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1. Hayatı

Hz. Peygamber (as)’in so-
yundan gelir. Aile önce Afganistan 
Herat’a yerleşir. Buraya yerleşen 
ilk dedesi Hoca Kutbuddin Mev-
dudi’dir1. (1039-1133) 

Hindistan’ın Haydarabad 
(şimdiki Maharashtra) eyaletine 
bağlı Evrengabad Kasabasında 
doğdu. Kendisine büyük dedesi 
Ebu’l Ala’nın ismi verildi.2 

Dedesi Mir Seyyid son Moğol hükümdarına yakındı. Moğolların siyasi gücü gidince kendileri 
bundan olumsuz etkilendi. Babası Ahmed Hasan anne tarafından modernist Sir Seyyid Ahmed Han’a 
yakındı. Ahmed Hasan bir müddet İngiliz kolejine devam etti, babası onda İngiliz etkisi görünce oğ-
lunu okuldan aldı ve dini tedrisata yönlendirdi.

İlk yedi yıl boyunca evde eğitim aldı. Babası çocuğuna dini terbiyeyi bizzat kendisi verdi, 
sokağın dil ve ahlakından etkilenmemesi için çok uğraştı. Ona küçük yaşta Farsça, Urduca, tarih, 
edebiyat, filoloji, ahlak vb. konularda özel dersler aldırdı. Babasının küçükken kendilerine İslam tari-
hinin ihtişamlı günlerine ait anlattığı olaylar Mevdudi’de derin etkiler bırakmıştı.3 Babası onu İngiliz 
eğitim sisteminden uzak bir şekilde yetiştirdi. 

Küçüklüğüyle ilgili şöyle bir anektot aktarır: “Bir gün hizmetçi kadının çocuğunu dövdüm. 
Babam durumu öğrenince çocuğu çağırdı ve bana kısas yaptı. Çok etkilendim. O günden sonra zayıf 
birini ezmeye cesaret edemedim.”4 

Ulemadan Mevlana Niyazi Abdusselam’dan çok etkilendi. Mevlana Abdusselam ilmi, dünya 
nimetleri karşılığında satmayan ulemadandı. Bir kitap aşığı olan Mevdudi, çoğu zaman bütün parası-
nı kitap almaya harcadığını söyler. 

11 yaşında iken Mısırlı Kasım Emin’in “Tahriru’l-Mer’e” adlı eserini tercüme etti.

1915 yılında İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptı. Babası kısa bir süre sonra felç geçirdi. Mevdudi 
babasının başına gelenlerden sonra ailesinin geçimini sağlamak için çalışmaya başladı.5 

1  Turan Kışlakçı, Mevdudi, İlke Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2013, s. 15; Humeyra Mevdudi, Babam 
Mevdudi, Çeviri: Hülya Afacan, Mana Yayınları, 10. Baskı, İstanbul 2018, s. 23.
2  Anıs Ahmad, “Mevdudi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2004, Cilt: 29, s. 432. 
3  Kışlakçı, s. 16-24.
4  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 24.
5  Kışlakçı, s. 25-30.

Ebü’l Ala Mevdudi
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İleriki yıllarda İngilizceyi çok iyi öğrendi. Bu sayede batılı düşünürleri daha iyi tanıdı ve on-
lardan birinci ağızdan nakillerde bulundu.

Mevdudi’nin gençliğinde Hindistan kaynıyordu. Bir kısım Müslümanlar Hindistan’ın artık 
Daru’l-İslam olmadığını ve oradan hicret etmek gerektiğini söylediler. Evrensel bir din olan İslam’ın 
bir ulus devletin ideolojik temelini oluşturmasını İslam’a aykırı görüyordu. Bu sebeple Mevdudi ilk 
zamanlarda Pakistan devletine karşıydı. Ancak daha sonra Pakistan devletinin oluşumunu İslam’ın 
yeniden doğuşu için bir teminat gördüğünden desteklemiştir.6 

 Hilafeti ve Hindistan’ın bağımsızlığını korumak üzere kurulan “Hilafet Merkezi’ne” yaklaştı, 
dergilerinde çalıştı. Çok heyecanlı konuşmalar yaptı. Dergide Osmanlılar lehine İngilizler aleyhine 
yazılar yazdığı için dergi kapandı.

 Mevdudi Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı’dan gelen dergileri anlamadığını, öpüp 
başına koyduğunu söyler.7 Bu şekil bir Osmanlı hayranıydı Mevdudi. 

1918’de Delhi’ye taşınarak burada çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başladı. 1919’da kardeşi 
Ebü’l-Hayr ile birlikte Cebelpur’da Kongre Partisi’ne yakın kişilerin çıkardığı Tac isimli haftalık 
gazetenin editörlüğünü üstlendi. 1920 sonlarında sömürge idaresini tenkit ettiği bir yazısından do-
layı gazete kapanınca Delhi’ye döndü. 1921 yılı başlarında Cem’iyyet -i Ulema-i Hind’in çıkardığı 
Müslim adlı gazetenin editörlüğünü yaptı. Cem’iyyet’teki bir seri yazısı “el-Cihad fi’l-İslam” adıyla 
kitap haline getirildi.8 

Daha sonraki yıllarda yeniden ilme yönelen Mevdudi 1926 yılında Ders-i Nizami ilmini ta-
mamlayıp icazetini aldı. Ailesi icazeti çerçeveletip evlerinde astılar. Hala duvarda asılı duruyor. Gö-
rüldüğü üzere Mevdudi’nin parçalı bir eğitim hayatı var. Bu arada cemiyetin büyük âlimleriyle tanış-
tı, yarım bıraktığı ilmi çalışmalara yeniden döndü, fakat gazete kapanınca paket halinde hazırlanmış 
olan ve alt kıtada “Ders-i Nizami” diye bilinen ilmi çalışmasını tamamlayamadan bıraktı. 

Daha sonraki yıllarda Cemiyet, Milli Kongre ile işbirliği yapınca Mevdudi sert eleştirilerde 
bulundu, ardından müdürlüğünü yaptığı “Hemderd” dergisindeki görevini bıraktı. 

Çok dakik ve düzenli yaşamından dolayı kızı, saatlerimizi onun yaşamına göre ayarlardık, 
diyor.9 

Hint alt kıtasında ve birçok İslam ülkesinde geleneksel medrese ilmini okumayanlara itibar 
edilmez. Mevdudi bu geleneği de hesaba katarak ilmi çalışmayı tamamladı. 

Modern eğitim alan M. İkbal gibi âlimler ile medrese geleneğinden gelen Diyobendli âlimler 

6  Hamid İnayet, Çağdaş İslami Siyasi Düşünce, Çeviri: Yusuf Ziya, Yöneliş Yayınları, İstanbul, s. 
191-192. 
7  Kışlakçı, 39-43. 
8  Ahmad, s. 432. 
9  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 26. 
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arasında bir yerde görüyor kendini Mevdudi. Durduğu yerin doğruluğundan hiçbir şüphesi yok.

1919-1924 yılları arasında Hilafet Merkezi hareketi içinde yer alan Mevdudi, “Türkiye’de 
Hristiyanların durumu” (1922) ve “İzmir’de Yunan Mezâlimi” (1922) adlı kitapları neşretti. Hilafetin 
1924 yılında kaldırılması Mevdudi için çok acı bir tecrübe oldu. Hilafeti savunmak için kurulan hila-
fet merkezinin de bir anlamı kalmayınca 1933 yılında kendini feshetti.

O dönemlerde Avrupalı bir müsteşrikin günlük altı saat uyku ile yetindiğini okuyunca kendisi 
de beş saat uyku ile yetinmeyi ahlak edindi. 

Kardeşinin tavsiyesi ile tercüme bürosuna girer. 1931-37 yılları arasında büroda çalışır. Tercü-
me odasında hem batı hem de doğu kitaplarını tanıdı, bir kısmının tercüme işine katıldı. Hatta doğu 
araştırmalarını yaptığı dönemde Molla Sadra’nın etkisinde kaldı.10

Burada “Risale-i Diniyat” (Türkçe’ye ‘İslam’ın Anlaşılmasına Doğru/ İslam’a İlk Adım ola-
rak çevrildi.) adlı kitabını 15 günde tamamladı. Kitabı 40’a yakın dile tercüme edildi. Bazı ülkelerde 
ders kitabı olarak okutuldu.

1932 yılından 1979 yılına kadar Tercümanu’l-Kur’an dergisini çıkardı. Bu dergiyi çıkarma-
sındaki ilk hedefi batı etkisinde kalan Müslümanları bu etkiden kurtarmaktı.

1937 yılında anne tarafından akrabası olan Begüm Hanımefendi ile evlendi. Circa 
PatHankot’taki evlerinde Muhammed Esed ve Hindistan Kongre lideri Nehru’yu ağırladı. 

Babasının hayatını anlatan kızı Hamira, “Babam iki kadının eseridir: babaannem ve annem” 
diyerek Mevdudi’nin hayatında etkili olan ama pek bilinmeyen bir yöne işaret eder.

Mevdudi’nin tüm itirazlarına rağmen eşi bir defasında cemaat âlimlerinden M. Manzur Nu-
mani ve Cafer Şah Pehlevari’yi ağırlarken çeyizlik tabakaları ile güzel yemek ikramında bulundu. Bu 
süslü sofra cemaat içinde fitneye dönüştü. Bu eleştiriler eşi için ağır bir ders oldu, bir daha öyle bir 
şeye tevessül etmedi. 

Eşi evde Cuma namazı kıldırırdı. Evlenmeden önce çok zengin bir ailede büyüyen eşi Mev-
dudi ile evlendikten sonra hayatın her zorluğunu tattı.11 

Allame İkbal, Mevdudi’yi açacağı üniversiteyi yönetmesi için Pencap’a davet etti. Aslında 
İkbal’in düşüncesi hem İslamî ilimlere hem İngilizce’ye, hem de tabii ilimlere ve siyasete vakıf bir 
hoca bulmaktı. Bunun için Ezher şeyhi Meraği’ye mektup yazdı fakat bu vasıfta bir hocanın olmadığı 
cevabını aldı. Pakistan içinde yaptığı araştırmalar neticesinde bu vasfa sahip kişinin Mevdudi olduğu-
na karar verdi. Daru’l-İslam’ı kurdular. Muhammed Esed de cemiyetin üyelerinden biri idi. İkbal’in 
erken ölümü ile bu projeler yarım kaldı ve Mevdudi Lahor’a geçti.12 

10  Kışlakçı, s. 44-54. 
11  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 39-42, 66. 
12  Kışlakçı, s. 63-67. 
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Pakistan Süreci

Müslümanların Hindularla aynı toprakları paylaş-
masının gelecek nesiller için ciddi bir tehlike oluşturduğunu 
söyleyen ve bunların birbirinden ayrılmasını isteyen Mu-
hammed İkbal, Müslüman bir devlet kurulması düşüncesini 
1930 yılında Allâhâbâd’da yapılan Hindistan Müslümanlar 
Birliği toplantısında açıkça ifade etti.

Hindular İngilizlere karşı “Kongre Partisi”ni kurdu-
lar. Kongre tek bir Hindistan öngörüyordu. Müslümanlar da 

bu partiye üye olabilirdi. Mevdudi yaşadığı bazı tecrübelerle bu hareketin ileride Müslümanların 
aleyhine olacağını delilleriyle neşretti. Kongreye üye olan ulema dahi bunlara cevap veremedi. Ge-
liştirilen yeni teori “iki millet” anlayışı idi. Mevdudi Pakistan’ın bağımsızlığı hususunda çok çalıştı. 
Hiçbir zaman Hinduların partisine üye olmadı, tam aksine onların gerçek niyetlerini ortaya serdi. 

Hinduların birlik partisine alternatif Müslümanlar 1906 yılında Müslüman Birliği Partisini 
kurdular fakat parti asıl etkinliğini Muhammed Cinnah (1876-1948) döneminde ispatladı. Mevdu-
di’ye göre Müslüman Birliği Partisi milliyetçiydi. 

Pakistan’ın kuruluş günü yaklaştıkça Hindular daha 
bir saldırganlaştı, binlerce Müslüman’ı katlettiler. Mevdudi, 
Müslümanları korumak ve kurtarmak için Pathankok’taki 
Cemaati İslamî’nin merkezini halka üs yaptı. Gelenler önce 
buraya alınıyor daha sonra güvenli yerlere ulaştırılıyordu. 
Kendisi şehri en son terk edenlerdendir.13

Bu tehcir sırasında birçok Müslüman genç kız hem 
Hindulardan hem de milliyetçi Pakistanlılardan darbe yedi. 
Kaçırılarak zulme uğrayan ve aileleri tarafından kabul edil-
meyen kızlara sahip çıktılar ve evlendirdiler.14 

Pakistan’da İslamlaşmanın ilk adımı olarak anayasa 
çalışmaları Temmuz 1947’de seçilen kurucu meclisle başladı.

Anayasa çalışmaları sırasında aralarında Seyyid Süleyman Nedvî (1884-1953) ve Muhammed 
Hamidullah’ın (1908-2002) da bulunduğu beş kişiden oluşan İslâmî Öğretiler Kurulu oluşturuldu 
(1950). Ancak bu kurulun hazırladığı raporlar yöneticiler ve kurucu meclis tarafından yeterince dik-
kate alınmadı.

Başbakan Liyâkat Ali Han, farklı ekollere mensup otuz üç âlimi İslamî bir anayasa taslağı 

13  Kışlakçı, s. 58-80. ;Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 43-44. 
14  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 50-54. 

Hindistan Müslümanlar Birliği

Muhammed Cinnah
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hazırlamakla görevlendirdi. Bunlar 21-24 
Ocak 1951 günlerinde bir araya gelerek yir-
mi iki madde üzerinde görüş birliğine vardı. 
Ancak ne bu taslak ne de 1952 ve 1954’te 
hazırlanan taslaklar kanunlaşabildi.

Ocak 1955’te oluşturulan yeni kuru-
cu meclis dördüncü anayasa taslağına yeni 
bir şekil verdi. Taslak 23 Mart 1956 tarihinde 
Pakistan’ın ilk anayasası olarak kabul edildi. 

Mevdûdî, Muhammed Ahmed Kādirî 

( 1896-1961) ve Emîn Ahsen Islâhî (1904-

1997) Kādiyânîlik düşüncesini benimseyen 

yöneticilerin etkin olduğu hükümetler 

tarafından kamu düzenini bozdukları 

gerekçesiyle yargılandı ve ölüm cezası dahil çeşitli ağır cezalara çarptırıldı. Pakistan devleti kurulurken 

Mevdudi anayasanın İslamî olması için çok mücadele etti. Radyoda yaptığı konuşmalarda bunu hep 

vurguladı.

Mevdudi ile Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ın arası çok iyiydi. İkbal, Mevdudi’den öv-
güyle bahseder ve Cemiyeti İslamî’nin Pakistan anayasasını hazırlayacağını söyleyerek onu överdi. 
Cinnah döneminde de Mevdudi hep korundu. Fakat 1948 yılında Cinnah’ın ölümüyle Mevdudi iki 
arkadaşıyla beraber tutuklandı. Mevdudi, “Mutlak hüküm sahibi Allah’tır ve biz de Müslüman oldu-
ğumuz için ayrıldık. Öyleyse anayasamız İslamî olsun” dediği için tutuklanmıştı. Yönetim kadrosu 
halka Mevdudi’nin Keşmir cihadına karşı fetva yayımladığı için tutuklandığını duyurmak suretiyle 
iftara da bulundu. 20 ay hapis kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 

Seyyid Mevdudi bu ilk tutuklanmasıyla ilgili şöyle demiştir: “ Aslında İslam düzeniyle ilgili 
isteğimi bastırmak amacıyla hakkımda çeşitli suçlamalarda bulunulmuştu. Namus ve haysiyetime dil 
uzatıldı.”15 

Aile fertleri özellikle çocukları Mevdudi’nin tutuklanmasından oldukça etkilendiler. Çocukla-
rına okulda Mevdudi’nin tutuklanmasıyla ilgili bir sürü yalan bilgi üzerinden saldırıyorlardı. 

Mevdudi, 1948 ve 1967 yılları arasında toplam dört yıl, sekiz ay hapsedilmiştir. Hapsedilme 
tarihleri şu şekildedir: 4 Ekim 1948-28 Mayıs 1950, 28 Mart 1953-25 Mayıs 1955, 5 Ocak 1964-10 
Kasım 1964, 29 Ocak 1967-16 Mart 1967.

15  Kışlakçı, s. 84. 

Pakistan ve Sınır Ülkeleri
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2. Pakistan’daki İslami Gruplar ve Cemaat-i İslami

Diyobendi Cemaati: Pakistan’da en etkin grup Hanefî mezhebine sıkı sıkıya bağlı, ta-
savvufî neşveye sahip Diyobendî cemaatidir. Şeyhülhind Mahmud Hasan Diyûbendî’nin öğrencile-
rinden Şebbîr Ahmed Osmânî’nin Pakistan’ın kurulmasından sonra tesis ettiği Cem‘iyyet-i Ulemâ-i 
İslâm, 1919’da İngilizler’e karşı yürütülen siyasî faaliyetleri organize etmek için kurulan Cemiyet-i 
Ulema-i Hint’in Pakistan kolu gibidir.

Birelvi Cemaati: Kurucusu Ahmed Rızâ Han Birelvî’ye nisbetle Birelvî Cemaati diye 
anılan, fakat kendilerini Cemâat-i Ehl-i Sünnet olarak adlandıran hareket, ilmî faaliyetler ve entelek-
tüel yapı itibariyle Diyobendî cemaatinin seviyesine ulaşamamıştır. 

Tebliğ Cemaati: Muhammed İlyas Kandehlevî tarafından 1926 yılında Delhi’de tesis edi-
len Cemâat-i Teblîğ mensupları her yıl çeşitli ülkelerde geniş katılımlı toplantılar yaparak faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. Tebliğ Cemaati lideri Mevlana Muhammed İlyas’ı İmam Rabbani ve Şehid Ahmed 
Seyyid’in varisi görüyor ve övüyordu.16 

Ehl-i Kur’an: Dinî konularda Kur’an’ı tek hareket noktası kabul eden Ehl-i Kur’ân’ın 
(Kur’âniyyûn) çeşitli organizasyon ve grupları vardır.

Kadıyaniler: Mirza Gulam Ahmed’in adına izafetle Mirzaiyye, ortaya çıktığı yere nis-
petle Kadiyaniyye adıyla anılır. Gulam Ahmed’in 4 Kasım 1900 tarihinde yayımladığı bildiriyle Hz. 
Peygamber’in ismine işaret etmek üzere Ahmediyye olarak ilan edilmiş, bu tarihten itibaren gerek 
kendileri gerekse Batılılar bu adı kullanmışlardır. Müslüman alimler ise bu adlandırmanın Gulam 
Ahmed’in kendisine işaret etmek üzere yapıldığını belirtirler.(dib c.24 s.137) 

Ülkede tehlikeli bir şekilde yayılmaya başlayan Kadiyanilik aleyhinde hazırladığı “Kadiyani-
lik Mes’elesi” adlı risalesi yasaklanan Mevdudi, Cemaat-i İslami’nin 1953’te Pencap’ta düzenlediği 
Kadiyanilik karşıtı gösterileri yazılarıyla kışkırttığı gerekçesiyle askeri mahkeme tarafından ölüm 
cezasına çarptırıldı. Dünya çapındaki baskılar üzerine cezası sivil bir mahkeme tarafından ömür boyu 
hapse çevrildi. Ardından yüksek mahkemede beraat etti.

Pakistan Müslümanlarının Kadiyanilik hakkındaki istekleri hükümet tarafından hep sümen 
altı edildi. Mevdudi 1952 yılında Kadiyanilik ile ilgili kitabını yazdı. Cemaati İslamî’nin Kadiyanilik 
aleyhine tertiplediği mitingi bahane eden askeri darbe yönetimi Mevdudi’yi mahkemeye çıkarma-
dan idama mâhkum etti. Özür dilemesini isteyenlerin isteğini “ eğer bir toplumda önderler, zâlim 
yöneticilere boyun eğer ve af dilemeye başlarsa, memlekette adalet ve insaf diye bir şey kalmaz” 
diyerek geri çevirdi. 

Mevdudi’yi cezaevinde rahatsız etsinler diye yanına bazı mahkumlar verirler, sonuç; bu mah-
kumlar Mevdudi’ye hizmet etmeye başlar

16  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 120-121. 



10

D Ü Ş Ü N C E  A N A L İ Z

Mevdudi daha sonraki yıllarda askeri mahkemede kendisi hakkında idam cezası veren hakim 
için referans olur.17 

Dünyanın birçok yerinden Müslüman âlimler, düşünürler Pakistan hükümetine Mevdudi 
hakkındaki yanlış tavrından vazgeçmesini istediler.18

Cemaat-i İslami 

Mevdudi Hindistan’daki karışıklık ve Müs-
lümanların geleceğini göz önünde bulundurarak, 
bazı arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 1941 
yılında Cemaati İslamî’yi kurdu. Disiplinli, özveri-
li, gayretli fertler bu yapının tüm düşünce ve mez-
heplerden insanları bir araya getirmesini istiyordu. 
Bunun için Şia’nın da bu cemiyete katılmasını iste-

di. Lakin Şiiler sempati duyma dışında cemiyete katılmadılar. 

Cemaatin kuruluşuna Hindistan’ın değişik yerlerinden gelen 75 Müslüman âlim ve entelektü-
el katıldı. İçlerinde en küçükleri olmasına rağmen Mevdudi başkan seçildi. Başkan seçilirken kendine 
has fikirlerinin olduğunu, bu fikirlerin cemaati temsil etmediğini ilk toplantıda özellikle beyan etti.

Cemaatin kuruluşunda yer alan bazı âlim ve düşünürler: Abdumecid Deryabadi, Menazir Ah-
sen Gilani, Süleyman Nedvi, Ebul Hasan Nedvi, Chaudri Niyaz Ali, Zaferul Hasan, Emin Ahsen 
Islahi.19  

1948 Martında cemaatin Karaçi’deki ilk genel konferansında Mevdudi yeni kurulan Pakistan 
Devleti’nin şu esaslar üzerine oturtulması gerektiğini açıkladı: “Pakistan hükümeti mutlak hâkimiyet 
sahibi Allah’ın iradesine ve emirlerine uymalıdır; İslam hukuku ülkenin temel yasasını oluşturmalı-
dır; İslam hukukuna aykırı her türlü yasa geçersizdir; hükümet iktidarını ancak İslam hukuku çerçe-
vesinde kullanabilir.”20 

Mevdudi 1955 yılında hapisten çıktı ve hem kendisinin hem de Cemaati İslamî’nin popülari-
tesi daha da arttı. Bunu fırsata çevirerek 1956 yılında ilan edilen anayasanın İslamî olması hususunda 
baskısını artırdı. Anayasa İslamileşti fakat bu durum uzun sürmedi. 1958 yılında General Eyüp Han 
askeri darbe yaptı. Mevdudi bu dönemde de hukuksuz olan uygulamalara tavır almaya devam etti. 
Kürtaj ile ilgili yazdığı kitapçığı Eyüp Han toplattı. Eyüp Han’ın olumsuz yönetimi ile Doğu Pakis-
tan/Bangladeş birlikten koptu.21 

17  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 68, 84, 98. 
18  Kışlakçı, s. 90-95. 
19  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 67-71. 
20  Ahmad, s. 432. 
21  Kışlakçı, s. 95-97. 

          Cemaati İslamî Logosu



11

HAYATI VE ESERLERİYLE EBÜ’L A’LÂ MEVDUDI

Eyüp Han, Mevdudi’nin siyaseti bırakması için kendisine bir sürü teklifte bulundu: “İlimle 
uğraş, seni büyükelçi yapalım, adına fabrikalar kuralım” gibi.22

Mevdudi seçimlere girer. Karşı ithamlar, iftiralar, kampanya ve engellemeler nedeniyle iste-
nilen neticeyi alamazlar.

Mevdudi seçimlere girdiğinde kendisine bazı can alıcı sorular sorulmuştu: 

-Sizin Pakistan’ın bağımsızlığına karşı çıktığınız söyleniyor?

Cevap: O zaman ki fikrim şuydu: Müslümanlar bölünmez ve kaliteli olurlarsa azınlık bile ol-
salar hem muktedir olurlar hem de insanların İslamlaşmasını sağlarlar. Fakat şu an geldiğimiz durum 
farklıdır.

-Siz Birelvileri tekfir ediyorsunuz?

Cevap: Hayır, biz hiçbir Müslüman grubu tekfir etmedik. Bilakis bu söylemi üretenler bizi de 
tekfir ediyorlar.

-Vehhabi olduğunuz söyleniyor?

Cevap: İslam’a hizmet edenleri bu şekil damgalıyorlar. Söylediklerim ortada. Beni eleştiren-
ler fikirlerim üzerinden beni değerlendirsinler. Çamur atmayı bıraksınlar.

- Siz 1935 yasası uyarınca seçimlere girmeyi küfür addediyordunuz fakat bugün seçimlere 
giriyorsunuz. Çelişki değil mi?

Cevap: Bu konuda sözlerim çarpıtılmıştır. Benim eleştirdiğim seçim hususu şu: Üyelerinin 
keyfi kanunlar çıkardığı, yasaları çıkarırken sadece Allah’a mahsus olan yetkileri kullandığı bir mec-
lisin üyeliğine talip olmak ve oy kullanmak İslam’a aykırıdır. Ben bugün de bu görüşteyim. Şimdi 
şartlar değişmiştir.

Eyüp Han, Mevdudi’nin aleyhine şahitlik yapması için birilerine rüşvet olarak arazi verir. Bu 
kişiler araziyi almak için giderler fakat arazinin gerçek sahibi tarafından baltalarla parçalanırlar. 

Mevdudi yapılan seçimde Eyüp Han’a karşı Fatıma Cinnah’ı destekler.23 

Mevdudi, Pakistan’ın İslamî bir sistemle yönetilmesi hakkındaki fikirlerini sıkıyönetim dö-
neminde de devam ettirdi. Görüşlerini “İslam Hukuku ve Anayasası” adıyla kitaplaştırdı. Pakistan 
başyargıcı A.R. Cornellius bile Pakistan için en iyi sistemin İslam olması gerektiğini vurguladı. 17 
Şubat 1967 yılında Batı Pakistan Yüksek Mahkemesi’nde toplanan tüm yargıçlar İslam Hukuku’nun 
Pakistan toplumu için en iyi sistem olduğu yönünde karar kıldılar. 

22  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 103-104. 
23  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 88, 105, 114. 
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1963’te Mısır ile Suudi’nin arası bozulunca Mevdudi, Kabe’nin örtüsünün Pakistan’da ha-
zırlanmasını önerdi ve öneri kabul edildi. Örtü dikildi ve tren ile tüm Pakistan’da dolaştırıldı. Halk 
büyük teveccüh gösterdi. Cemaatin popülaritesi arttı.

Bir toplantı esnasında Eyüp Han provokatörler görevlendirdi ve Mevdudi konuştuğu esnada 
miting alanındaki ipleri kopardılar, etrafa ateş açtılar. Mevdudi’ye can güvenliği için oturmayı teklif 
ettiler o bunu reddetti ve ayakta durdu. Cemaat mensupları oyuna gelmediler. Bu, diktatörleri daha da 
kızdırdı. Ardından Mevdudi hapse atıldı. Hapsi, ilim için bir fırsat gören Mevdudi ilmi çalışmalara 
kaldığı yerden devam etti.24 

3. Keşmir’e Bakışı 

1965 yılında Hindistan Pakistan’a saldırınca Mevdudi tüm baskılarına ve çirkefliklerine rağ-
men düşmanları Hindulara karşı Eyüp Han’ı destekledi. Keşmir cihadından bir ay önce Eyüp Han, 
Mevdudi’nin aleyhine bir sürü iftirada bulunarak onu halkın gözünden düşürmek istiyordu. Fakat bu 
defa kendisini radyoya çağırdı. Mevdudi Azad Keşmir’i gezdi, halka hem radyodan hem meydanlar-
dan hitap etti. Keşmir’den Azad Keşmir’e sığınanlara sahip çıktılar. 

Eyüp Han, Mevdudi’yi susturmak için kendisine “Milli Eğitim Bakanlığı” teklifinde bulundu. 
Mevdudi, Bakanlığı istediği şekilde düzenleyebileceği garantisi verilirse kabul edeceğini bildirdi. 
Hükümet bunu kabul etmeyince kendisi “Bu şartlarda bana cumhurbaşkanlığını da verseniz kabul 
etmem” diyerek reddetti. 

 Ebu Hasan Nedvi merhum, kimi konularda Mevdudi’yi eleştirmekle beraber onun bu görevi 
kabul etmemesini samimiyetine bağlar.

Eyüp Han’ın diktatörlüğü şiddetlenince Mevdudi muhalif partilerle birleşip kendisiyle gö-
rüştü. Mevdudi muhalefet liderlerine şu iki teklifle Eyüp Han’a gitmeyi önerdi: Herkese oy hakkının 
verilmesi ve parlamenter sisteme geçilmesi.

Muhalefet partilerinin itirazları ve dirayetsiz yönetimi Eyüp Han’ı daha da zora soktu. Eyüp 
Han başka seçeneği kalmayınca alttan General Yahya’ya idareyi ele almasını öğütledi. Kendisi de 
1969’da istifa etti. Sonuçta yeni bir darbe oldu ve Yahya Han idareye el koydu.

1970 yılından sonra Mevdudi cemaat için farklı bir istikamet düşündü: Siyasetten çekilmek. 
Zira siyasi sürece iştirak çok ağır yük getiriyordu. Bunu 1975 yılındaki cemaat kongresinde dile ge-
tirdi fakat fikri destek bulmadı.25 

24  Kışlakçı, s. 97, 101-103. 
25  Kışlakçı, s. 104-115. 
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4. Yurt Dışı Gezileri

Mevdudi 1958-62 yılları arasında Müslüman ülkeleri gezdi. 1962 yılında Suudi Kralı tarafın-
dan kurulan Medine’deki Rabıtatu’l-Alemi’l-İslam için Kral tarafından görüşleri istendi, tavsiyelerde 
bulundu. Rabıta’nın Mekke’deki kurucuları arasındadır.26 

Bir defasında Suudi Kralı Faysal’a (1906-1975) “Büyük paralar karşılığında bilim adamlarını 
Arabistan’a davet et” deyince şu cevabı alır:

-Halkım ne iş yapacak.27 

Yazıları Arap dünyasında el-Müslimun, Rabıtatu’l-Alemi’l-İslam ve Davetu’l-haq gibi dergi-
lerde yayımlandı.

5. Mektuplaşmalar

1960-62 yılında Amerikalı yazar Margaret Marcus ile mektuplaşmaları sonucu Müslüman 
oldu ve Meryem Cemile ismini alarak Pakistan’a yerleşti.

Seyyid Kutup ile mektuplaştı. Kutup kendisinden oldukça etkilendi. Mısır’da Muhammed 
Kutup, İhvan üyeleri ve Ezher şeyhi Mahmut Şeltut ile görüştü.

İran İslam devrimi şahsında İmam Humeyni’yi destekleyen bir mektup yazdığı aktarılır.28 

Dinler arası diyalog ve barış sürecini başlatan Papa 6. Paul ile mektuplaştı. Mektubuna “Hris-
tiyan kardeşlerim!” diye başlayan Mevdudi, Hristiyanların Hz. Muhammed (sav) ve Kur’an hakkında 
ağır iftiralarda bulunduklarını, Müslümanlara hakaretlerde bulunduklarını ve bunun dünya barışına 
zarar vereceğini belirttikten sonra, ‘misyonerlik’ çalışmaları ile Müslümanların üzerinde siyasi baskı 
kurduğunu, onları dışladığını, hatta Pakistan/Hindistan’da misyoner okullarında okuyanlara Müslü-
man ve Hristiyanlığa değil ateizm ve ahlaksız akımlara kaydığını yazdı. Buna karşı papanın Hristi-
yanları maneviyata çağırıp dinler arası kavgaya engel olması çağrısıyla bitirir.29 

6. İlme Dönüş 

Parti liderliğini bıraktıktan sonra siyer kitabını yazmaya başlar. Bu arada rahatsızlıkları nükse-
der. Tedavi için Amerika’ya gider. Orada batılıların siyer ile ilgili yazdıklarını tetkik eder. Nihayet 22 
Eylül 1979 yılında ABD Buffalo şehrinde vefat eder. Pakistan’da cenaze namazını Yusuf el-Karadavî 
imametinde bir milyona yakın kişi kılar. 

26  Kışlakçı, s. 116. 
27  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 140. 
28  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 120-121. 
29  Kışlakçı, s. 122-125. 



14

D Ü Ş Ü N C E  A N A L İ Z

7. Eserleri

Mevdudi eserlerinin çoğunu Urduca yazmıştır. Fakat eserlerinin çoğu Türkçe’ye Urduca’dan 
değil İngilizce veya Arapça’dan tercüme edildi. Arap olmadığı halde kitapları Arapçaya çevrilen, 
Müslüman âlim ve hareketleri etkileyen nadir âlimlerden biridir.

Mevdudi eserlerinin büyük bir kısmını geceleri yazdı. Eşi bu hususta kendisine büyük des-
tekte bulundu. Eşi kitap yazdığı zamanlarda babalarını rahatsız etmemeleri için çocuklarını sürekli 
uyarıyordu.30 (Babam Mevdudi s.153)

100’ün üzerinde eser yazdı. Eserleri Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Türkçe, Fransızca, 
İtalyanca, Portekizce vb birçok dile çevrildi.

En meşhur eserleri:

1- İslam’da Cihad

2- Tefhimu’l-Kuran

3- Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed’in Hayatı

4- İslam’da Hükümet

5- Hilafet ve Saltanat

6- Hicab

7- İslam’da İhya Hareketleri

8- Kur’an’a Göre Dört Terim

9- Sünnetin Anayasal Niteliği

10- Gelin Müslüman Olalım

11- Resail ve Mesail (Fetvalar)

12- Kadiyanilik Meselesi

İlk Kitabı: İslam’da Cihad

Swami Shrad Hanand adlı kişi Müslüman olan Hinduları cami kürsülerinden yaptığı vaazlar-
la eski dinlerine döndürme çalışmaları yaptı. Bu çalışmalar sonucu dönenler olunca Shrad Hanand 

30  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 153. 
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öldürüldü. Bu cinayete müteakip İslam aleyhine İslam şiddet dinidir, kılıçla yayıldı gibi propagandalar 
arttı.

Bu süreçte kimse bu propagandalara cevap veremedi. Mevdudi “İslam’da Cihad” adlı kitabını 
yazdı. Müslümanların morali yerine geldi. Kitabı Cemiyet-i Ulema bastırdı. İkbal bu kitabı çok be-
ğendi ve herkesin okumasını tavsiye etti. Mevdudi bu dönemde İkbal ile tanıştı.31 

Bu kitabında Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Hristiyanlık’taki kutsal savaşla İslami cihadı 
karşılaştırıp cihadın güçsüzlerin (mustaz’af) sömürü baskı ve zulümden kurtuluşunu sağlayan olumlu 
ve ahlaki yönlerini ortaya koydu.32 

Kur’an’a Göre dört Terim

Mevdudi’nin ıslah projesinin teorik temelini ulûhiyet ve İslam anlayışı teşkil eder. Ona göre 
ulûhiyet ve otorite birbirinden ayrılamaz. Otoritesi bulunmayanın ilahlığı mümkün değildir. Bu ma-
nada ilah “Kâinattaki düzeni yönetimi altında tutan, hüküm ve emrin tek sahibi” anlamında olup bu 
da Allah’tır. Mevdudi, “İslam›ı Allah›a teslimiyet ve itaat” şeklindeki en geniş manasıyla kullanır.33 

Mevdudi’ye göre dört terimin yanlış anlaşılma nedeni tarihsel sebeptir. Kur’an, ilk indiği 
zamanlarda tüm Araplar bu kavramları anlıyordu. Fakat zamanla âlimler kelimelere nüzul dönemi 
anlamı dışında daha dar anlamlar yüklediler. İkinci bir sebep de âlimler kelimelerin sözlük anlamları 
ile ilgilenmekten uzaklaştılar. İlah, Allah dışındaki putlar; Rab, bir başkasını yetiştiren, besleyen, 
dünyevi bir kavram; ibadet, bazı ibadetlerin şekli formu; din bazı dini hükümler, öğretiler; tağut, şey-
tan veya put anlamında kullanılır oldu.34

Mevdudi merhum bu kavramları sert anlamlar yükleyerek açıkladığı halde tekfir yoluna git-
memiştir. Eleştirilerinin sebebi olarak insanların imanlarında görülen eksikliği göstermektedir.35  

Bu vesileyle beraber şunu da söyleyelim. Kitabı tercüme edip yayımlayan Düşün Yayıncılık, 
kitabın önsözünde “Mevdudi, ortaya koyduğu eserleri ile vahyin gelenek ve rivayet dininin içerisinde 
kendini açıklayamaz duruma geldiğini ortaya koymuş.”36 diyerek Mevdudi’yi hadis inkârcısı gibi 
göstermiştir. Çünkü ‘rivayet dini’ sözü ile hadisleri kastediyorlar. Mevdudi’nin Resail ve Mesail, 
Sünnetin Anayasal Niteliği vb. gibi kitaplarını okuyanlar bilirler ve görürler ki hadisi çok geniş bir 
şekilde kullanır.37 

31  Mevdudi, Babam Mevdudi, s.28-30. 
32  Ahmad, s. 432. 
33  Ahmad, s. 433. 
34  Ebu’l Ala Mevdudi, Kur’an’a Göre Dört Terim, Çeviri: Murat Hazine, Düşün Yayıncılık, 3. Baskı, 
İstanbul 2016. s. 12-14. 
35  Mevdudi, Kur’an’a Göre Dört Terim, s. 15. 
36  Mevdudi, Kur’an’a Göre Dört Terim, s. 7. 
37  Ebu’l Ala Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed’in Hayatı, Pınar Ya-
yınları, Çeviri: Ahmed Asrar, 3. Basım , 1992, s. 19. 
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Allah’ın sadece caminin değil aynı zamanda caminin dışında da, ekonominin, siyasetin, sosyal 
hayatın da Rabbi olduğunu anlatmaya çalıştı. “Kur’ân’a Göre Dört Terim” adlı eseriyle, Kur’ân’ın ve 
İslâm’ın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak “ilah, rabb, din ve ibadet” kavramlarının hakikî anlamda 
anlaşılabilmesi için uğraştı. 

Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi

İslam nimeti her devirde iki kaynaktan gelmiştir. Birincisi Allah’ın kelamı, ikincisi Allah’ın 
peygamberleridir. Bu iki unsur et ve tırnak gibidir. Kitap nebi olmadıktan sonra kürekçisi olmayan 
kayık gibidir. Kitapsız bir peygamber anlayışı ise ışığı olmayan kılavuz gibidir. Bu gibi durumlarda 
insanlar Allah’a varmak isterken, kılavuzları olan peygamberleri tanrı edinirler.38 

Siyer yazarları arasında, Kur’ân’a bu kadar hâkim olan ve siyerinde Kur’ân’a bu kadar yer 
veren başka bir âlim yoktur. Bütün yazdıklarının, konuştuklarının bir kaynağı-mesnedi vardır. Hatta 
Mevdûdî buna o kadar önem vermiştir ki, Hz. Peygamberin (as) yaşadığı, Kur’ân ayetlerinin geçtiği 
coğrafyayı tek tek gezmiş ve ilmî birikimini pekiştirmiştir. Kur’ân’a ve hadis bilgisine çok iyi hâkim 
olan Mevdûdî aynı zamanda Tevrat, Talmud, İncil gibi Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarını da iyice 
incelemiş, zaman zaman bu dinlerin mensuplarınca ortaya atılan iddialara da gerekli ilmî cevapları 
vermiştir.39

Resail ve Mesail

Eseri tercüme eden Yusuf Karaca, Mevdudi ve eseri için şöyle der: O görüşlerinde ve dü-
şüncelerinde aklına ve zekâsına çok yetki verdi. Benim tercüme ettiğim ve en son dört cilt halinde 
yayınlanan Resail ve Mesail/Meseleler ve Çözümleri (Risale Yay.) kitabını okuyan herkes o zekanın 
ne harika bir zeka olduğunu, nasıl bir deha olduğunu görür eserde. Kendisine şiddetle tepki gösterilen 
meselelerde çoğunun haksızlık olduğunu, aslında onların iddia ettiği gibi olmadığını görür. Resail ve 
Mesail’de kader, nübüvvet, Filistin meselesi gibi konulara dair kendisine gelen itiraz ve sorulara ce-
vap vermiştir. Peygamberlerin ismeti gibi bazı hususlarda önceden verdiği bazı cevapları Tefhim’de 
yumuşatmıştır (Tefhimu’l-Kur’an, Şuara Suresi, açıklama notu 16.).

Tefhimu’l-Kur’an

Çağımızın en çok okunan tefsirlerindendir. Alışıldık üslubun dışındadır. 1942-1972 yılları 
arasında yazdı. Aslında Mevdudi’nin üç alanda çalışma düşüncesi var. Tefsir, siyer ve hadis. Tefsiri 
bitirir, siyeri de ancak Mekke dönemi sonuna kadar yazar.

Mevdudi’ye göre tefsir iki bölümden oluşuyor: Meal ve açıklamalar. Her sürenin başında 

38  Ebu’l Ala Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed’in Hayatı, s. 19. 
39  http://www.medeniyetvakfi.org/vakif/single-ad-view/faaliyetlerimiz/sempozyumlar/mevdu-
di-sempozyumu 
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genel bilgiler verir. Tefsirde herkesin gözünden kaçabilecek veya kafasına takılan, merak ettiği hu-
susları anlatır. Yöntemi şu: Önce meal okunacak sonra geri dönüp açıklamalar (Mevdudi s.137-139).

Bir ara kardeşi Ebu’l Hayr, Mevdudi’ye Tefhimul Kur’an’ın 1 ve 2. cildini gözden geçirip bazı 
yerleri yumuşatmasını ister, buna yanaşmaz (Babam Mevdudi s.91).

Mevdudi, tefsirinin yazılış gayesinin alimler ve araştırmacılara tefsiri bilgi vermek değil, orta 
seviyede eğitim görmüş ve Kur’an ilimlerinin hazinelerinden yararlanma imkanından yoksun olan 
aydınlara yönelik olduğunu söylüyor. 

İster inansın ister inanmasın Kur’an’ı okuyan kişi onun Allah’ın kelamı olduğunu düşünerek 
okumalı. Onun kendine has bir sistemi var. Ele aldığı konu “insan”, ana fikir “hakkın açıklanması”, 
hedef ve gayesi “doğru yola davettir” (Tefhimu’l Kur’an s.7-8, 15-20).

Motamot tercüme Kur’an’ın edebi güzelliğini gölgelediği, akıcılığı bozup anlama yoğunlaş-
maya engel olduğu için faydası azdır. Ayrıca Kur’an “hitabet” üslubuna sahiptir. Motamot tercüme 
bunu vermiyor. Tercümede konuşma dili yazı diline çevrilerek verilirse akıcılık sayesinde anlam bü-
tünlüğü sağlanır.

Sürelerin kendisine bağlı olarak indiği arka planı vardır. Kur’an’ın kendine has bir kelime 
kullanımı vardır. Aynı kelime farklı yerlerde farklı anlamlarda kullanılmış ise çeviride aynı kelime 
ile karşılanırsa anlam değişir. Mesele “küfür” kelimesi imandan yoksunluk, nankörlük, nifak gibi 
anlamlarda kullanılmıştır. 

Tefsir Yöntemi: Kur’an’dan ne anladığını tercüme ediyor. Çevirirken anlamını tam verememe 
endişesiyle korka korka konuşma dilini yazı diline dönüştürüyor. 

Açıklama notlarını iki sebebe binaen verdi:

1-Okuyucunun açıklamaya gerek duyup, zihnine soru takılacağını hissettiği yerler

2-Okuyucunun hiç dikkat etmeksizin geçebileceği ve Kur’an’ın gerçek ruhunun kendisine 
kapalı kalacağını tahmin ettiği yerler (Tefhimu’l Kur’an s.7-13)

Tefhimu’l-Kur’an-ı bitirince bir otelde ‘tebrik etkinliği’ düzenledi. (Mevdudi s.133)

İslam’da İhya Hareketleri

Tecdid ü İhya’-i Din adlı eserinde ihya önderlerini anar, yaptıkları faaliyetleri, eksikliklerine 
değinir. Bahsettiği mücedditler: Ömer bin Abdulaziz, Dört imam, İmam Gazzali, İmam İbni Teymiye, 
İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dehlevi, Seyyid Ahmed ve İsmail Şehit.

Merhum Mevdudi kitapta “Mehdi” inancını eleştirenleri tuhaf bulur ve şöyle ifade eder: “Yan-
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lış olan Mehdi inancı değil Mehdi inancının yanlış yorumlanmasıdır.”40

Tecdit için İslami ilimleri bilmek yeterli değildir. Bunun yanında pozitif ilimleri ve onların 
özelliklerini çok iyi bilmek lazımdır. İslam’ın başarısı için manevi ilimler kadar maddi ilimlerde de 
iyi olmak lazımdır. 

Bizim yapmamız gereken müçtehit ulemanın sözlerini kabaca aktarmak değil onların tamamı-
nın tecrübelerinden yararlanmak, Kur’an ve Sünnet’ten hükümler çıkarmaktır.41  

Ümmetin geleceğine ilişkin kaygısı, Mevdudi›yi İslam›ın ihyası için aşılması zorunlu 
evrelerin ve izlenecek yöntemin tespitine yöneltmiştir. Tecdid ü İhya›-i Din adlı eserinde bu yolda 
gerçekleştirilmesi gerekli şu dokuz esası belirlemiştir: 

1. Zamanın cahiliye sorunlarını doğru teşhis 

2. Islah düşüncesi 

3. Müslümanların imkânlarını araştırması

4. Mücadele: Düşüncede, eğitim ve ahlak alanlarında mücadele etme

5. Toplum için mücadele etme 

6. İçtihat 

7. Cihad ve İslam’ın savunulması

 8. İslamî nizamın doğuşu 

9. Yeryüzünde Allah’ın hâkimiyetini kurmak (s.41-42 İslam’da ihya hareketleri)

8. Fikirleri

Abdulhamit Birışık, Mevdûdî’yi değerlendirirken yaşadığı coğrafyanın çok iyi tanınması ge-
rektiğini, aksi hâlde bazı fikirlerinin anlaşılmasında ve öneminin kavramasında zorluklar yaşanacağı-
nı belirtir. Bölgeyle ilgili çok az çalışma var.

Tarihin zor dönemlerinde bir kısım insanlar ‘durumdan vazife çıkartarak’ aynı anda birçok 
görev, misyon üstlenmişlerdir. Mevdûdî, bir yandan içinde yaşadığı toplumun ıslahı için çalışırken 
bir yandan da aktif olarak siyasetle ilgilenmek zorunda kalmıştır. (Birışık, burada Mevdûdî’nin bütün 
mesaisini toplumun ıslahı için ayırmak istediğini ancak çevresindeki Müslümanların siyasî şuur ek-

40  Ebu’l Ala Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, Çeviri: Ali Genç, Pınar Yayınları, 5. Baskı, İstanbul 
2016, s. 43. 
41  Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s. 95. 
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sikliğinden dolayı siyasetle uğraşmaya mecbur kaldığı şerhini düşüyor.) 

Prof. Enis Ahmed ise şunları söyler: “Mevdûdî, hayatının her aşamasında şûraya ve istişareye 
özel önem verdi. Liderliğini yaptığı Cemaat-i İslâmî’de bile farklı düşünmesine rağmen şûranın ka-
rarını uyguladı.”42

Mevdudi bir taraftan sömürge düzenine, diğer taraftan Hinduların baskın kültür olarak 
yükselişine karşı çıkmıştır. Mevdudi, Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılma nedeninin İslam olduğunu 
ve buna binaen kurulacak yeni devletin İslami temeller üzerine kurulması gerektiği hususunda ısrarlı 
davranıyordu. Bu konuda çok katıydı. “Temele ‘la ilahe illallahı’ alın” derdi.43  

S. Veli Rıza Nasr’ın ifadesiyle Mevdudi’nin ideali, mazinin görüntüsünü, modern dünyanın 
ise mahiyetini taşıyordu.44 

Kimi zaman dilimlerinde bazı söylemler öne çıkar. Bazı Müslümanlar insanları kazanmak 
amacıyla İslam’ı şirin ve kimi ideolojilere yakınmış gibi göstermek için “İslam” kelimesinin önüne 
veya arkasına eklemeler yaparlar. Mevdudi devrindeki söylemlerden biri dönemin etkin fikir akımı 
“sosyalizm” idi. Kimi Müslümanlar İslam sosyalizmi tabirini kullandı. Mevdudi bunu bir saçmalık 
olarak görmektedir.45 

Siyaset ve Din

Mevdudi, insanların daima Allah’ın kanununa boyun eğeceğini belirtir. Rasulullah aleyhi se-
lam bu kanunları bize ulaştıran elçi-vasıtadır. Kur’an’a göre Allah’a ve O’nun Resûl’üne itaat etmek 
en üstün kanundur. Devlet ve hükûmet işleri, Allah’ın otoritesine dayanan ve O’nun namına, O’nun 
hükümlerini tatbikle mükellef bulunan, “hilâfet” esasına dayanan bir sistemle icra edilir.46 

Mevdudi devlet yönetimi hususunda şu kanaate varır:

1-Hükümet oluşturmak insanoğlunun zaruri yapısında vardır: Akli temel

2-İslam hayatın tümüne hitap eder. Devlet de bunun bir parçasıdır. Devlet olmazsa İslam ko-
lu-bacağı kırık bir yapıya dönüşür.47 

Kitaplarında siyasete çok vurgu yaptığı için eleştirilir. Kendisinin amacı Pakistan’ı dünyaya 

42  http://www.medeniyetvakfi.org/vakif/single-ad-view/faaliyetlerimiz/sempozyumlar/mevdu-
di-sempozyumu 
43  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 55. 
44  Ahmad, s. 434. 
45  Ebu’l Ala Mevdudi, Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim, Çeviri: B. Tuna, Özgün Yayıncılık, 7.Baskı, 
İstanbul 1999, s.  44. 
46  Ebu’l Ala Mevdudi, Hilafet ve Saltanat, Çeviri: Ali Genceli, Hilal Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 
2018, s.  28-29. 
47  Ebu’l Ala Mevdudi, İslam’da Hükümet, Çeviri: Ali Genceli, Hilal yayınları, İstanbul 2016, s. 27. 
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örnek olacak modern İslamî bir devlet yapmak. Siyasetle ilgilenmesinin temelinde şu var: Pakistan-
lılar Müslüman oldukları için Hindistan’dan ayrıldılar. O halde devletin temeli İslami anlayış yani 
Kur’an ve Sünnete dayanmalıdır. 

Mevdudi, Pakistan devleti kurucu aklın seküler ve milliyetçi olduğunu ve İslam’ın devlet yö-
netiminde söylemde kaldığını görünce siyasete atılmıştır.

İslamî siyasette onun temel düsturu Allame İkbal’in (1877-1938) şu sözüdür: “Din siyasetten 
ayrılırsa geriye Cengizlik (vahşet) kalır.”

İslam, hayatın her alanında Allah’a (cc) mutlak teslimiyettir. Evreni yaratan dünyaya da hük-
meder.48 

Mevdûdî, “Sadece Allah’ın hâkim olduğu 1 metrekare toprak bulabilsem, bütün bir Hindis-
tan’a tercih ederim.” diyerek İslâmî bir devlete olan özlemini ve uğruna hayatını adadığı amacını 
özetlemiş oluyor. 

Hilafet ve Saltanat adlı eserinde Mevdudi, Hz. Ebubekir ve Ömer devrini ideal dönem olarak 
zikreder. Hz. Osman’ın niyeti, göreve getirdiği yöneticilerin çoğu da ehil idi. Fakat Muaviye’yi uzun 
süre Şam valiliğinde bırakması ve Mervan b. Hakem gibi birisini kendisine kâtip yapması gibi siyasi 
hataların saltanatın yolunu açtığını söyler. Saltanatın ortaya çıkışında Hz. Osman devrinde Emevile-
rin kabilecilik hislerinin kabarması etkin rol oynar.49 

Mevdudi saltanat anlayışını çok ağır eleştirmekle beraber, onların İslam’a olan hizmetlerinin 
inkar edilmemesi gerektiğini söyler.

Hilafet ile saltanatın arasındaki en önemli fark “fikir hürriyetinin yok olmasıdır.”50 

Mevdudi’nin hicri 1381 yılında Pakistan hac emiri olarak Mekke-i Mükerreme’de Dehlevi 
Mescidi’nde gençlere hitaben yaptığı konuşmada şeffaf olmayan hareketlerden uzak durmalarını, 
şiddete bulaşmamalarını şöyle ifade eder:

“Hedefleriniz gerçekleştirmek için gizli cemiyetlere girmeyin. Sistemi değiştirmek için şiddet, 
savaş ve silah kullanmayın. Bu, en kötü ve en zararlı yoldur. Bu tarz hareketler acelecilikten sayılır. 
İnsanların aklına ve kalbine hitap edin. İyi ahlak, güzel yaşayışı, gönül alıcı ve etkileyici vaazlarınızla 
insanları hakka çağırın. 

Bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa ahiri de onunla ıslah olur. Fakat siz acele eder ve şiddet 
yoluyla devrim yapmaya kalkışırsanız, ardından bir dereceye başarı da elde edersiniz, bu başarınız 
eve kapıdan girip pencereden çıkan havaya benzer.” (Müslüman gencin yükümlülükleri 2, Davetul 

48  Kışlakçı, s. 140-143. 
49  Ebu’l-A’la El-Mevdûdî, Hilafet ve Saltanat, Çeviri, Ali Genceli, Hilal Yayınları, 4. Baskı, Ankara 
2018, s. 139-140. 
50  Mevdudi, Hilafet ve Saltanat s. 207-217.  
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haq sayı 76, habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1696) 

Mevdudi imanı iyice özümsemiş, ahlaki açıdan İslam’a gönül vermiş bir toplum olmadan 
Kur’an’ın uygulanmayacağını ifade etmekle beraber siyasetten uzak durup hükümet vasıtalarını İsla-
mi ve güzel işler için kullanmamayı ahmaklık olarak görmektedir. İslam hayatın tüm alanlarına hitap 
etmektedir.51

Mevdûdî İslâmî hükümette tek kanun koyucu ve tek otorite Allah olduğu için bu hükümetin 
adının “İlahî Hükümet” (Theocracy), “İlahî Cumhurî Hükümet” ya da “Dinî Hâkimiyet” olabileceği-
ni, ancak teokrasi kelimesinin kötü mazisi dolayısıyla bu hükümete yakışmayacağını söyler. Çünkü 
teokrasi Batı’da Hıristiyanlıkla alakalı bir kelimedir ve kilisenin hâkimiyetini çağrıştırmaktadır. Ki-
lisenin hâkimiyeti ise aslında şeytanın hâkimiyetidir. Kendisinin önerdiği nizam ise İlahî Cumhurî 
Hükümet’tir. Bu yönetim tarzı esas kanun koyucu olarak yüce Allah’ı tanır. Dolayısıyla her hususta 
zorunlu olarak ilahi hükümlere uyma zorunluluğu getirir. Ama insana da o temel ahkam doğrultusun-
dan yönetimini sağlayacak düzenlemeler yapma hakkı verir.52  

Batı medeniyeti ve sömürgecilik

İslam ümmetinin sömürgeleştirilmesi ilim ve fikir hayatında kısırlığa yol açmıştır. Sömürge 
altındaki İslam ülkelerinde yetişen nesiller Batılı seküler kültürü benimseyip dini hayattan 
uzaklaşmışlardır.53 

Batı medeniyeti gücünü kullanarak diğer medeniyetleri bitirdi. İslam medeniyeti direniş gös-
terdi. Hem Hindulara hem de Batıya. Kurtuluş ise dini alanda yenilenme, teşkilatlanma ve aşamalı bir 
şekilde büyüme ile batıya cevap verme. 

Başını Ebul Kelam Azad gibi âlimlerin çektiği Cemiyet-i Ulema-i Hind’in, Müslüman ve 
Hinduları tek devlet çatısı altında yaşama projesini, ulemanın iyi niyetine rağmen, eleştirmiş ve Müs-
lümanların Hindu milliyetçiliği gölgesinde kalıp etkileneceklerini belirtmiştir. (Mevdudi s.143-6)

Tecdit ve ihya

Öte yandan Mevdudi, Batı düşüncesine bigane kalan ulemayı da geleneksel mirasa körü 
körüne sahip çıktığı için tenkit eder. Ona göre mevcut durumdan kurtulmanın çaresi sahih İslam 
inancını yeniden tesis edecek bir tecdit hareketidir. Bu hareket din anlayışında, teşkilatlanmada, 
içtimai ve siyasi hayatta ıslah tedbirleri içeren bir programın tedrici şekilde uygulanmasıyla başarıya 
ulaşacaktır. İslam toplumunun kültürel ve siyasal emperyalizmden kurtulabilmesi için Kur’an ve 
Sünnet’ e dayalı, fertten topluma uzanan bir tecdit ve ihya hareketini gerçekleştirmesi gerekir. (dib 
c.29 s.433)

51  Mevdudi, İslam’da Hükümet, s.856. 
52  Mahmud Ata, Seyyid Ebu’l-A`Lâ  Mevdûdî’nin Siyasî Düşüncesinin Teolojik Temelleri”, Yayım-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 54-57. 
53  Ahmad, s. 433. 
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İçtihadı teşvik ettiği için bazı geleneksel ulema kendisini batıdan etkilenmekle suçladılar. 
Üstat bu tür boş sözlere itibar etmedi.

Tasavvufa Bakışı

15 yaşından itibaren Mevdudi’nin yanında kalan, onun yanına rahatça girip çıkan Enis Ahmet 
şöyle der: 

“Üstad Mevdûdî hayatı boyunca nefis tezkiyesi, gece namazı, oruç konularında bizlere hep 
ısrarcı olmuştur. Sadece şeriatla ilgilenmek gibi bir sorunu yoktu. İslam bir bütündür sadece fıkıhla 
sınırlandırılamaz. Hepsini bir bütün olarak görmek gerekir. Bireyin, ailenin, toplumun, devletin iyi-
leştirilmesi bütün bunların hepsi onun için önemliydi.”

Mevdudi Çiştiyye Tarîkatı silsilesinden. Onun geçmişindekini bu tasavvufî bağı bilen bazıları 
gelip ondan dua isterdi. Fakat o bundan hayâ ederdi ve kaçınırdı. Elini öpmek isteyenler olurdu fakat 
üstat buna hiçbir zaman izin vermedi. 

Mevdudi, tasavvufa temelden karşı değildir. Tasavvufa sonradan bulaşan bidatlere karşıydı. 
İslam’da ihya hareketleri adlı eserinde İmam Gazali, Rabbani ve Şah Veliyullah Dehlevi’yi müceddit 
olarak görür.54 

Tasavvufa bulaşan cahiliye inanış ve bidatler hususunda İmam Rabbani’nin mücedditliğine 
övgüde bulunur. Şah Veliyullah’ın ibadetlerin sırları ile ilgili verdiği bilgileri eleştirenleri anlamadı-
ğını söyler. Yani Mevdudi’nin anlayışında ‘kuru dini anlayış’ yoktur.55

“Fıkıh insanların görünürdeki amelleriyle ilgilenir. Kalbinizin ne alemde olduğuna bakmaz. 
Kalbinizle ilgilenen şeyin adı tasavvuftur. Bilginin azaldığı dönemlerde bazı sapık felsefi fikirler 
tasavvuf ile İslam’a bile girdi. Kimi insanlar şeriat ile tasavvufu ayırdılar. Hatta kural tanımamazlık 
yaygınlaştı. Bu meselede İslami tasavvur; Allah sevgisi ve korkusu merkezli bir yaşam sürmektir.”56

Yine tasavvufla ilgili şu ifadeleri kullanır: “Ben İslami anlamda tasavvufa karşı değilim. Ben 
insanların bozuk tasavvur anlayışına karşıyım. ‘Eğer şeyhin içki iç derse iç, vardır bir bildiği’ anla-
mındaki mürit-mürşit ilişkisine karşıyım.”57

Sünnet Anlayışı

Kur’an’ı Allah’ın değişmez son mesajı, Sünneti ise kamil ve kusursuz bir İslamlaştırma proje-
si olduğunu söyler. Hadis inkârcısı olan Gulam Perviz Ahmed ve yakın arkadaşı Doktor Abdulvedud 
ile tartışmalara girdi ve bunu daha sonra kitaplaştırdı: Sunnet ki A’ini Haysiyet/ Sünnetin Anayasal 

54  Kışlakçı, s. 148-150. 
55  Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri s. 64-71. 
56  Ebu’l Ala Mevdudi, İslam’a Giriş, Çeviri: Dr. N. Ahmed Asrar, Hal Yayınları, 2017, s. 113-115. 
57  Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri s.88. 
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Konumu. Bu kitabın bereketiyle hadis inkârcıları dağıldı ve küçük bir gruba dönüştü.58

Mevdudi askeri hükümetin korumasındaki hadis düşmanlarıyla fikri mücadeleler yaptı. Kadi-
yanilerin Tuluu’l-İslam dergisine cevaplar verdi.59 

Mevdudi Sünnetin Anayasal Konumu adlı kitabında sünnet inkârcılarının yöntemlerini şöyle 
açıklar:

1- Sünneti şüpheli hale getirmek. Bu amaçları için kaynak olarak müsteşrikleri 
kullanmak,

2- Hadis kitaplarının, haşa, kötü ve yanlışlarını bulup çıkarmak. Yani insanlara 
hoş gelmeyen rivayetleri sunmak ve bununla tüm hadislerin bu şekilde olduğunu göstermek,

3- Rasulullah’ı sıradan bir postacı konumuna indirgeyip Kur’an’ın tek kaynak 
olduğunu belirtmek,

4- Ümmetin tüm fakih, muhaddis, müfessir, dil alimlerini güvenilmez göstermek. 
Onların şaz görüşlerini arz edip gözden düşürmek,

5- Kendilerine uygun sözlük ve terimler kitabı oluşturup Kur’an’ı buna göre yo-
rumlamak. Hiç kimsenin şimdiye dek görmediği anlamlar vermek.60 

Sünnet tartışmaları genelde Pakistan anayasası hazırlık sürecinde gelişti. Hatta tartıştığı Kadı-
yaniler önce sünneti inkar ettiler, ardından sosyalizmi İslam kılıfı altında piyasaya sürdüler. Sünneti 
devreden çıkardıktan sonra Kur’an’ı daha serbest daha doğrusu istedikleri tarzda yorumladılar. 

Mevdudi Pakistanlı Müslümanların Hindistan’dan ayrılma nedeni olarak Müslüman olma 
sebebini kendilerine sürekli hatırlatmıştır. “Mademki derdiniz Müslümanlıktır o halde anayasanızı 
Kur’an ve Sünnet merkezli hazırlayın” der. 

Mezhep Anlayışı

Mevdudi dört fıkıh mezhebinden bahsettikten sonra, “ Bunların dışında ulemanın bir grubu 
belli bir gruba bağlı kalınmama görüşünü de taşıyor. Bunlara göre ilim sahibi Müslümanların, gücü 
yetiyorsa doğrudan Kur’an ve hadislerden emirleri alıp uygulamalarını tavsiye etmişlerdir. Bunlara 
ehl-i hadis denir.”61

Şah Veliyullah’ın hiçbir mezhebe bağlı kalmaksızın, mezhep taassubu göstermeden yaptığı 

58  Ebu’l Ala Mevdudi, Sünnetin Anayasal Konumu, Çeviri: Dr. N. Ahmed Asrar, Çıra Yayınları, 3. 
Baskı, 2013, s.101. 
59  Kışlakçı, s. 98. 
60  Mevdudi, Sünnetin Anayasal Konumu, s. 17-18. 
61  Ebu’l Ala Mevdudi, İslam’a giriş, Çeviri: Dr. N. Ahmed Asrar, Hilal Yayınları, 2017, s.112.
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içtihatlarla orta yolu tutturduğunu söyler.62

Şah Veliyullah’ı bu şekil tarif eden Mevdudi, verdiği fetvalarda aynı yolu takip etmiştir.

Kendisinin bir mezhebe bağlı olduğunu ifade eden Mevdudi, bununla birlikte mezhep taassu-
bunu eleştirmiştir.63 

Mevdudi Cemaat-i İslami’yi kurduğu zaman Şiileri de cemaate katılmaları için davet etti. 
Şiiler harekete katılmayıp sempati düzeyinde kaldılar. 

Eğitim anlayışı

Ülkesinde eğitim dilinin İngilizce olmasını eleştirmiştir. Eğitim İngilizce olabilir ama ana dil 
olarak değil, demiştir.

Tanrıtanımaz anlayışı eğitimin önündeki en büyük engel olarak görür. Eğitim anlayışının “Al-
lah inancı” merkezli olması gerektiğini söyler. Eğitimde din-dünya ayrımı kaldırılmalı, eğitim bir 
bütün halinde verilmelidir. 

Eski eğitim/medrese sistemi dini öğretme amacı güdüyordu lakin onu da başaramıyor.  İn-
gilizler Pakistan veya başka bir ülkede verdikleri modern eğitim ile kendi ülkelerindeki gibi kaliteli 
bireyler yetiştirme derdinde değiller, kendilerine hizmet edecek bireyler yetiştirmek derdindeler.

Eğitimin temel hedeflerinden biri karakter inşası olmalıdır. 

Liderler yetiştirmelidir. Bu liderler ıslahatçı, soğukkanlı ve sağduyulu olmalıdır. Bu liderin 
seçtiği eğitim kendi zamanında çok iyi olabilir. Zamanın geçmesiyle kör taklitçiliğe kapılmamalı, 
zamanın ruhuna uygun içtihat ederek yeni fikirler üretmelidir.64

İngilizlerin uzak yerlerden gelip ülkesinde başarılı olmasını irdeler ve sebep olarak onların 
bilim alanında yetiştirdikleri bilim insanlarını, eleştirel düşünceye sahip olduklarını, icat ve keşfe 
önem verdiklerini söyler. Hatta bundan yola çıkarak müceddidin bu alanda iyi olması gerektiğini 

açıklar.65

9. Etkisi ve Hakkında Söylenenler

İslam alemini etkileyen bir düşünürdür. Cahiliye anlayışını Seyyid Kutup geliştirmiş, Hasan 
El-Benna İslam’da Cihad kitabını okuduğunda ‘işte bu kitap cihad anlayışımızı çok iyi anlatıyor’ 
diyerek övmüştür.

62  Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.80.
63  Ahmad, s. 434. 
64  Ebu’l Ala Mevdudi, İslam Ve Eğitim, Çeviri: Dr. N. Ahmed Asrar, Hilal Yayınları, 2018, s.170. 
65  Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s. 91-95. 
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Kahire, Şam, Amman, Mekke, Medine, Cidde, Küveyt, Rabat, İstanbul, Londra, New York, 
Toronto ve daha başka merkezlerde konferanslar ve dersler vermiştir. Görüşleri çeşitli ülkelerdeki 
İslamcı yazarlar ve siyasetçilerin yanında İslami örgütlerin de fikirlerini etkilemiştir. İslam tarihine 
selefi bir bakış açısıyla yaklaşması bu tavrın yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır.66 

Kendisi, Hind alt kıtasındaki Diyobendi, Birelvi, Tebliğ Cemaati ve Ehli Hadis tarafından 
eleştirilmiştir. Eleştirildiği konular arasında sünnet, hadis, sahabenin adaleti, peygamberlik, ismet 
anlayışı, Hz. İsa’nın durumu, deccal, Muaviye ve Emevi yönetimi gibi hususlar yer alır.

Kaderi inkâr ettiğini söyleyenlere bazı Hanefi ulemanın kader konusunu Allah’a iman bahsin-
de anlattıkları için kendisinin de bu yöntemi tercih ettiğini söyleyerek cevap verir. 

Hayrettin Karaman Hoca Yenişafak’taki makalesinde Üstat Ebu Hasan en-Nedvi ile Mevdudi 
hakkında şunları yazdı:

TV’de bir konuşmayı birkaç dakika dinledim; konuşmacı anlaşılan Mevdû-
dî’den hoşlanmıyor, sözü bağımsız Pakistan devletinin kurulmasına getirdi ve şöyle dedi: 
 
 “Mevdûdî bir ulus devletin kurulmasını istiyordu, Ebü’l-Hasen Nedvî ve Ebü’l-Kelam Âzâd 
gibi ümmetten yana olan âlimler ise Hindistan’dan ayrılmaya karşı idiler.”

Nedvî, eleştirisini ve kendi görüşünü genişçe açıklamak üzere kaleme aldığı “et-Tefsî-
ru’s-Siyâsiyyu li’l-İslam fî Mir’âti-Kitâbâti’l-Üstaz Ebi’l-A’lâ el-Mevdûdî ve’ş-şehîd Seyyid Kutub 
Kahire, 1980” isimli esrinde özetle şöyle diyor:

Onun kitaplarının, makalelerinin ve konuşmalarının, okumuş Müslüman tabakasını aşağılık 
duygusundan kurtarma, kendi dinine, kültür ve medeniyetine güvenme bakımından oynadığı çok 
önemli rolü görmezden gelmek büyük haksızlık olur.

Üstad bu hizmetine böyle devam etseydi ümmet için daha yararlı olacaktı. Fakat o, İslam›ı 
farklı bir anlayış içinde takdim etmeye girişti, bunun için «el-Mustalahât...» kitabını kaleme aldı, 
bu kitapta «ilah, Rab, ibadet ve din» terimlerini, Allah›ın kevnî (kozmik) hakimiyeti yanında belki 
bundan da önemli olarak toplum düzeni üzerindeki hakimiyetini ön plana çıkararak açıkladı. Tabii bu 
yaklaşımı, dini anlama, din alanına giren diğer «iman, ibadet, ahlak...» konularının yeri ve öneminin 
tespiti hakkında da farklı telakkilere yol açıyordu (es-Sırâ beyne›l-fikreti›l-islamiyye ve›l-fikreti›l-
ğarbiyye, s.103 vd.)

(Nedvî devamla şöyle diyor:) Bu kitabı samimi bir niyetle ve “din nasihattır” hadisinin bir 
gereği olarak kaleme aldım. Cemaat içinde bile ortaya çıkan ihtilaflar ve sorulara rağmen kita-
bı yazmayı ve basmayı yıllarca erteledim; çünkü konu, benim yakından, dostça ve kardeşçe ilişki 
içinde bulunduğum ve birçok alanda işbirliği içinde olduğum kardeşlerimle ilgiliydi. Ayrıca kita-
bımın muhalifler tarafından Üstad’a ve faaliyetlerine karşı kullanılmasından (ki Türkiye’de birileri 

66  Ahmad, s. 434. 
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üstadın bu sözlerine rağmen, Nedvi’nin kitabını tercüme ederek Mevdudi’ye hakaret ettiler), şah-
sî duygulara çekilmesinden, ortak davamızı zayıflatacak reaksiyonlara sebep olmasından da çe-
kindim. Bütün bunlara rağmen, samimi olarak İslam’a iman eden ve İslâmî hizmete baş koyan 
geniş bir okumuş gençliğin yalnızca Üstad’ın eserlerini okuduklarını, bu çerçevede bir İslam an-
layışında donup kalmak üzere olduklarını, bunun ise baştan beri büyük âlimlerin ve mürşitlerin ta-
kip ettikleri usul ve üsluptan onları uzaklaştırma tehlikesi taşıdığını görünce kitabı ortaya çıkardım. 
 
 Allah’a hamd ediyorum ki, bu kitabı Üstat Mevdûdî hayatta iken (Aralık 1978) de yayımladım. 
Kendisine hemen bir nüsha gönderdim bir de mektup yazdım. Mektubumda, yaptığım eleştiriden do-
layı kendisinden özür diliyor, iyi niyet ve hizmetten başka bir maksadımın olmadığını açıklıyordum. 
23 Ocak 1979 tarihini taşıyan cevabı onun kemaline layık bir cevap idi; ileri sürdüğüm düşüncelerime 
ve çekincelerime teşekkür ediyor ve diğer kitaplarına da “İslam’ın doğru anlaşılmasına zarar verecek 
bir şeylerin bulunup bulunmadığı noktasından göz atmamı rica ediyor ve şöyle diyordu: Yazdıklarının 
tamamına katılıyorum diyemem, ancak üzerinde düşüneceğim; asla kendimi tenkit edilemez, hakkın-
da farklı düşünülemez bir mevkide görmüyorum...”67

İhvan Cemaati resmi sayfasında; Vahiduddin Han ve Hasan Nedvi, Üstat Mevdudi’yi İslamî 
devlet anlayışından dolayı değil, “Dinin asıl amacı ve müminlerin hedefi bu dünyada İslamî bir nizam 
inşa etmektir” dediği için eleştirmişlerdir.68

Bazıları Üstat’ın bu sözlerinden onun devleti imanın bir ilkesi gibi sunduğunu söyler. Hâlbuki 
İslam bir bütündür. Mevdudi’nin derdi İslam’ı parçacı değil bütüncül, hayatın her alanına hitap eden 
bir oluşunu unutmamamızdır.

Ebu Hasan en-Nedvi gibi cemaatten ayrılan bazı âlimler sakalının kısa oluşundan dolayı eleş-
tirmişlerdir. Bu konuyla ilgili hem Mevdudi’ye hem de Ebu Hasan en-Nedvi’ye talebelik eden Enis 
Ahmet şöyle der: 

Üstad Ali En-Nedvî’yi Amerika’ya konferans vermeye davet ettim. Gittiği her yerde kendi-
sine eşlik ettim. Onun bir öğrencisi olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. Her ikisi de (en-Nedvi ve 
Mevdudi) beni iyi tanırdı. Sorun şu: Şeyh Ali En-Nedvî gençliğinde Cemaat-i İslâmiyye’ye kurucu 
üye olarak girdi. Ve yanında onun çok yakın dostu, çok iyi bir muhaddis olan Şeyh Manzûr en-
Nu’mânî el-Leknevî de vardı. Fakat her ikisi de Şeyh Mevdudi»nin sakalının kısalığı gibi çok basit 
bir meseleden dolayı Cemaat-i İslâmiyye›den ayrıldı. Şeyh Mevdûdî»nin o tarihlerde çok da önemli 
olmayan politik görüşleri ile ilgili olarak Cemaat-i İslâmiyye›den ayrılmışlardı. Şeyh Manzur en-
Nu”mânî ve Ebu Hasan Ali en-Nedvî her ikisi de Tebliğ cemaati lideri Şeyh İlyas”a beyat etti ve 
Tebliğ Cemaati bir doktrin olarak İslâm’ın politik bir rolünün olduğu kanaatine katılmıyordu.

Mevdudi hakkında eleştiriler kimi zaman hakareti aşan boyutlara varmıştır. Mevdudi Fitnesi 

67  https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/onlar-karde-nicin-ayiriyorsu-
nuz-2026786 
68  https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
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(Fitne-i Mevdûdiyyet, Muhammed Zekeriyyâ Kandehlevî, Karaçi 1976) ve Mevdudi Mezhebi (Mev-
dûdî Mezheb Mazhar Hüseyin, Lahor 1992) gibi yazılan eserlerde bu etki görülür.

Bu aşırı eleştiriye karşılık Nedvi’nin endişesi İslâm ilim ve fikir tarihini uzun uzadıya araştır-
ma fırsatı bulamayan duyarlı Müslüman gençlerin manifesto niteliğindeki kitapları okuyarak İslâm 
tarihi konusunda şüpheye düşmeleridir. Mevdudi’yi okuyan kişi İslam tarihinin büyük bir kısmını 
gayri İslami bulabilir. 

Şu husus çok önemli: Nedvi, Mevdudi’yi eleştirir. Fakat ona husumet duymaz, onu aşağıla-
maz. Türkiye’de birileri, ne yazık ki, Üstad Nedvi’nin adını kullanarak Mevdudi için ağza alınmayan 
hakaretlerde bulundular. Türkiye’nin meşhur şairlerinden ve dünyayı iyi takip eden yazarlarından 
Necip Fazıl Kısakürek, Mevdudi hakkında “Doğru Yolun Sapıkları” adlı eserinde eleştiri ismi altında 
hakaretler savurmaktadır. Allah celle celaluhu Kur’an-ı Kerim’de “ Birbirinize lakap takmayın..” 
dediği halde Mevdudi için ‘Merdudi’ diyebilmekteydi.69 

Mevdudi’nin sekreteri Halil Hamidi şunu aktarır:

“1960 yıllarında Mekke’de Arap bir genç Mevdudi’ye Şehit Seyyid Kutub’un ‘Yoldaki İşa-
retler’ kitabını hediye eder. Mevdudi o gece ve sabahında kitabı bitirir ve: “Bu kitabı ben yazmışım 
gibime geldi. Bunda şaşılacak bir şey yok. İkimizin de kaynağı aynı: Allah’ın Kitabı ve Rasulü’nün 
Sünneti”.70

Hasan Hüdeybi “Davetçiyiz Yargılayacı Değil” adlı kitabında Mevdudi’nin “Dört Terim” ki-
tabı ile ilgili şunları söyler:

“Mevdudi müfessirlerin sonraki dönemlerde rab, ilah, ibadet ve din kelimelerini hakkıyla 
işlemediğini söyler fakat Kur’an ayetleri bu kavramları uzun uzun anlatır (Hüdeybi bu kavramlarla 
ilgili onlarca ayeti verir ve Kur’an’ın bu kadar açık bir şekilde beyan ettiği bir hususun bilinmediği, 
unutulduğu eleştirisini eleştirir.).71

Onların bu kavramları çok iyi anladığını söyleyen Mevdudi’nin bununla ilgili delil getirmesi 
lazım ki getirmedi. Sadece sözlük anlamından yola çıkarak bu hükme vardı. Arap olmanın ayetleri 
anlamak için yeterli olmadığının bir delili şu hadisedir: 

‘Onlar, haham ve rahiplerini Allah’ı bırakıp da rabler edindiler.’ (Tevbe: 31) 

Adiy bin Hatem bu ayeti kerimedeki gerçek anlamı anlayamadığından burada geçen ibadetin, 
mücerret ibadet emirlerini yerine getirmek olduğunu zannetmişti. Adiy bin Hatem,

69  Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Serüveni, Sempozyum Tebliğleri, 1.Baskı, Aralık 2013 
İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi, s. 399. 
70  https://ar.islamway.net/article/33269/أأأأأأأأأ-أأأأأأ-أأأأأ-أأأأأأأأ-أأأأأأ-أأأ?__
ref=search 
71  Hasan Hudeybi, Davetçiyiz Yargılayan Değil, Çeviren M. Beşir Eryarsoy, İnkılab Yayınları, Nisan 
2013 İstanbul, s. 40.
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-Ya Rasulallah! Biz onlara ibadet etmiyorduk, deyince; Rasulullah aleyhi selam şu cevabı 
verdi:

-Onlar size haramı helal kılıyor siz de onu helal kabul ediyordunuz. Diğer taraftan helali ha-
ram kılıyor siz de haram kabul ediyordunuz, değil mi? Deyince,

-Evet, dedim. O da (as)

-İşte bu onların kendi din adamlarına ibadetleridir, dedi.”

Merhum Hudeybi bunun dışında başka açıklama ve cevaplar da verir.72 

“Hindistan’daki dinde reformculardan, İngiliz casusu Ebulula el Mevdudi İskoç masonu” (İs-
lamcılık düşüncesi, s.398) diyen Işık Cemaati hiçbir delil sunamamaktadır. 

Suriyeli büyük âlim Mustafa Sıbai, Mevdudi hakkında; “Düşünceleri bakımından Gazali ve 
İbn-i Teymiye derecesindedir” der.

Hindistanlı büyük âlim Süleyman en-Nedvi: “ Mevdudi çağımızın güzide bir âlimidir. Batı 
fikir akımlarına oldukça vakıf biridir.”

Bazı ilmi eleştirilere dergide cevap veriyordu.73 

Mevdudi sert bir şekilde saldıranlara/hakaret edenlere hiçbir şekilde cevap vermiyordu.74 

Mevdudi “Gelin Müslüman Olalım” adlı kitabında namaz, oruç, hac gibi temel ibadetleri keli-
me-i tevhid ile irtibatlandırarak anlatır. Yaptığı kimi açıklamalara gelen itirazlara cevap verirken: Kimi 
hocalar kitapta dört yerde hata bulmuş ya da birileri bu yerleri seçip onlara göndermiş. Kitabın yazı-
lış amacı kısmını okumayanlar gerçek Müslüman’ın kim olması gerektiği hususunu dillendirdiğim 
yerlerde özellikle ibadetlerin kelime-i tevhid ile bütünleşmedikçe anlamının olmayacağı vurgumu 
saptırıyorlar.75

O, İslam’ın sistematik bir siyasi yorumunu ve görüşünü hayata geçirmek için bir toplumsal 
hareket planı oluşturan ilk Müslüman düşünürlerden birisidir.

Müslüman kimlikle hem de seküler milliyetçilikle baş edebilecek bir kimlik oluşum sürecini 
ifade etmektedir. O, aynı zamanda  Hindistan Milli Kongresi’nin vaat ettiği kültürel ortak yaşayışı 
devre dışı bırakacak bir İslam yorumu  ortaya koymuştur.

72  Hudeybi, 47-51. 
73  Kışlakçı, s. 151-154. 
74  Mevdudi, Babam Mevdudi, s. 99. 
75  Ebu’l Ala Mevdudi, Gelin Müslüman olalım, Çeviri: Filiz Handan Türedi, Pınar Yayınları, 
11.Baskı, Mayıs 2014, s.237-240.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Mevdudi 20. yüzyıla damgasını vuran Müslüman alimlerdendir. Yüksek özgüvene sahip nevi 
şahsına münhasır bir şahıstır. 

Mevdudi için en önemli şey “Tevhid Akidesini” korumaktır. İslam’da Dört Terim kitabını 
Tevhid akidesinin devlet versiyonu için yazmıştı. İfadeleri sert olmakla beraber bireyleri tekfir etme-
miştir.

Yaşadığı şartlar dolayısıyla birçok alanla uğraşmak zorunda kalmıştır. Hem ilimle hem siya-
setle uğraşmış. Her iki alanla uğraşmak enerjisini aldı. Belki de tamamen siyasetle uğraşsaydı çok 
güzel neticeler alırdı. Çünkü siyaset ile uğraşanın olaylara daha bütüncül daha esnek bakması gerekir. 
Siyasette olduğu yıllarda diktatörlerle mücadele etmiş, onları devirmek için tasvip etmediği fakat sırf 
diktatöre karşı serbest ortamı sağlayacağına inandığı kişi/partileri desteklemiştir.

Çok iyi bir teşkilatçıydı. Kaliteli fertlerin yetişmesine önem vermekle beraber cemaatin 
varlığına büyük bir önem verirdi.

Parti lideri olması ve Suudi ile beraber birçok Arap dünyası ile irtibatlı olması ona Arap dün-
yasında itibar kazandırmada etkili olmuştur. Arabistan ve Ezher üniversitelerinin yeniden yapılandı-
rılma süreçlerine katıldı.

Müslümanların eskiyi aşırı övüp köşeye çekilmeleri yerine içtihadı aktif kılıp ilmi faaliyetler-
de bulunmalarını savunur.

Günümüzde yaygın eleştiriye tabi tutulan mehdi anlayışı gibi inançları savunur, yanlış olanın 
mehdi inancı değil mehdi inancının yanlış yorumlanmasıdır, der.

İlmi projesi şuydu: Kur’an tefsiri, siyer-i nebi ve hadis alanlarında temel eserler vermek. Tef-
sirini bitirdi, siyer alanında ancak Mekke dönemini yazabildi. Hadis alanına dair eser veremedi. (Sün-
netin yöntemi ile ilgili eseri bu kapsam dışında sayarak)

İslam’ı bütüncül şekilde değerlendirir ve bu alanda tavizsiz biridir. Mevdudi’nin öğretileri 
İslami devletin mahiyeti konusunda en kapsamlı olanıdır. Hiçbir Müslüman teorisyen Mevdudi kadar 
teorisini açık seçik ifade etmemiştir.

İstişareye çok önem verir, kendi aleyhine dahi olsa istişare sonucuna uyardı.

Mevdudi, dini anlamda fırkaları eleştirmekle beraber diğer mezheplerle beraber hareket etme-
ye önem vermiştir. Şiileri de kurduğu partiye davet etmiştir.

Mevdudi, şiddete karşı olup toplumun ‘gerçek İslami anlayış ve ahlaki düzelmeyle’ 
dönüşümünü desteklemektedir. Bununla beraber siyasetten uzak durmayı ahmaklık olarak görmek-
tedir.
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Üretken ve aktif bir yaşam sürdü. Gördüğü sorunlara derinlemesine eğilir, çözüm odaklı 
hareket ederdi. Pakistan’ın özgürlüğü söz konusu olduğunda dış düşmana karşı iç ihtilafları bir kenara 
bırakır, birlikte hareket ederdi.

Eleştirmenlik bariz vasıflarındandı. Eleştiriye açık biri olup kendisini ilmi açıdan eleştirenlere 
teşekkür ederdi. Zaman içinde kimi fikirlerini yumuşatmıştı.

Kendisini gelenek ile modern Müslümanların arasında bir yerde konumlandırır.

İnandığı değerler için canını vermekten çekinmez bir yapıya sahiptir.
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