cemiyetleri ihvan-ı Müslimln 
çatısı altında topladı; kendisi de el-mura
kıbü'l-am seçildi. Fransa'nın 1946'da as
kerlerini çekmek zorunda kalmasından 
sonra ortaya çıkan yönetim krizi sırasın
da aktif rol oynayan teşkilat, 1 94 7 yılında 
yapılan seçimlere katılarak halktan bü
yük destek gördü. 1948'de Araplar'ın Fi
listin'de yenilgiye uğramasından sonra 
Batı ile ortak çalışmalar yapılmasına karşı 
çıkan ihvan-ı Müslimln şehirlerdeki gü
cünü arttırdı. 

Suriye'de üst üste darbelerin yapıldığı 
yıl olan 1949'da teşkilatın üzerindeki bas
kıların artması üzerine ihvan-ı Müslimln, 
siyasi faaliyetlerini devam ettirebilmek 
amacıyla diğer bazı organizasyonlarla bir
likte ei-Cebhetü'l-iştirakiyyetü'l-islamiy
ye'yi kurdu. Bu dönemde Suriye ihvanında 
hakim olan islamsosyalizmi fikrini Mus
tafa es-Sibal1959 yılında İştirô.kiyyetü'I
İslô.m başlığı altında kitaplaştırdı. 1954'
te ihvan-ı MüsBmin'in Mısır'da yasaklan
masından sonra Suriye şubesi siyasi faa
liyetlerini durdurarak daha çok eğitime 
yöneldi. Bu arada Suriye, Irak. Ürdün ve 
Sudan şubelerinin temsilcileri Şam'da bir 
araya gelerek H ür Subaylar'a karşı hükü
metler ve halk nezdinde bir kampanya 
başlatma kararı aldılar. 1957 yılında Mus
tafa es-Sibal hastalığı sebebiyle yerini 
isam ei-Attar'a bıraktı . Suriye'nin 1958'
de iktidardaki Baas Partisi'nin gayretleri 
sonucu Mısır ile birleşmesi, her iki devlet-
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te de siyasi partilerin ve onların yanı sıra 
ihvan teşkilatının kapanmasını berabe
rinde getirdi. Bu yüzden 1961 yılında Su
riye'nin Mısır'dan ayrılmasını destekle
yenierin başında ihvan-ı Müslimln men
supları geldi ve bu süreçten sonra tekrar 
açılarak siyasi faaliyetlerine hız verdi; 
1962'de seçimlere katılıp parlamentoda 
on sandalye kazandı. 

Baas Partisi 'nin yeniden iktidara gel
mesinden ( 196 3) sonra teşkilatla rejim 
arasında günümüze (2000) kadar süren 
bir sürtüşme başladı ve rejimin laik poli
tikasını eleştiren teşkilat diğer partiler 
gibi kapatılırken lideri isam ei-Attar sür
güne gönderildi. 1967 israil yenilgisinin 
ardından Suriye ihvan-ı Müslimln'i kendi 
içinde rejimle olan ilişkiler konusunda fi
kir ayrılığına düştü . i sam ei-Attar'ı des
tekleyen Şam grubu rejime karşı ılımlı bir 
davranış sergilenmesini isterken Mervan 
Hadld'in etrafında oluşan grup. Baas re
jimine karşı silahlı bir ci had faaliyetinin 
başlatılması gerektiğini savundu. Bu fikir 
ayrılığından çıkan bunalım 1970 yılında 
bölünmeyle sonuçlandı. 1970'te iktidarı 
ele geçiren Hafız Es'ad'ın diri karşıtı bir 
politika uygulaması rejimin Şam grubuy
la ilişkilerinin bozulması sonucunu doğur
du. ihvan-ı Müslimln 1973 anayasasında 
devletiri "demokratik, halkçı ve sosyalist" 
şeklinde tanımlanmasına karşı çıkarak 

metne devletin dininin islam olduğuna 
dair bir madde eklenmesi gerektiğini sa
vundu; bunu geniş halk kitlelerinin katıl
dığı boykotlar takip etti. Es'ad'ın politika
larında bazı değişikliklere gitmesinden 
ve 1973'teki savaş ortamından dolayı teş
kilatın rejime karşı faaliyetlerinde bir yu
muşama görüldüyse de bu durum uzun 
sürmedi ve Adnan Sa'deddin'in 1975'te 
el-murakıbü'l-am seçilmesinden sonra 
ilişkiler tekrar bozuldu. Es'ad'ın Haziran 
1976'da Lübnan'daki iç savaşta müslü
man gruplara karşı Marunller'in yanında 
yer alması hem Suriye halkının hem de 
teşkilatın tepkisine yol açtı ve Es'ad Ma
runller'in. israilliler'in, Amerikalılar'ın aja
nı olmakla suçlandı. Suriye'nin Lübnan'
daki iç savaşa karışmasının ardından ih
van-ı Müslimln de Es'ad rejimine ka~şı ci
had açıp asker ve polislere saldırı başlat
tı. 1980 başından itibaren bunları büyük 
çaplı gösteriler ve grevler takip etti. Es
' ad rejiminin teşkilatın faaliyetlerine son 
vermek amacıyla aldığı sert tedbirler ör
gütün Suriye'deki etkisini azaltmadığı gi
bi aksine halkın ve sivil kuruluşların ona 
olan desteğini arttırdı. Bunun üzerine 7 
Haziran 1980'de çıkarılan 49 sayılı kanun-
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la teşkilata üye olmak, hatta herhangi bir 
biçimde onunla dayanışmaya girmek ya~ 

saklandı ve kanunu ihlal edenlere ölüm 
cezası getirildi. 26 Haziran 1980'de Es
'ad'a karşı başarısız bir suikast girişimin
de bulunulmasının arkasından yaklaşık 
~>000 İhvan mensubu tutuklandı ve bir
çoğu öldürüldü. Bu olaylardan sonra teş
kilat yeniden yapılanma ve taktik değişi
mine gitti. Ekim 1980'de çok sayıda ör
gütü çevresine toplayarak Şeyh Muham
med Ebu Nasr el-Beyanunl. Adnan Sa'
deddin ve Said Hawa'nın öncülüğünde 
el-Cebhetü'I-İslamiyye fi Suriye'yi kurdu. 
Cephe daha ziyade. o güne kadar İhvan-ı 
Müslimin tarafından dile getirilen görüş
leri benimseyerek bunları Beyanat ve 
Mi§a~ başlığı altında iki yayın halinde ka
mu oyuna duyurdu. Ancak Suriye yöneti
mi de yıllardan beri süren silahlı mücade
leler ve grevler yüzünden sarsılan otori
tesini tekrar tesis etmek amacıyla geniş 
çaplı bir faaliyete başladı ve askeri birlik
ler 1982 Şubatında teşkilatın kalesi du
rumunda olan Hama şehrine havadan ve 
karadan saldırıya geçti; binlerce kişi öl
dürüldü ve şehir tahrip edildi. 

Hama olaylarından sonra İslam cephesi 
içinde çeşitli tartışmalar ve bölünmeler 
vuku bulurken hareketin önde gelenleri 
Suriye dışına çıktı. 1980-2000 yılları ara
sında gelişen milletlerarası olaylar Suriye 
İhvanı'nın tavrı üzerinde belirleyici bir rol 
oynadı. Ayetullah Humeyni'den beklediği 
yardımı göremeyen Adnan Sa'deddin'in 
başını çektiği grup Irak yanlısı bir tavır 
sergiledi. Sovyetler Birliği'nin dağılması
nın ardından Körfez Savaşı 'ndan sonra 
Suriye'nin İsrail ile barış görüşmelerine 
başlaması üzerine Es'ad rejimi İhvan-ı 
Müslimin'e karşı daha ılımlı bir politika 
takip etme ihtiyacı ·duydu ve çok sayıda 
örgüt mensubunu hapisten çıkardı. Ge
çen yıllar içerisinde lider kadrosu değişen 
teşkilat da Es'ad'ın son politikalarını olurn
lu karşılayarak rejime karşı cihad çağrı
sını durdurdu. 

Ürdün ve Filistin. İhvan-ı MüsBmin'in 
Ürdün kolu Hac Abdüllatif el-Kura liderli
ğinde 1946 yılında Salt şehrinde kuruldu 
ve siyasete karışmamak şartıyla Kral Ab
dullah'ın onayını aldı; 1948 Arap-İsrail 
Savaşı'ndan sonra Batı Şeria'da güçlene
rek siyasileşmeye başladı. Hac Abdüllatif 
el-Kura'nın 1953'te vefatından sonra ör
gütün başına Abdurrahman el-Halife geç
ti. Diğer siyasi partilerin zaman zaman 
Haşimi rejimi tarafından yasaklanması
na rağmen İhvan-ı Müslimin meşru bir 
örgüt olarak kabul edildi ve faaliyetleri-
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ne izin verildi. Ürdün rejiminin hareketi 
kontrol altında tutmak amacıyla liderleri
ni tutuklamasına rağmen 1950 ve 1960'
lı yıllar boyunca teşkilatın genelde Kral 
Hüseyin'le iyi ilişkiler geliştirerek onun ko
münist, Baasçı ve Nasırcı gruplara karşı 
izlediği politikayı destekledi. 1951 yılın
dan itibaren de seçimlere katıldı ve par
lamentoda temsil edildi; 1962'de Batı Şe
ria'da bütün siyasi partiler seçimleri boy
kot ederken de bu boykota katılmayan 
tek örgüt oldu. 1967'de Batı Şeria'nın İs
rail işgali altında kalmasından sonra teş
kilatın bazı mensupları Filistin Kurtuluş 
Örgütü saflarında İsrail'e karşı yürütülen 
silahlı mücadeleye katıldı. 1970'li yıllarda 
ise bölgedeki İslami hareketlerde görülen 
canlılığa paralel olarak tekrar güçlendi. 

İhvan-ı Müslimin, 1980'li yılların baş
larından itibaren rejimin meşruiyetini 
sorgulamaya ve icraatını şiddetle eleştir
ıneye başladı. Bunun üzerine rejim açısın
dan tehlikeli görülerek bazı mensupları 
tutuklandı. Kral Hüseyin'in uzun bir ara
dan sonra 1989'da seçimlerin yapılması
na karar verinesi teşkilatta ilişkilerin yu
muşamasına yol açtı . Seçimlere katılan 
örgüt, parlamentodaki altmış sandal
yeden yirmi ikisini alarak o/o 40'a varan 
oranda başarı sağladı. İhvan-ı Müslimin'e 
yakın görüşteki diğer partilerin de on iki 
sandalyeye sahip olması sonucunda par
lamentodaki dengeler değişti ve kanun
Iarın İslam'a uygun hale getirilmesini sa
vunanlar ağırlık kazandı. 1950 yılından iti
baren resmi kayıtlarda dini bir hayır kuru
mu olarak geçen teşkilat, seçim kanunu
nun gerekli kılması üzerine fikren kendi
sine yakın bulduğu bağımsızlarla biri eşe" 
rek Şubat 1993'te Cebhetü'I-ameli'l-İsla
mi adlı siyasi bir parti kurdu ve 1993 se
çimlerinde küçümsenemeyecek bir başa
rı sağladı. 

Sudan. Sudan, İhvan - ı Müslimin ile 
1940'lı yıllarda Mısır'da okuyan öğrenci
ler vasıtasıyla tanıştı. Örgüt özellikle çe
şitli siyasi partilere mensup öğrenciler 
arasında taban buldu ve onun etkisiyle 
önceden komünist gruplara yakın olan 
Babikir Karrar ve Muhammed YÇısuf'la 
bazı arkadaşları Hareketü't-tahriri'l-İsla
mi'yi kurdu. O dönemde popüler olan İs
lam sosyalizmi fikrinden esinlenen bu iki 
lider, sosyalist bir İslam devle.tinin kurul
ması için propaganda yapmaya başladı. 
19SO'li yılların başlarında Hareketü't-tah
riri 'l-İslami'ye katılan çok sayıda öğrenci 

· kendisini aynı zamaılda İhvan mensubu 
kabul ediyordu. Karrar'ın İhvan-ı Müsli
min ile yakınlığa muhalif olması grup için-

de tartışmaların çıkmasına yol açtı. Tar
tışmaları bitirmek amacıyla 21 Ağustos 
1954'te Mu'temerü'l-id adı altında bir 
kongre yapıldı. Kongrede Sudan İhvan-ı 
Müslimin örgütünün resmen kurulduğu 
ilan edildi ve el-murakıbü'I-am olarak Re
şid Tahir seçildi. önceleri İngilizler'in Su
dan'dan çekilmesi durumunda Mısır ile 
birleşilmesini savunan teşkilat, Mısır İh
vanı'nın Cemal Abdünnasır'a yapılan sui
kast teşebbüsünün ardından baskı gör
meye başlaması üzerine tam bağımsızlık 
yönünde fikir değiştirdi ve ülkenin bağım
sızlığını ilan etme kararı netleşmeye baş
layınca da Aralık 1955'te el-Cebhetü'l-İs
lamiyye li'd-düstur'u kurdu. 

General İbrahim Abbud'un 1958 yılın- · 
da yaptığı darbeden sonra bütün siyasi 
partiler kapatıldığı halde dini bir hare
ket olarak görülen İhvan-ı Müslimin'in 
faaliyetlerine izin verildiyse de 9 Kasım 
1959'da el-murakıbü'I-am Reşid Tahir'in 
diğer bazı kesimlerin desteğiyle askeri 
rejime karşı darbe hazırlığına giriştiğinin 
anlaşılması üzerine yasaklama kapsamı
na alındı. 1964'te General Abbud'un ikti
dardan uzaklaştınlmasını sağlayan halk 
hareketine katılan İhvan-ı Müslimin'i bun
dan sonra yönlendiren kişi, Aralık 1964'-

. te daha geniş tabana yayılmak amacıyla 
Cebhetü'I-misakı'I-İslami'yi kuran Hasan 
et-Türabi oldu. Siyasi konulara ağırlık ve
ren teşkilat, öteden beri İhvan'ın üzerin
de durduğu İslami anayasa çalışmalarını 
hızlandırarak şeriatın uygulanması me
selesini gündeme getirdi. Arkasından da 
Mayıs 1965 seçimlerine katılıp parlamen
toya girdi ve Sactık el-Mehdi'nin liderli
ğindeki Hizbü'l-ümme ile birlikte İslami 
anayasa çalışmalarını ve komünizm kar
şıtı faaliyetlerini yoğunlaştırdı. 

Nümeyri'nin askeri darbesinden (I 969) 
sonra Türabi dahil İhvan'ın yönetim kad
rosunda bulunan çok sayıda üye yakalan

. dı ve bir kısmı öldürüldü. 1971 Temmu
zunda gerçekleştirilen sol eğilimli bir dar
be girişiminin Nümeyri'nin dini kesimle 
arasının düzetmesine yol açması, aynı yı
lın sonlarında hapisten çıkan Türabi'ye 
hareket alanını genişletmesi için ortam 
hazırladı ve üniversitelerdeki öğrenci der
nekleri İhvan-ı' Müslimin'in kontrolüne 
geçti. 1973 anayasasında hukukun ana 
kaynağının İslam olduğunun belirtilme
sinden sonra başlatılan kanunların İsla
mileştirilmesi politikası teşkilat tarafın

dan desteklendi. 1977-1978 yıllarında bir 
milli uzlaşma sağlandı . Bundan sonra İh
van-ı Müslimin güçlenmeye ve mensup
ları da önemli mevkilere çıkmaya başladı. 



Hasan et-Tür abi, kanunların şeriata uy
gunluğunu kontrol etme göreviyle baş
savcılığa getirildi ( 1979) . Nisan 1984'te 
kanunların islamileştirilmesi politikasını 
hızlandırmak için olağan üstü hal uygula
ması yürürlüğe konduğunda da "meha
kimü't-tavari'" (mehakimü'l-istisnaiyye) de
nilen özel mahkemelerde çoğunlukla İh
van mensupları görev aldı. 

İhvan-ı Müslimln'in güçlenişi rejiminin 
otoritesini sarsacak boyutlara ulaşınca 
liderleri Mart 198S'te çeşitli bahanelerle 
tutuklandı . Nisanda ise teşkilatın da ka
tılımıyla halk tarafından Nümeyrl iktidar
dan düşürüldü . Arkasından İhvan-ı Müs
limln ile diğer müslüman grupların tem
silcileri bir kongre düzenlediler ve el-Ceb
hetü'l-kavmiyyetü 'l-İslamiyye'yi kurdular. 
Cephe. Nisan 1986 seçimlerinde gelenek
sel partilerden Hizbü'l-ümme ve Hizbü'l
ittihadl ed-dlmukratl'nin arkasından 
üçüncü parti oldu. Önce muhalefette yer 
alan cephe, Mayıs 1988'de hükümetin dü
şürülmesinden sonra kurulan yeni hükü
mete katıldı ve Hasan et-Türabi Adalet 
bakanlığı ve başsavcılık görevlerini üst
lendi. Bu hükümet, 30 Haziran 1989'da 
Al bay Ömer Hasan el-Beşlr'in başını çek
tiği bir askeri darbeyle devrildi. Beşir yö
netimi. takip ettiği politikalarla Hasan et
Türablliderliğindeki el-Cebhetü'l-kavmiy
yetü'l-İslamiyye'nin desteğini aldı ve ye
ni kurulan hükümette önemli bakaniık
Iara getirilen cephe mensupları Nümey
rl'nin başlattığı şeriatın tatbiki çizgisini 
sürdürme imkanını buldu. 

1990'lı yillar boyunca Hasan et-Türa
bl'nin devlet başkanı Beşir'den sonra ikin
ci önemli şahsiyet olarak görünmesi ve 
yetkileri daha çok kendi elinde toplama
ya çalışması Beşlr'i iktidarı konusunda en
dişelendirdi ve parlamentoda çoğunluğu 
oluşturan cephenin devlet başkanının gü
cünü sınıriayacak anayasa değişikliklerini 
gündeme getirmesi üzerine Aralık 1999'
da ülke bütünlüğünü koruma ve düzeni 
sağlama bahanesiyle parlamentoyu ka
patarak olağan üstü hal ilan etti. 

İhvan- ı Müslimin'in Görüşleri. İhvan-ı 
· Müslimln hareketi, XIX. yüzyılın sonların
da Mısır'da ortaya çıi:<an ve Batı kültürü 
karşısında müslümanların tavrını tesbite 
çalışan ıslah hareketinin bir devamı ola
rak görülebilir. Cemaleddln-i Efganl ve 
öğrencisi Muhammed Abduh'la başlayıp 
daha sonra liberal ve radikal eğilimiere 
sahip iki ko la ayrılarak devam eden ıslah 
hareketi fikri seviyede kalmış. bir halk ha
reketine dönüşmemiştir. Radikal eğilimin 
temsilcisi olan Reşld Rıza'dan etkilenen 

Hasan el-Benna. İslam aleminin problem
lerinin ancak toplumun ıslahıyla çözüm
lenebileceğine inanarak hareketini bu fi
kir. etrafında oluşturmuştur. Hasan el
Benna'nın yeni olmadığını vurguladığı is
lam anlayışı onun İhvan-ı Müslimln'in ta
rifini , hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma
nın yollarını tesbit ettiği metodu da doğ
rudan etkilemiştir. Bütün İhvan mensup
larınca benimsenen ve örgüt tarihi bo
yunca değişmeyen bu anlayışa göre is
lam'ın hükümleri ve öğretileri insanların 
dünya ve ahiret işlerini düzenler; islam 
hem inanç hem ibadet hem din hem dev
lettir. İhvan-ı Müslimln, öğretilerinde Ki
tap ve Sünnet' e ayrı bir vurgu yaparak İs
lam'ı sahabenin. tabiinin ve selef-i salihi
nin anladrğı şekilde anladığını söyler. Bu 
anlayışa göre islam'ı asrın rengine değil 
asrı İslam 'ın rengine sokmak gerekmek
tedir (Mecmü'atü resa'il, s. 244) . İhvan-ı 
Müslimln Selefi, Sünni. sufi. siyasi, iktisa
di, ilmi. kültürel ve sportif boyutları olan 
bir harekettir (a.g.e. , s. 248-250). Benna. 
hareketin hedeflerini esas ve özel olmak 
üzere iki grup halinde ele alır. Esas hedef
lerinden birincisi. bütün müslüman top
raklarının yabancıların hakimiyetinden 
kurtarılıp hürriyetine kavuşturulması, 
ikincisi de bu hür vatanda islam hüküm
lerinin geçerli kılınıp İslami sosyal düze- . 
nin uygulanmasıdır. Özel hedefleri ise i h
van-ı Müslimln'in içinde bulunduğu top
lumun değiştirilmesiyle alakalıdır (a.g.e., 
s. 225 vd.). Teşkilata katılan bir kişi önce 
kendi nefsini her yönden ıslah etmek için 
çaba harcamalı ve İslami esaslara dayalı 
bir aile kurmalı, sonra da emir bi'l-ma'ruf 
nehiy ani'l-münker ilkesini yerine getire
rek toplumu düzeltmeye. islam toprakla
rını kültürel, fikri, iktisadi ve siyasi alan
larda emperyalist güçlerin tahakkümün
den kurtarmaya, İslami esaslara uygun. 
islam ümmetini koruyacak, birliğini sağ
layacak, islam' ı hakim kılacak ve kültürü
nü yayacak bir devletin kurulmasına çalış
malı ve yeryüzünde bozgunculuğun kal
dırılması, İslam'ın hakim olması içincihad 
etmelidir (Said Havva. 50. Yılında Müslü
man Kardeşler Teşkilatı, s. 231 vd.). 

Dini esaslara dayalı bir toplum modeli
ni savunan İhvan-ı Müslimln bunun bü
tün insanlık için en uygun sistem olduğu
nu vurgular. Din- devlet ayırırnma şiddet-

. le karşı çıkan teşkilata göre şeriatın hü
kümleri bütün zaman ve mekanlarda tat
bik edilebilir ve bu durum hem dini hem 
sosyal ve kültürel açıdan bir zorunluluke 
tur. islam bütün emir ve hükümleri bir
birine dayanan mükemmel bir sosyal dü-
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zeni öngörmesinden dolayı bütünüyle uy
gulanmalı. bir kısmı alınıp bir kısmı ter
kedilmemelidiL Şeriat ve fıkıh ayırımı 
üzerinde duran İhvan-ı Müslimln'e göre 
fıkhl hükümler tarihsel olabilir. ancak şe
riat bütün zaman ve mekanlarda geçer
lidir. ictihad kapısının sürekli açık tutul
ması ise günümüz müslümanlarının prob
lemlerinin islami bir şekilde çözürebilme
sine imkan hazırlar. 

İhvan-ı Müslimln, geleneksel islami si
yaset telakkisi ni hatırlatan fikirleriyle he
deflediği sistemin teokrasi veya diktatör
lük sistemi olmadığını vurgular. Buna gö
re yöneticinin bir kutsiyeti bulunmadığı 
gibi Kur'an ve Sünnet'te belirtilen emir
ler de hem devlet başkanı hem yönetilen
ler için geçerlidir. Toplumun temsilcileri 
durumundaki ehl-i şura tarafından seçi
len devlet başkanı yine onlara danıŞarak 
hareket eder ve onlar tarafından denet
lenir. Hasan el-Benna, gelişmiş bir ideal 
devlet modeli ortaya koymamakla birlik
te genel hatlarıyla bazı konular üzerinde 
durmuştur. Ona göre İslam coğrafi sınır 
tanımaz, kan bağına itibar etmez ve bü
tün müslümanları tek bir ümmet sayar. 
Hilafet islam birliğinin sembolü, İslam 
ülkeleri arasında bir bağ ve islam'ın bir 
şiarı. halife de Allah'ın nizamındaki hü
kümlerin uygulayıcısıdır. Benna'ya göre 
İslam'da siyasi idare, devlet başkanının 
Allah'a ve insanlara karşı sorumlu olma
sı. ümmetin birliği ve ümmetin iradesine 
saygı duyulması prensipleri üzerine inşa 
edilir. 

Hasan ei-Benna mevcut sistemde ken
. dileri açısından neyin kabul edilebilir, ne
yin edilemez olduğu üzerinde durmuş ve 
onun bu tavrı daha sonraki yöneticiler 
tarafından da sürdürülmüştür. Prensip 
olarak anayasal bir devlet düzenini be
nimsemekle birlikte Ben na mevcut Mısır 
anayasasının Batı'dan alındığı , dolayısıy

la islam'a uygun olmayan noktalar içerdi
ği için değiştirilmesi gerektiği kanaatin
dedir. Ona göre ferdi ve şahsi hürriyeti 
koruyan, şura esasına dayalı, kuwetini 
milletten alan idarecilerin yaptığı işlerde 
millet karşısında mesuliyetini beyan eden 
ve her türlü sultayı sınırlayan anayasa hü
kümlerinin İslam'ın prensipleri ve idari 
konulardaki kaide ve nizarnları ile uyuş
mayacak yönü yoktur. Bu sebeple anaya
sal düzenin yer yüzünde islami idare tar
zına en yakın sistem olduğunu söylemek
tedir (Mecmü'atü resa'il, s. 274). Hasan 
ei-Benna, anayasa hakkında gösterdiği 
bu olumlu yaklaşımı demokratik sistem
lerin bir unsuru olan siyasi partiler hak-
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kında göstermemiştir. Ona göre anaya
sal bir parlamenter sistemin işleyişi için 
partiler zorunlu olmadığı gibi bunlar ben
cilliği. insanlar arasında düşmanlığı ve 
fırsatçılığı beslemektedir. Fakat ihvan- ı 
Müslimln. kurucusunun siyasi partilere 
karşı takındığı bu olumsuz tavra rağmen 
1 970'l i yılların ortalarından itibaren tek
rar çok partili sisteme geçen Mısır'da ken
dine meşruiyet zemini ararken önce bir 
siyasi parti kurmaya çalışmış, buna izin 
verilmeyince de çeşitli partilerle ittifak
lar yaparak birlikte seçimlere katılmış ve 
mecliste temsil edilmiştir. 

ihvan~ı Müslimln. islami bir devlet dü-· 
zeninde ekonominin de kendine has pren
siplerinin bulunduğunu ve bunun ne ka
pitalist ne de sosyalist bir düzende oldu
ğunu savunur. Teşkilatın bu konudaki gö
rüşleri daha ziyade Seyyid Kutub'un eser
lerinde ön plana çıkar. islam, ekonomik 
hayatı da içine alan sosyal adaletin tesisi 
için üç prensip ortaya koymuştur. Bunlar 
mutlak vicdan hürriyeti, insanlar arasında 
tam eşitlik ve karşılıklı dayanışma pren
sipleridir (Seyyid Kutub, el-'Adaletü'L-ic
tima'iyye fi'L-islam, s. 32 vd ). islam ferdi 
mülkiyet hakkını tanımakla birlikte bunu 
sınırsız da bırakmaz. Malın mülkiyeti ge
nelde her ne kadar topluma aitse de fert, 
mülkiyetindeki mal konusunda toplumun, 
toplum da her şeyin maliki olan Allah'ın 
vekilidir. Fert mala kanunun koyduğu sı
nırlar içerisinde sahip olabilir ve sahip ol
maktan çok koruyuculuk yapar. Ayrıca is
lam malın sarfedilmesi konusunda da sı
nırlamalar getirmiştir. ihvan-ı Müslimln 
sosyal adaletin sağlanmasında zekata özel 
bir atıfta bulunur; buna göre zekat taab
büdl ve içtimal bir veeibedir (a.g.e., s. 90-
114) 

islam'ın tam anlamıyla uygulandığı bir 
devlette ferdin bir dizi hak ve hürriyetinin 
garanti altında olduğunu söyleyen ihvan-ı 
Müslimln'e göre insanlar arasında .renk ve 
ırk ayırımıyapılmayacak,' müslüman ve 
zimml aynı görev ve sorumluluklara sa
hip olacak, bununla birlikte zimmllere 
kendi kanunları uygulanacaktır. ibadet, 
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düşünce, ifade, eğitim ve mülkiyet hak
ları korunmuş, bütün bu haklar şer'! hü
kümlerle kayıt altına alınmıştır. 

ihvan-ı Müslimln hedeflerine ulaşmak 
için çeşitli metotlar geliştirmiştir. Bunlar 
arasında, hedeflerle bağlantılı olarak ya
bancı işgaline karşı takip edilmesi gere
kenlerle islam toplumunun ıslahı için ya
pılması gerekenler farklıdır. Hasan ei
Benna'ya göre emperyalizme karşı cihad 
etmek her müslümanın üzerine farzdır. 
Benna cihad hakkında uzun açıklamalar
da bulunmuşsa da bu konudaki fikirlerini 
sistemleştirmemiştir. Hasan ei-Benna si
lahlı devrime karşı çıkarken ihvan-ı Müs
limln'in rejimlerle arasının açılmasından 
ve üyelerinin özellikle 19S4'ten itibaren 
Cemal Abdünnasır rejimi tarafından çe
şitli işkencelere maruz bırakılmasından 
sonra cihad anlayışını daha geniş bir ala
na yaydığı ve fikirlerinde radikalleştiği gö
rülür. Seyyid Kutubile Hasan ei-Benna'
nın yaşadıkları dönemlerin de etkisiyle fi
kirlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Ben
na'nın konuşmalarında Cahiliye veya da
rülharp gibi kavrarnlara rastlanmaz; Ku
tub ise düzeni Cahiliye saymakta ve ona 
karşı cihad edilmesi gerektiğini savun
maktadır. Seyyid Kutub'un fikirleri her 
ne kadar ihvan-ı Müslimln'in resmi gö
rüşleri değilse de onun 1960'lı yıllardaki 
ihvan hareketini yönlendirdiği ve sonra
ları Mısır'da daha radikal örgütlerin orta
ya çıkmasında rol oynadığı bir gerçektir. 
ihvan-ı Müslimln, 1970'li yıllardan sonra 
Hasan el-Benna'nın yolundan giderek re
jimle uzlaşmacı bir tavır takinmış ve her
hangi bir tekfir girişiminde bulunmadığı 
gibi her türlü aşırı davranıştan ve yöneti
cilere karşı cihad fikrinden uzak olduğu
nu ilan etmiştir. 
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