SİYASETTEKİ İSLAMİYET
VE İSLAMİYETTEKİ
SİYASET
Rusya ve Dünyada dini durum konularında,
danışmanlık ve gözetleme hizmetlerinde
bulunan bağımsız Şirketin ürünü
“Bugünlerdeki Dinler” 3.
Yıllığı dikkatinize sunulmaktadır.

SİYASETTEKİ İSLAMİYET VE
İSLAMİYETTEKİ SİYASET

2021 YILINDA RUSYA
MÜSLÜMANLIK CAMIASI:
YAPISAL DEĞIŞIKLIKLER
VE IÇ IHTILAFLAR
Rusya ve tüm Dünyada dinlerin vaziyetinin danışmanlık ve gözetleme boyutlarını ele
almaya hedeflenerek ihtisaslaştırılmış ‘Bugünlerdeki Dinler’ (BD) adlı bağımsız şirketin
hazırladığı işbu Yıllık, bunun gibi analitik inceleme yayınlarının üçüncü baskısıdır.
«BD №1 Yıllığı» - «Halihazırdaki Ortodoks Dininin Buhranı (2018 – 2019 yıllarının
tarihçesi)» - dünya Ortodoks kilisesinde vuku bulan yıkıcı olaylar ile ilgili olup «BD
№2 Yıllığı», «Dünya ve Bölge bağlamında Ukrayna Ortodoks Kilisesi» temalı olarak
Ukrayna’daki kilise bölünmesinin Büyük Siyaset unsuru olarak meşrulaştırılmasının
perde arkası evveliyatını konu eden yıllık kısa derleme yayını vasfında çıkarılmıştır.
Yeni baskı olup önünüzdeki «BD №3 Yıllığı», ilk başta dış etkiciler olmak üzere muhtelif
nüfuz güçlerinin, küresel oyuncular tarafından, devletlerarası kapışmalarda ortaya
çıkan stratejik sorunların halledilmesini teminen kullanılmakta olan yıkıcı unsur olarak
arkada bırakmış olduğumuz 2021 yılında çağdaş siyaset sürecine sürüklemeye çalıştıkları
«İslamiyet etkeni»’nin rolünü ilk defa açıklamaktadır.
Uluslararası formatta olup bitenlerin dinamikleri bariz bir şekilde şuna tanıklık
etmektedir ki bugünlerde, dini faktörler siyaset süreçlerine yıkıcı unsur olarak faal nitelikte
katılmaktadır. Bunun en son ıspatlayıcı örneği Ukrayna’daki ‘Meydan’ hareketi ve onu da,
Batı’nın Rusya’ya saldırganca baskısı çerçevesinde takip eden (Rus Ortodoks Kilisesine)
sistematik bir şekilde sürdürülen saldırılardır.

ÖNSÖZ
Soviyetler sonrası dönem boyunca zaten, kaide olarak, devam etmekte olan
organizasiyonel ve yapısal parçalanma durumundaki Rusya Müslümanlık Cemaati, 2021
yılında müftülüklerin, ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan İslamiyet destekçilerini
kontrol edebilme yönünde yürüttükleri rekabet ortamının yol açmış olduğu bölünme
temayüllerinin derinleşme sürecinin bir sıradaki etabını yaşamıştır.
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«BD №3 Yıllığı»’nın 1.kısmı Rus İslamiyeti kurumsal birimlerinin dahili faaliyetleri ile
ilgilenmektedir. Bunda, Rusya ümmetinde yer alan yapısal değişiklikler kaleme alındığı gibi
muhtelif müftülüklerin rekabetleri ile Rusya İslamiyetinin önde gelen liderleri arasında yeni
vuku bulan uzun vadeli ortaklıklar ve taktik ittifaklar da ele alınmaktadır.
Yıllığın 2. ve 3. kısımları ise 2021 yılında İslam dünyasında meydana gelen en çok, olağanüstü
dış olayların Rusya ümmetinin durumunu nasıl etkilediği konusunu incelemektedir. Ki
bu arada kendini, halkların ve devletlerin Müslüman Pantürkist topluluklarının merkezi
olarak takdim ederek konumlandıran Türkiye’nin tutumlarının kuvvetlendirilmesi analize
tabi tutulduğu gibi Rusya’da yaşayan Müslümanların Afganistan’daki siyasi rejimin değişip
yeniden şekillendirilmesi olaylarına bakış açıları da ele alınmaktadır.

RUSYA ÜMMETININ ORGANIZASIYONEL
OLARAK BÖLÜNMESININ DERINLEŞMESI,
IÇ IHTILAFLAR VE BÖLGESEL ÇAPTAKI
YENIDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECI
Soviyetler sonrası dönemde ülkenin İslam ümmeti için acı gerçek haline gelen parçalanma
sürecinin 2021 yılı boyunca daha da derinleşmeye yönelik eğilimleri devam etmiştir. Sonuçları
belirsiz bu gelişmelerin itici güç rolünü geçmiş yılda Rusya Federasyonu Müslümanları
Ruhani İdaresi (RF MRİ’si) üstlenmiş olup bunun sonucunda RF MRİ’si 2021 yılı içinde,
Başkurdistan Müslümanları Ruhani İdaresinin kontrol ettiği yaklaşık 750 cemaat, İvanovo
Bölgesi MRİ’sinin yönetimindeki 5 cemaat ve Rusya’nın Asya Kısmı MRİ’sinin 150 cemaati
olmak üzere ciddi kayıplara uğramıştır.
Bu olumsuz temayülün önüne geçmek için RF MRİ Yöneticileri kurumsallaşmış cemaatleri
daha önce var olmayan bölgelerde kendi nüfuzunu sağlamlaştırarak etki coğrafyasını
genişletme çaresine başvurmuştur. Nitekim, 17 Mayıs 2021 tarihinde Mari El Cumhriyetinde
beş cemaatten oluşan RF MRİ Muhtesipliği kurulmuş olup başkanlığına Farid Şageev
getirilmiştir. Keza, buna benzer Muhtesiplik 1 Aralık 2021 tarihinde Çuvaşistan’da, bünyesine
3 cemaat katılacak şekilde Fanis Safiullin başkanlığında teşkil edilmiştir. Kendi muhtesiplikleri
kurma yönündeki süreçler halihazırda Dağıstan’da ve RF Krasnodar Bölgesinde yer
almaktadır. Tüm bu girişimlerde Rusya MRİ’si, daha önce (kısa adı MMRİ’si olan) Merkezi
Müslümanlar Ruhani İdaresi, (kısa adı RMRM olan) Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi,
4

Dağıstan Cumhuriyeti Müftülüğü, Adige Cumhuriyeti MRİ’si ve Krasnodar eyaleti MRİ’si
ilk başta olmak üzere diğer müftülüklerin kontrolündeki cemaatleri kendi bünyesine almış
bulunmaktadır. Bu gibi eylemlerin amacı sadece ve sadece RF MRİ’sine bağlı muhtesipliklerin
bulunacağı bölgelerin sayısını artırmaktan ibarettir. Yani sembolik olarak, muhtesipliklerin
nicelik artış eğilimi gösterilirken nesnel olarak her birine az sayıda (3’ten 5’e kadar) cemaat
dahil olunmaktadır. 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Rusya MRİ’sinin başkanlık
divanında, bünyesine 28 bölgesel MRİ/muhtesipliğin dahil olduğu açıklanmış olmakla
birlikte bu bölgesel kurumların dahilindeki cemaatlerin sayısı, bünyelerindeki cami sayısı
kıstası gözönünde bulundurulduğunda 350’yi aşmamaktadır.
RF MRİ’sinin hakim olduğu coğrafyanın, Müftü Ravil Gaynutdin’in emirliğinde bulunan
cemaatlere bundan önce hiç bir zaman sahip olmayan bölgelere istinaden genişletilmesi
öfkeli bir tepkiye yol açıp böylesi memnuniyetsizliklerin en açık ifadesi Kuzey Kafkasya’daki
müminlerin 2021 yılının Eylül ayında meydana gelen protestoları olmuştur. Asıl mesele Müftü
Ravil Gaynutdin’in, çıkarmış olduğu kararname ile Sagidhüseyin Guseynov’u Kizlâr şehrinin
Merkez camii imamlığına, ikinci adıgeçenin Dağıstan Cumhuriyeti Müftülüğünden ayrılmaya
ve RF MRİ’sinin kontrolü altına geçmeye karar vermesinden sonra atadığıydı. Kizlar şehri
Merkez camiinin meşru statüsünün değiştirilmesi henüz Rusya Adalet Bakanlığı tarafından
kabul edilmediği halde Dağıstan Müftüsü Ahmad Abdullayev’den ayrılmak isteyen oradaki
Müslüman Ruhbanının tüm emarelere göre bu bölgede az sayıda olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu
olay Müftü Ravil Gaynutdin’in 23 Kasım 2021 tarihinde Dağıstan İslamiyet Ruhbanı heyetini
kabulen yapmış olduğu görüşme esnasında belirginleşmiştir. Heyete katılan Dağıstan
din adamları aşağıdaki gibidir: Kizlar şehri Merkez camii imamı Sagidhüseyin Guseynov,
Hasavyurt şehri Aşari İslamiyet Üniversitesi Rektörü Magomedibir Omergadjiyev, Derbent
şehri Merkez camii imamı Şuayib Gasanbekov, Kizlar şehri İslamiyet Öğretim Merkezi
Yöneticisi Magomet Ramazanov, Kizlar şehri İslamiyet Öğretim Merkezi Yönetici Yardımcısı
Magomed Magomedov, Güney Dağıstan Müslümanları Eşgüdüm Merkezi Başkanı şeyh
İsamudin Efendi’nin Kamu İlişkileri ve Dış İlişkiler Yardımcısı Gasrat Ahmedov. Dağıstan
Cumhuriyeti’nin işbu din adamlarının, Rusya MRİ’sinin bünyesinde gelecekte kurulması
tasarlanan Dağıstan Muhtesipliğine üyelik kazanabilecekleri kuvvetle muhtemeldir.
Rusya MRİ’sinin Rusya Güneyi’ne açılarak ilerlemesi sürecinde bununla da yetinilmemiş
durumdadır. Kuban Bölgesi Adige Cumhuriyeti MRİ’si ile Krasnodar eyaleti MRİ’sinin
hâkimiyet alanına ait olduğu halde Müftü Ravil Gaynutdin’in Müftülüğü Soçi ve Krasnodar
şehirlerindeki cemaatlerin da kendi yargı yetkisi kapsamına geçirilmesi yönünde faal bir
şekilde çalışmalara başlamıştır. 13 Eylül 2021 tarihinde (kısa adı KKMEM olan) Kuzey Kafkasya
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Müslümanları Eşgüdüm Merkezinin yapmış olduğu açıklamada, RF MRİ’sinin Kuzey Kafkasya
Müslümanları arasına fesat karıştırmaya yönelik «yıkıcı faaliyetlerini» kınamıştır (Krasnodar
eyaletinin RF Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’ne dahil olmamasına rağmen bu bölge, yine
de Adige Cumhuriyeti MRİ’si ile adı geçen Krasnodar eyaleti MRİ’si üzerinden geleneksel
olarak KKMEM’in nüfuz alanına ait olunmaktadır). Halbuki, Rusya MRİ’sinin 23 Eylül 2021
tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağan Meclis toplantısında Gaynutdin’in Başmuavini/
Vekili Damir Muhetdinov şunları bariz bir şekilde belirtmiştir: birincisi, Kuban Bölgesi RF
Güney Federal Bölgesine dahildir; ikinsici, bölgenin Müslüman cemaatleri daha önce Rusya
Müftüler Konseyini kılavuz olarak algıladıkları için Konsey’in meşru halefi olan RF MRİ’si,
bütün bunları bundan böyle de kendi yargı yetkisi zonunda görmek niyetinde olmaktadır.
Nihayet, üçüncüsü: Rusya MRİ’sinin faaliyet alanı tüm ülkenin topraklarını ihtiva ettiğinden
dolayı Müftü Ravil Gaynutdin ile çevresindeki ‘ekib’in Rusya’nın Müslüman Ümmetini,
‘Tatar’ ve ‘Kafkasya’ olmak üzere ‘protokol dışı’ formatta iki zona bölmesinin haklı ve meşru
olup olmadığı konusuna şüphe gölgesi düşürülmüş oldu.
Fakat muhtesipliklerin sayısının artması ile buna paralel olarak RF MRİ’sinin nüfuz
coğrafyasının genişletilmesine karşın, sözü geçen faaliyetleri sürdüren Ravil Gaynutdin’in
Müftülüğü, yerel müftülüklerle laik yetkililerinin, Müslümanlar ortamında yeni bir
oyuncunun ortaya çıkmasına sıcak bakmadığı bölgelerde kaçınılmaz olarak ihtilaflı ve
çelişkili durumlara yol açmaktadır.
Bu bağlamda, Tataristan Cumhuriyeti’nde şekillenmekte olan durumlar gayet gösterişlidir.
Orada, 2021 yılının Nisan ayında Müftü Ravil Gaynutdin RF MRİ’sinin Müftüsü olan Kamil
Samigullin hakkında, Türk ‘İsmailağa’ tarikatına üye olduğuna dair ithamlarda bulunarak
Kazan’da faaliyet gösteren ‘Huzur’ Yayınevi’nin yayımladığı dinî İslamiyet edebiyatına sansür
uygulanmasına başlanması çağrısında da bulunmuştur. Müftü Ravil Gaynutdin’in Tataristan
Cumhuriyeti Başkanı Rustam Minnihanov’a hitaben yazmış olduğu (söz konusu K.Samigullin
hakkındaki) şikayet mektubu istenen ölçüde tesir bırakmamıştır çünkü R.Gaynutdin’i hiç
bir Rusya müftüsü desteklemediği gibi Tataristan yetkilileri de açıklamasını görmezlikten
gelmişlerdir. Müftü K.Samigullin’in tarafından yapılması muhtemel cevabî eylem olarak
Kazan İslamiyet Okulu, Rusya İslamiyet Okulu ile Kazan ‘Muhammadiye’ Medresesinin
bir araya getirilerek ‘Muhammadiye’ İslamiyet Üniversitesi halini alacak şekilde bir bünyede
birleştirilmesi olanağı gözden geçirilmektedir. Bu seceneğin püf noktası ‘Muhammadiye’
İslamiyet Üniversitesi’nin kurucu fonksyonunun yalnızca (kısa adı TC MRİ’si olan)
Tataristan Cumhuriyeti MRİ’si tarafından yürütülmesi olmaktadır. Halbuki, örneğin, Rusya
İslamiyet Okuluna gelince kurucuları arasında, TC MRİ’sinin yanı sıra, Rusya Müftüler
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Konseyi de mevcut bulunmaktadır. Sözü geçen seçenek gerçekleştirilince RF MRİ’sinin
Tataristan’da ilişkisini koruyabileceği tek öğretim kurumu, 2021 yılı Ocak ayında üst düzey
yetkililerinin değiştiği, Ufa’lı Daniyar Abdurahmanov yerine Rektör Vekili görevine Kazan’lı
Aynur Timerhanov’un geldiği Bulgar İslamiyet Akademisi kalmış olacaktır.
2021 yılında RF MRİ’sinin, belirgin başarıları varsa, o da Vatikan ile sıkı ilişkilerin
kurulmasına, Rusya’da tek bir müftülük olarak cesaret etmesidir. RF MRİ’sinin inisiyatifine
istinaden 3 Mart 2021 tarihinde Moskova’da, Roma Katolik Kilisesi Başkanı Papa Francis’in
Hıristiyanlar ortamında meşhur ve popüler olan «Fratelli tutti» («Hepsi Kardeşlerdir») adlı
Papa ‘encyclical’ fetvasının Rusçaya çevirisine ilişkin ‘prezentasyon’ ile ilgili takdim töreni
yer almıştır. Vatikan’ın Moskova Havari Elçisi başta olmak üzere Rusya Katolik Piskoposları
Konferansı Başkanı, Malta Şövaliyeleri Cemaati’nin Moskova Elçisi ve diğer resmi yetkililer
de bu etkinliğe katılanlar arasında bulunmuşlardır. RF başkenti Moskova’da vuku bulan
bu sıradışı olayın özelliği, önsözünü Rusya MRİ’sinin 2. Başkanı Damir Muhetdinov’un
yazdığı (Roma Papasının) yapıtının İslami bir kitap yayınevinde yayımlanmasının ilk ve tek
örneği olmasıdır. Şunu kaydetmek lâzımdır ki Ravil Gaynutdin’in Müftülüğü, Katoliklerle
dinlerarası diyalog kurulması konusunda nesnel olarak gurur duyabilecek (Rusya’da) tek
bir müftülüktür. Diğer Rusya müftülükleri normalde, Rusya bölgelerini arada bir ziyaret
eden Katolik Ruhbanı Yüksek Düzey Yetkilileri ile yalnızca protokol gereği görüşmelerle
yetinmişlerdir çünkü, kendilerine göre, daha sıkı temaslar Rusya Ortodoks Kilisesinin
tepkisini uyandırarak istenmeyen sonuçlara yol açabilirdi. Müftü Ravil Gaynutdin ise,
bilindiği gibi, daha 2005 yılında ‘İslam ve Hıristiyanlık – diyalog yolunda’ adlı forumu
düzenlemiş olup bu foruma, o zaman da Katolik Kilisesi temsilcilerini davet etmişti. Şahsen
Müftü Ravil Gaynutdin ise, İkinci Vatikan Büyük Meclis Toplantısının «Nostra aetatе»
deklarasyonunu da olumlu bir şekilde karşılayarak değerlendirmiştir.
Geçmiş olan 2021 yılında, RF MRİ’si olarak Papa ‘encyclical’ fetvasının Rusçaya
çevirisi ile ilgili takdim töreniyle sınırlı kalınmamış olup yine RF MRİ’sinin düzenlediği
(‘Çevre dostu vaazdan ekoloji odaklı düşünme tarzına’ temalı) 17. Müslüman forumuna,
Papa nezdindeki Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı ve Müslümanlarla Dini İlişkiler
Komisyonu Yetkilisi kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot da katılmıştır.
Müslüman ümmetinin organizasiyonel bölünmesi problemi Müftü Talgat Tadjuddin’in
başkanlığındaki (kısa adı MMRİ’si olan) Merkezi Müslümanlar Ruhani İdaresi
için de ciddiyetini korumaya devam etmektedir. 2021 yılı Mayıs ayında, daha önce
Mari El Cumhuriyeti’nin (MMRİ’sinin bünyesindeki) bölgesel MRİ’sinin kontrolü
altında bulunan birkaç cemaat, RF MRİ’sine katılmış olup bu cemaatler bazında bir
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muhtesiplik oluşturulmuştur. Fakat Talgat Tadjuddin’in en çok hissettirici kaybı,
Mordovya Cumhuriyeti’nin (kısa adı BMRİ olan) 17 cemaatten ibaret bulunan Bölgesel
Müslümanlar Ruhani İdaresinin MMRİ’sinden çıkışı kalmaya devam etmektedir. Bu
yönde gelişmekte olan süreçler, Talgat Tadjuddin’in, emrindeki Mordovya Müftüsü Zeki
Ayzatullin’i görevinden uzaklaştırarak yerine Rafael Manyurov’u atamaya karar verdiği
2020 yılından itibaren geçerli olmaktadır. R.Manyurov objektif olarak (kısa adı MC olan)
Mordovya Cumhuriyeti BMRİ’sinin Ruhbanı arasında daha az popüler olmaktadır. Kaldı
ki Zeki Ayzatullin, geçen sene Ağustos ayında MC BMRİ’sini, MMRİ’sinin bünyesinden
çıkarmaya karar verdiği zaman bu yöndeki niyetleri, Mordovya Müftülüğünü bağımsız
merkezileştirilmiş bir dini teşkilat olarak kabul etmekten vazgeçen ve bu müftülüğün de
MMRİ’sinin yargı yetkisi kapsamında kalmasını tercih eden Rusya Adalet Bakanlığının
mukavemetiyle karşı karşıya gelmiş olup bahsedilen gelişmelerin sonucunda Rusya Adalet
Bakanlığının Mordovya Başkanlığı, T.Tadjuddin’in kontrolü altından çıkma kararının
alındığı olağanüstü MC BMRİ’si genel meclis toplantısını ve tüm kararlarını yasal olmayan
eylemler olarak nitelendirecek şekilde resmi bir hükme bağlamıştır. Bunun sonucunda,
Mordovya Müftülüğünün vaziyeti askıya alınırmışçasına belirsiz bir hale gelmiştir. Ki bir
tarafan, MC BMRİ’sinin, MMRİ’sinin kontrolü altından çıkması ve Müftü Z.Ayzatullin’in
görevini sürdürmesi kararlarının alındığı MC BMRİ’si genel meclis toplantısı yapılmış
olup diğer taraftan da yerel hükümet yetkililerinin bakış açısından sözkonusu kararlar yasal
statüden mahrum bulunmaktadır. MMRİ’si da sırasıyla, bu çelişkili vaziyeti halledebilecek
durumda olmamaktadır.
Ortaya çıkan problemin halledilmesi için Talgat Tadjuddin’in kendisi harekete geçerek
16 Haziran 2021 tarihinde, yerel hükümet yetkilileriyle MMRİ’sinin de yasal bir platform
olarak kabul edebileceği MC BMRİ’sinin bir dahaki genel meclis toplantısını yapmak
ve Rafael Manyurov’un başkan vasfındaki konumlarını sağlamlaştırtmak için şahsen
Saransk şehrine gelmiştir. O zamanki Mordovya Müftülüğünün birçok imamı, Talgat
Tadjuddin’in otoritesini kabul ettikleri için söz konusu yeni meclis toplantısına gelmeye
razı olurlarken Z.Ayzatullin’in ‘takımı’ onları niyetlerinden vazgeçirmek için her türlü
çarelere başvurmuştur. Buna ilaveten imamlar, başkan olarak görmek istemedikleri
P.Manyurov’un kişiliğine pek sıcak bakmamışlardır. Sonuç olarak, genel meclis toplantısı
fiilen suya düşmüştür, zira prosedür gereği lazım olan katılımcı sayısı (‘quorum’)
oluşmadığı gibi Müftü T.Tadjuddin de, toplantının yapıldığı şehri eli boş bırakmak
zorunda kalmıştır. 23 Haziran 2021 tarihinde MC BMRİ’si, MC BMRİ’sinin MMRİ’den
bağımsız bir müftülük sıffatını doğrulayan yeni Tüzüğünün kabul edildiği yeni bir genel
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meclis toplantısını yaparak bu toplantıda Müftü olarak Damir Bikkinin seçilmiştir. Fakat
Mordovya Cumhuriyeti hükümet yetkilileri ne bu toplantının ne de yeni müftünün
seçilmiş olmasının yasallığını kabul etmekte direnmeye devam etmektedirler.
Müftü Talgat Tadjuddin’in Mordovya’da yaşamakta olduğu ana problem, görüldüğü gibi,
müftü R.Manyurov yerine seçenekli bir başka aday bulma mümkünatına sahip olmayışıdır.
Yani (MC BMRİ’sinin imamlarını, lideri olarak tatmin edebilecek şekilde) dayanabileceği
başka biri ortada bulunmamaktadır. T.Tadjuddin’in Damir Bikkinin’i bu vasıfta tanıması da
mümkün değildir çünkü o, Mordovya Müftülüğünün MMRİ’sinden tamamen çıkmasında
ısrar etmektedir. Sonuç olarak, oluşmuş olan (MC’ndeki) müftülerin meşrutiyeti sorunu
bugüne kadar halledilmemiş vaziyette bulunmaya devam etmektedir.
2021 yılı Aralık ayında Ufa şehrinde (kısa adı AİÖDK olan) Avrasya İslamiyet Öğrenimi
Destekleme Kurumu kurulmuştur. AİÖDK’e katılanlar aşağıdaki gibidir: Rusya MMRİ’si,
Rusya İslamiyet Üniversitesi (Ufa), Kazakistan MRİ’si, Nur-Mübarek Mısır İslam
Kültürü Üniversitesi, Kırgızstan MRİ’si, Kırgızstan İslamiyet Üniversitesi, Tacikistan
Cumhuriyeti Hükümeti nezdindeki Din İşleri ve Geleneksel Tören Ayinleri Düzenleme
Komitesi, Abu Hanifa Tacik İslamiyet Üniversitesi, Beyaz Rusya Müftülüğü, İmam Termizi
Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi. AİÖDK’ın Başkanı görevine MMRİ’si Rusya
İslamiyet Üniversitesi Rektörü Artur Suleymanov atanmıştır. Bu Kurumun kurulması ile
ilgili hazırlama işleri 2019 yılından beri Talgat Tadjuddin’in oğlu Muhammad Tadjuddin
tarafından yürütülmekte olup MMRİ’si Rusya İslamiyet Üniversitesinin Soviyetler
sonrası mekandaki rolünü sağlamlaştırmaya yönelik olmaktaydı. Bu bağlamda merak
uyandıran bir şey varsa o da, misalen Bulgar İslamiyet Akademisi dahil olmak üzere diğer
Rusya İslamiyet üniversitelerinin bu yeni Kuruma henüz üye olmadığıdır. Gerçi gayet
mümkün olan şudur ki bu üniversitelere, Kuruma katılmaları için, şimdiye kadar bilinçli
olarak hiç bir davetiye gönderilmemiş olabilir ki böylesi davranış, Talgat Tadjuddin’in
AİÖDK’teki yönetici yetkili ‘pozisyonlarına’ kendisinin kontrol ettiği İslamiyet Yüksek
Öğretim müesseselerini terfi etme isteğinden kaynaklanmaktadır.
Geçmişte bıraktığımız 2021 yılında Kuzey Kafkasya ve Volga Nehri Bölgesinde, bölgesel
müftülüklerin düzenledikleri bir dizi genel meclis toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda
yerel müftüler seçenekli aday ortada bulunmadan seçilmişlerdir.
Nitekim, 15 Mart 2021 tarihinde Nalçık şehrinde (kısa adı KBC) Kabardin-Balkar Cumhiriyeti
Müslümanlarının 8. Genel Meclis toplantısı yapılmış olup bu Meclis toplantısında o zaman
Müftü görevini yapan Hazrataliy Dzasejev seçeneksiz bir aday olarak KBC Müslümanlar
Ruhani İdaresi Başkanı görevine seçilmiştir. Böylelikle, Bölgenin ümmeti başkanı olarak
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üçüncü yönetim süresini doldurmaya başlamış oldu. H.Dzasejev KBC MRİ’sini 2011 yılından
itibaren yönetmekte olup bu yana artık iki defa başkan ‘pozisyonuna’ seçilmişti.
16 Mart 2021 tarihinde Çerkessk şehrinde Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Müslümanlarının
10. genel meclis toplantısı yapılarak 1991 yılından itibaren bu yana mevcut Müftü olan İsmail
Berdiyev peşisıra 9. görev süresini dolduracak şekilde yine Müftülüğe seçilmiştir. Şunu da
ilave edelim ki 2003 yılından beri şimdiye kadar İ.Berdiyev Kuzey Kafkasya Müslümanları
Eşgüdüm Merkezi Başkanı görevini de yerine getirmektedir. Yüzde yüz emin olunabilir ki
adı geçen kişi bu başkanlık görevine bir sonraki sefer de yeniden seçilecektir.
17 Mart 2021 tarihinde Kuzey Osetiya Cumhuriyeti Müslümanlarının 9. genel meclis
toplantısı yapılarak 2011 yılından itibaren bu yana hiç değişmeden görevini sürdüren
mevcut Cumhuriyet Müftüsü olan Kuzey Osetiya MRİ’si Başkanı Hacimurat Gatsalov, keza
tahmin edildiği gibi, seçenekli bir aday ortada bulunmaksızın yine zafer çalarak seçilmiştir.
Böylelikle 3. görev süresini doldurmaya başlamış oldu.
12 Nisan 2021 tarihinde 8. Tataristan Müslümanları Genel Meclis toplantısında Kamil
Samigullin 3. dört yıllık görev süresine başlamak üzere yeniden seçilmiştir. Kendisi
Tataristan Cumhuriyeti Müftülüğünü 2013 yılından itibaren yürütmektedir.
Tüm bu örnekler, bölgesel mütfülerin, yerli ruhani idareleri başkanlıklarında kendi
nüfuzlarından yeterince emin olduklarını göstermektedir. Seçimlerin seçenekli aday
olmaksızın yerine getirilmesi olayı kendi başına, bahsi geçen müftülerin bugün itibariyle
kendilerine bölgelerde meydan okuyabilecek rakiplerinin nesnel olarak az sayıda olduğuna
tanıklık ettiği gibi bu müftülerin şahsiyetlerinin yerel hükümet yetkililerini tatmin ederek
aralarında ortaklık ilişkilerinin mevcut olduğunu da göstermektedir.
İnguşetya Cumhuriyeti’ndeyse yerel ümmette ikili iktidar ve meşrutiyet buhranı
oluşmuş vaziyettedir. Kaldı ki bu Bölge Kuzey Kafkasya’da resmi olarak tescil edilmiş bir
müftülüğünün bugün itibariyle bulunmadığı tek bölge halinde bulunmaktadır. Mesele şu
ki İnguşetya Cumhuriyeti’nin (kısa adı İC MRM’i olan) Müslümanlar Ruhani Merkezi,
İnguşetya Müftülüğü olarak, Müftünün eski İC Başkanı Yunus-bek Yevkurov ile bir ihtilafı
ortaya çıkınca tüzel kişiliğinden resmen mahrum edilerek 2019 yılında ortadan kaldırılmıştır.
Fakat bu gelişme İC MRM’inin müftülük vasfında faaliyetlerine ‘de facto’ devam etmesini
engellememiştir. IC MRM’inde müftülük yapan Abdurahman Martazanov’un (1954 –
2020) 2020 yılında Kovid kurbanı düşmesini müteakıben Müftü olarak (daha önce 2004 –
2019 yıllarında da bu görev başında bulunmuş olan) İsa Hamhoyev seçilmiştir. 2019
yılında yeni İnguşetya Cumhuriyeti Başkanı Mahmud-Ali Kalimatov’un iktidar başına
gelmesinden sonra İ.Hamhoyev’in kendisiyle arası açık kalmaktadır. İkisi de birbirini
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alenen tenkit etmediği halde Cumhuriyet’in laik ve ruhani üst düzey yetkilileri arasında
ortaklık ilişkilerinin mevcudiyeti sözkonusu olmamaktadır. Derken İ.Hamhoyev’in kendisi
müftü olarak seçildiği halde onun müftülüğü, tescil edilmiş ve merkezileştirilmiş bir dini
teşkilat olarak şimdiyedek ortada bulunmamaktadır. Bu bağlamda, İnguşetya Başkanı İdari
Başkanlığı nezdindeki Diyanet İşleri Müdürlüğünün eski yöneticisi Ahmed Sagov 2021
yılından itibaren kendisini, İnguşetya Cumhuriyeti Müslümanlar Ruhani İdaresi Başkanı
olarak takdim etmeye başlamıştır. Halbuki bu kurumun da tüzel kişiliği tescil edilmemiş
vaziyettedir. Bütün bunlara rağmen, Kuzey Kafkasya Müslümanları Eşgüdüm Merkezinin
düzenlediği tüm etkinliklere İnguşetya Cumhuriyeti Müslümanlarının önderi olarak
davet edilen kimse, A.Sagov’un kendisidir. Bundan önce ise bahsi geçen etkinliklere hep
İ.Hamhoyev davet edilirdi. İnguşeyta’da, sözün kısası, ‘de facto’ ikili iktidar ve hukuk çöküşü
hazır bulunmaktadır: kendi taraftarlarınca Müftü olarak seçilmiş olan gerek İ.Hamhoyev
gerekse A.Sagov hukuken tescil edilmemiş teşkilatların başında olup bu teşkilatların her
ikisi kendi kendini Cumhuriyet Müftülüğü olurmuşçasına konumlandırmaktadırlar. Ve
böylesi çelişkili çatışma manzarasının, her iki ruhani lidere nazaran belirgin bir tarafsızlık
tutumunu sürdürmekte olan yerel laik iktidar yetkililerini tatmin ettiği aşıkardır.
Kırım Cumhiriyeti’ne gelince oradaki (çoğunluğunu geleneksel olarak Kırım Tatarlarının
teşkil ettiği) Müslümanlar arasında da organizasiyonel bir bölünme, varlığını korumaktadır.
2014 yılında Rusya Federasyonu ile yeniden birleşen Kırım Yarımadasında, iki müftülük
hareket etmektedir: bunlar (Müftüsü Emirali Ablayev olan) Kırım Cumhuriyeti ve Sebastopol
Şehri MRİ’si ve (Müftüsü Ruslan Saitvaliyev olan) Kırım Merkezî MRİ’si ‘Tavriya
Müftülüğü’dür. İkincisi (yani Kırım MMRİ’si), bünyesinde yalnızca 9 cemaat barındırdığı
için Rusya Mevzuatı gereğince tescil işlemlerini yaptırmayı, cami sayısı açısından daha büyük
olup 16 Şubat 2015 tarihinde tescil edilerek halihazırda 262 cemaatten ibaret olan Kırım
Cumhuriyeti ve Sebastopol Şehri MRİ’si ile iş ilişkisi kurulması seçeneğini tercih etmiş Yerel
iktidar başındakilerinin engelleme eylemleri yüzünden tescil işlemlerini yaptırma yolunda
başaramamıştır.
Buna benzer konfigürasyon, Yarımadanın İslam ümmeti için, Kırım’ın Ukrayna’nın bir
parçası olduğu zamanlarda da geçerli olmaktaydı. Zira E.Ablayev’in Müftülüğünün (Kırım
MRİ’si olarak) tarihî evveliyatı tâ 1992 yılına dayanmaktadır. Diğer taraftan, R.Saitvaliyev’in
Müftülüğü 2011 yılından beri faaliyet göstermektedir. O zamanlarda (kısa adı KMRM olan)
Kırım Müslümanları Ruhani Merkezi unvanı ile bilinmekteydi. KMRM’inin o zaman ortaya
çıkması Ukrayna MRİ’sine ait Kiyev Müftüsü (’Habaşiye’ Sufi Kardeşliğine de ait olan) Ahmed
Tamim’in Kırım Yarımadası’ndaki nüfuzunu sağlamlaştırma isteğine bağlı idi. Kırım’da,
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Emirali Ablayev’in nispeten hoşgörülü davrandığı Selefilerin konumlarının gelensel olarak
güçlü olması gözönünde bulundurulduğunda, şunlar söylenebilir ki Kiyev’den kaynaklanan
ve Kırım Tatarlarının geleneklerine ters düşen İslam tarikat ve mezheplerine karşı koymayı
mutat kılan Sufi Müftülüğünün sahneye çıkıvermesi, büyük ihtimalle, Yarımada’da oluşmakta
olan durumu değiştirmeye yönelik amaçları gütmekteydi. Bununla birlikte (kısaltması
KMRM olan) Kırım Müslümanları Ruhani Merkezi, gerçek nüfuzu itibariyle o dönemdeki
Yarımada’nın İslam Ümmetinde oldukça önemsiz bir oyuncu niteliğinde olmaktaydı.
Kırım’da başlayıp 18 Mart 2014 tarihinde Kırım Yarımadası’nın Rusya ile yeniden barışçıl
olarak birleşmesiyle taçlandırılan ‘Rus İlkbaharı’ süreci, İslam ümmetindeki güçlerin
konfigürasyonunun değiştirilebilmesi olanaklarına yol açmıştır. KMRM, Yarımada’nın
Rusya’ya dahil edilmesini tasviple karşılayarak Rusya’dan yana konumlarını sergilemiş olup
Kırım MRİ’siyse ihtiyatlı bir tutum sergileyip ilk etapta bekleme taktiklerini sürdürüyordu.
E.Ablayev’in tereddütlerini gören R.Saitvaliyev 21 Ağustos 2014 tarihinde kurucu meclis
toplantısını yaparak bu toplantıda, kendi kurum bünyesine 9 cemaati çekebilerek KMRM’ini
(kısaltması MMRİ) Kırım Merkezî MRİ’si ‘Tavriya Müftülüğü’ haline dönüştürtmüştür.
Az sonra 16 Şubat 2015 tarihinde, E.Ablayev de müftülüğünü yeniden tescil ettirmiş ve
tescil işlemleri bağlamında hukuk ve yargı yetkisi kapsamına Rusya Federasyonu’nun biri
değil de iki Öznesini yani Kırım Cumhuriyetini ve Sebastopol Şehrini aldırabilmiştir. O
zamandan beri Kırım Cumhuriyeti ve Sebastopol Şehri MRİ’si Rusya hukuk sistemine, tam
uyum sağlayacak şekilde girmeye başlamıştır ki bu süreç içerisinde kontrolü altında bulunan
cemaatlerin yeniden tescil işlemleri yaptırılmaktadır. E.Ablayev Yarımada’nın cemaatlerinin
mutlak çoğunluğunu ‘de facto’ kontrol ettiği için Kırım İkdidar başındakileri, R.Saitvaliyev’in
‘Tavriya Müftülüğünü’ değil Ablayev’i desteklemeyi yeğlemektedirler. Zaten Saitvaliyev’in
resmi tescil işlemlerini henüz bir türlü yaptıramamasının sebebi de bundan ibarettir.
(Kısaltması RMRM olan) Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi ile RF MRİ’si arasındaki
rekabet bu arada tarafların her biri için değişken başarı ortamında ‘berabere’ geçmektedir.
RMRM, gerek zamanında Rusya Müftüler Konseyine ait bölgesel müftülüklerden en
büyüğü olan Başkurdistan MRİ’sini, gerekse KIRIM ve Sebastopol Şehri MRİ’sini
de çıkarlarının yörüngesine sürüklemeyi başardıysa da RF MRİ’si, RMRM’e karşılık
darbesini, Çuvaşya Cumhuriyeti’nde, orada Albir Krganov’un hakimiyetindeki (Çubuksarı
şehrinde ve Urmayevo kasabasında bulunan) camileri eline geçirerek bunların bazlarında
kendisine (RF MRİ’sine) bağlı ayrı bir muhtesiplik oluşturarak indirmiştir.
Rusya’nın

Uzak

Doğu’sunda

Müslümanlık

ortamında

Dağıstan

faktörünün

kuvvetlendirilmesi yer almış bulunmaktadır. Sözkonusu olan, strüktürel olarak (kısa adı
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RAK-MRİ’si olan) Rusya’nın Asya Kısmı Müslümanları Ruhani İdaresi bünyesinde faaliyet
gösteren Uzak Doğu Müftülüğünün bütününün ‘Dağıstan’lılaştırılması’ sürecidir. 2020
yılı Şubat ayında Magadan şehrinin cemaatlerinden birinin müftüsü Dağıstan’lı Ramazan
Aliyev, RAK-MRİ Müftüsü Nafigulla Aşirov’un kararnamesi ile Uzak Doğu Müftüsü
‘pozisyonuna’ atanmıştır. Bundan önce, Müftü Nafigulla Aşirov’un tamamen kontrol ettiği
kişi olan Uzak Doğu Müftüsü Tatar Damir İşmuhamedov ortalıkta bulunuyordu fakat Deniz
Yanı Bölgesi RAK-MRİ’si Kadılığının 2013 yılında lagvedilmesinden sonra N.Aşirov’un
Damir İşmuhamedov’u bu ruhani unvandan mahrum bırakmasını müteakıben RAK-MRİ’si
Uzak Doğu Müftülük kadrosu boş kalıyordu. İşte bu görev başına da Magadan şehrinden
Habarovsk şehrine intikalen R.Aliyev geçmiş ve Habarovsk’ta, Uzak Doğu Müftülüğünün
yapısını RAK-MRİ’nin yargı yetkisi altında bulunacak şekilde kurmaya başlamıştır. Şunu
kaydetmek lâzımdır ki Uzak Doğu Müftülüğünün merkezileştirilmiş dini teşkilat vasfında
esasen tescilli olmamasına rağmen bu eksiklik, sözkonusu tüm Bölgede faaliyetlerini aktif bir
şekilde sürdürebilmesi için bir engel teşkil etmemektedir.
Nafigulla Aşirov’un desteğine istinaden R.Aliyev, Uzak Doğu Müftülüğünün kurulmasında,
Uzak Doğu Müftülüğünde tarafından açılan görevlere davet etmeye başladığı kendi
hemşerilerine ağırlıklı olarak dayanarak davranıyordu. 16 Nisan 2021 tarihinde RAK-MRİ’si
Habarovsk Eyaleti Müftülüğüne Magomed Gitinov tayin edilmiştir. 28 Haziran 2021 tarihinde
ise Uzak Doğu RAK-MRİ’si Eğitim Bölümü Yöneticiliğine, geçmişte Şeyh MuhammadArif Dağıstan İslamiyet Üniversitesi Rektörü görevinde bulunan ve Bulgar İslamiyet
Akademisinde doktora yapmış Akademi mezunu olan Yusup Abdulmuslimov atanmıştır.
Uzak Doğu Müftülüğünde çalışması için Dağıstan Kızılyurt ilçesi müftülüğünün Eğitim
Bölümü elemanı Usman Şamsuyev de davet edilmiştir. Müftü Nafigulla Aşirov için, Uzak
Doğu’da kendisine bağlı 13 cemaatin böylece gerçekleştirilmekte olan ‘Dağıstan’lılaştırılması’
politikası bir nevi elverişlilik idi. Mesele şu ki tüm 2010-2020 yıllarında Uzak Doğu’daki
RAK-MRİ’si başarısız olup sadece ve sadece kendi ‘siperlerini’ teslim ediyordu. O dönem
içinde (2013 yılında) Vladivostok şehrinde yerleşik olan Deniz Yanı Bölgesi Kadılığının
lagvedilmesi vuku bulduğu gibi Sahalin adasında tescilli tek cemaatin (2015 yılında) ortadan
kaldırılması yer alıp RF MMRİ’si ve RF MRİ’sinin de Uzak Doğu’da nüfuz artışları yönündeki
temayüller belirmeye başlamıştır. Bütün bunlar RAK-MRİ’sinin etkisinin kaybedilmesi
perspektiflerine yol açmıştır. Zamanının ekseriyetli kısmını Moskova şehrinde geçiren
N.Aşirov, Uzak Doğu’daki cemaatlerini yönetmekte zorlanıyordu. Ramazan Aliyev’in Uzak
Doğu Müftülüğüne Müftü olarak atanmış olması, geniş akraba çevresi ve bu arada da Dağıstan
ümmetinde olmak üzere diğer faydalı ilişkilerinin yanı sıra şahsi aktifliği hesaba alınırsa çok
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başarılı bir hamle olarak yorumlanabilir. R.Aliyev sırasıyla, Uzak Doğu’ya taşınmadan önce ait
olmuş olduğu Dağıstan Müftülüğüne faydalı olmaktadır. Zira, bu cumhuriyet müftülüğü idari
anlamda, yargı yetkisinin kapsamına yalnızca bulunduğu bölgenin sınırları içindeki camileri
aldığı halde ruhani nüfuzunun gerçek coğrafyası çok daha geniş olmaktadır. Bugün itibariyle
Dağıstan ruhbanının ve sıradan müminlerinin çoğunluğu az belirli veya çok belirli ölçüde
Dağıstan Müftüsü Sufi Şeyhi Ahmad Abdulayev’ın müritleri olmaktadır. Dikkate alınması
gereken husus şudur ki R.Aliev de, teşkilatı için ‘Uzak Doğu Müslümanları Ruhani İdaresi’
değil de ‘Uzak Doğu Müftülüğü’ unvanını, ‘Dağıstan Cumhuriyeti Müftülüğü’ne benzeşimli
olacak şekilde seçmiştir.
Uzak Doğu Müftülüğünü Dağıstan’lı elemanlarla takviye etmiş olan RAK-MRİ’siyle
MMRİ’si arasındaki ilişkiler gitgide çelişkili hale gelmeye başlamıştır. Bunun göstergelerinden
birisi Yujno-Sahalinsk şehri camiine ilişkin gelişmeler olmuştur. Nitekim, 28 Temmuz 2021
tarihinde Dağıstan’lı cemaat aktivisti Hizri Tagirov, Usman Şamsuyev’in katılmıyla imam
asistanı Almir Gaynetdinov’u dövmüştür. Gerçi bu ihtilaf yatıştırılmıştır amma bu olay,
bundan önce önde gelen konumlarını Tatar asıllı ruhban yetkililerinin tuttuğu (Uzak Doğu
bölgelerinin ümmetinin) yürütülmekte olan ‘Dağıstan’lılaştırılması’ politikasının rizikolarını
açık bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktadır.

TÜRKIYE’NIN RUSYA FEDERASYONU’NUN
TÜRK KÖKENLI MÜSLÜMANLARI ILE RUSYA
BÖLGELERI ÜZERINDEKI NÜFUZUNUN
KUVVETLENDIRILMESI
Türkiye’nin Rusya Müslümanları üzerindeki dini etkisinin artışı tüm Soviyetler sonrası
dönem boyunca devam etmekteydi. Bu artış, Türk kökenli halkların ağırlıklı yoğunlukta
yaşadığı (Volga Nehri Bölgesi dahil olmak üzere) bölgelerde özellikle aktif bir ölçüde
hissediliyordu. Ana etki aracı, çok sayıda Sufi kardeşliklerinin Rusya Federasyonu’nun
topraklarında yayılmasının Türklerce desteklenmesi şeklini almıştır. Sözü geçen
kardeşlikler şunlardır: «Nurcular»* - (*Rusya’da aşırılıkçı sayılan ve Rusya’da faaliyetleri
yasaklanan teşkilat/tarikat); «Hizmet»; «Hakkaniyya»; «Topbaşıyya», «İsmailağa»,
«Kadiriye», «Süleymancılar» ve saire. Bu teşkilatların faaliyet şekilleri değişkendi.
Nitekim, (liderliğini ABD’deki sığınakta yaşayan meşhur Fethullah Gülen’in yaptığı)
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«Hizmet» örgütü Rusya bölgelerinde Türk liselerinin şebeke şebeke açılmasını organize
etmekteydi. Böylesi liselerin en yoğun olduğu bölgeler (8 liseyi barındıran) Tataristan
Cumhuryeti ve (4 lisenin açıldığı) Başkurdistan idi. Yatılı okul şebekesi kurulmasını
destekleyen «Süleymancılar» kardeşliği de aynı prensibi izleyerek hareket ediyordu.
«Nurcular»* teşkilatı, faaliyetlerini, Türk İlahiyatçısı Said Nursi’nin (1877-1960)
kitaplarının muhteviyatını öğrenmekle ilgili dernek şebekesi üzerinden sürdürmeye
çalışıyordu. Bilindiği gibi S.Nursi’nin ölümünden sonra başında bulunduğu kardeşlik
yedi tarikata (yedi ‘mezhebe’) ayrılmış olup bugüne kadar Rusya’ya bunlardan yalnızca
üçü sızarak girebilmiş durumdadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: (doğum ölüm tarihleri 19282012 olan) Mustafa Sungur ‘tarikatı’, «Yeni Asya» ve «Hizmet».
Şu önemli hususun gözönünde bulundurulması lazimdır ki Rusya hukuku açısından bahsi
geçen mezhep/tarikatlar arasında herhangi bir fark olmadığı gibi bütün bunlar 2008 yılından
itibaren Rusya Federasyonnda aşırılıkçı örgüt diye zikredilmeye başlamış olan «Nurcular»
teşkilatının parçaları olarak nitelendirilmektedir. Binaenaleyh (‘Gülen’cilerden’ ibaret)
«Hizmet» örgütü, lideri Fethullah Gülen Said Nursi’nin teorik yapıtlarını gözden geçirerek
bazı prensip hükümlerinden vazgeçtiği için bunun, bazı tetkikçilerin bu grubu Sufi kardeşliği
değil ‘neo-Sufilik’ mezhebinin bir şekli olarak tanımlayabilmelerini mümkün kılmasına rağmen
«Nurcular»* teşkilatının aynısı olarak algılanmaktadır. İlaveten hesaba katılması gereken olay
şudur ki anavatanı Türkiye’de resmi yetkililer Said Nursi ve Fethullah Gülen’in kişiliklerine
farklı bakmaktadırlar. 1999 yılından beri şimdiye kadar ABD’de oturmakta olan F.Gülen 2016
yılında başarısızlıkla sonuçlanan hükümet darbesinin organizatörü olarak algılanmaktadır.
Dolayısıyla, resmi Ankara, F.Gülen’in başında bulunduğu «Hizmet» örgütünü terör örgütü
(Fethullahçı Terör Örgütü - FETÖ) saymaktadır. Bunun için de örneğin, Said Nursi’nin
(Rusçaya tercümelerinin önemli kısmının Rusya’da Federal Aşırılıkçı Malzemeler Listesine
dahil edildiği) kitapları anavatanı Türkiye’de serbestçe yayımlanıp satılmaktadır.
Ve Ankara’nın resmi iktidar yetkilileri Said Nursi’nın hatırına özel saygı ile davranmakadırlar.
F.Gülen’in de Rusçaya çevrilmiş yapıtları Rusya’da aşırılıkçı edebiyat olarak
sınıflandırılmış vaziyettedir. Derken, gerek Said Nursi gerekse Fethullah Gülen’in mürit
ve taraftarları Rusya’da yine «Nurcular»* örgütüne ait olan insanlar diye geçmektedirler.
Bundan dolayı, Rusya ümmetindeki Müslümanların, sayısı belirsiz kısmının (Nursi
ile Gülen olmak üzere) bu iki ‘mezhep’ten (tarikattan) hangisine ait olduklarını tespit
etmekte zorlanılmaktadır.
«Hizmet» örgütünün eğitim müesseselerinden oluşan uluslararası şebekenin bir parçası
olan Rusya’daki Türk liselerinin, (2000’li yıllarının en başlarında Rusya’nın diğer bölgelerinde
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yani Çuvaşistan Cumhuriyeti, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti ve
Astrahan, Moskova, Sankt-Petersburg, Yekaterinburg, Çelyabinsk şehirlerindeki böylesi
liselerin kapanışlarını müteakıben) Tataristan’da da 2008 yılında alınan kapatılmasına ilişkin
karar, 2017 yılında ö dönemin Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç
tarafından alenen tasvip edilmişti. Bu arada, Türk diplomatı «Rusya Devlet Organlarının
yöneticiliğine, söz konusu Örgüt’e yeni üyeleri sürüklemek için ustaca kullanılan eğitim
birimlerinin de teslim edildiğini» beyan etmişti.
Türk liselerinin ortadan kaldırılması, «Hizmet» örgütünün, Rusya’daki faaliyetlerini başka
çare ve format çeşitlerine başvurarak sürdürmeyeceği anlamına bir türlü gelmemiştir. Nitekim,
2006 yılında, (kısaltması KRİÜ olan) Kazan’daki Rusya İslamiyet Üniversitesinin öğretim
üyelerinin katıldığı «Prizma» adlı Kültür ve Eğitimcilik Vakfı kurulmuştur. Bilahare, 2012
yılında bu Vakıf lagvedilmiştir. Vakıf fonunun kurucularından biri KRİÜ öğretim üyesi yerli
«Al-İman» camii imamı RF MRİ’si Ulema Konseyi Üyesi Gabdrahman (Albert) Naumov idi.
Bu kişi, Gülen’in müritlerini özel/şahsi dairelerde düzenlenen toplantılarda bir araya getirirdi.
2 Kasım 2021 tarihinde Naumov, Kazan’da bir «Nurcular»* derneğini organize etmiş olduğu
için altı buçuk senelik hapis cezasına mahküm edilmiştir. Şunu da bir daha hatırlatmakta fayda
vardır ki Rusya’da tüm ‘Gülenciler’ «Nurcular»* örgütünün üyesi olarak algılanmaktadır.
Daha önce Rusya’da, İslam Dinî Adamlarının kitaplarından sadece ve sadece Rüsça’ya
tercüme edilmiş olanları aşırılıkçı diye hükmedilmişse de 2021 yılından itibaren yaratılmakta
olan emsal yabancı dillerde yayımlanan kitapların da yasaklanması olanağıdır. Naberejnıye
Çelnı şehrinde 2021 yılının sonu itibariyle muhakeme sürecinde bulunan (Said Nursi’nin)
değişik dönemlerde seriler şeklinde yayımlanan toplam 163 baskıdan çıkma (Türk dilinde de
dahil olmak üzere) 47 kitabının aşırılıkçı tanımlanması davası ile ilgili oturumlar yapılmıştır.
Sözkonusu edebiyat ürünlerine, Naberejnıye Çelnı şehrinde oturan ve bir «Nurcular»*
derneği yaratma teşebbüsü davasında mahkemelik olan (daha önce de Said Nursi’nin artık
aşırılıkçı olduğuna hükmedilmiş olan kitaplarını dağıtmakla suçlanarak iki defa mahküm
edilmiş olan) Nakiya Şarifullina’nın dernek toplantılarına katılan yedi (cinsiyeti kadın) şehir
sakininden çıkma kitap ve saire malzemelere mahkeme kararıyla el koyulmuştur.
2021 yılı Kasım ayında «Nurcular»* örgütünün başka bir derneğinin önderi 36 yaşındaki
Kazan Milli Teknoloji İnceleme Üniversitesi Doçenti Vladimir Katnov, Müslüman kökenli
yüksek öğrenim müesseseleri öğrencilerini bu Örgüt’e sürüklemekle ilgili iki taraftarı ile
birlikte tevkif edilmiştir.
«Nurcular»*’ın Rusya’da aşırılıkçı örgüt kategorisine ait olması hukuken tanımlandığı
halde Türkiye’den kaynaklanan diğer Sufi kardeşlikleri Rusya topraklarında meşru bir şekilde
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faaliyet göstermektedir. Yalnızca ruhani önderi Şeyh Osman Nuri Topbaş ve edebiyatta
nam-ı diğer ‘Erenköy’ olan «Topbaşıyya» kardeşliğinin son zamanlarda belirli problemleri
ortaya çıkmaya başlamıştır. Zira bu ruhani liderin kitap tercümelerinin birçoğu Rusya
Federasyonu’nda resmen aşırılıkçı yapıtlar olarak algılanmış bulunmaktadır. Sözü geçen
kitapların çevirileri ve Rusya’da yayımlanması ile 2005 yılından itibaren ilgilenen «Sad»
(Rusçada ‘Bahçe’) Yayinevi Grubu, 2012 senesinde, Genel Müdürü Aydar Habibullin’nin
tutuklanıp aşırılıkçı eylemleri yüzünden suçlanarak mahküm edilmesinden sonra varlığını
sürdürmeyi noktalamıştır ve, Habibullin de serbest bırakıldıktan sonra Türkiye’ye, kalıcı
oturma yeri olacak şekilde taşınmıştır. Buna karşın bahsi geçen Türk Sufilik liderinin
kitaplarının yayımlanmasına formal olarak son verilmesinin dahi, müritleriyle taraftarlarının
faaliyetlerine de son verildiği anlamına gelmediği aşikârdır.
«Topbaşıyya» kardeşliği kendi başına Rusya Federasyonu’nda aşırılıkçı bir örgüt
sayılmamaktadır. Bu bağlamda, diğerlerine göre, en aktif faaliyetlerde bulunan din
adamı, bu Şeyh’in müridi (2012 – 2016 yılları arasında Penza Bölgesi Birleşik MRİ’si
Müftülüğünü yapmış olan) Kazan «Mirgaziyen» Camiinin imamı Abdurrauf Zabirov
olmaktadır. Bu zat, Rusça ve Tatarca olmak üzere bir dizi ilahiyat ve teoloji tarihi konulu
kitapların yazarı olarak bilinmekte olup ana yapıtları aşağıdaki gibidir: «İnsan, Kuran-ı
Kerim, Evren hakkında Tefekkür» (2014), «İslamın Dört Mezhebi ışığındaki Norm ve
Kuralları Ansiklopedisi» (2016), «İslamda Ticari ve İktisadi İlişkilerin Normları» (2019),
«Allah-û Teâlâ’nın sevgili Peygamberi Muhammed» (2020), «Osmanlı Devleti» (2021).
Geriye kalan Türkiye kökenli Sufi kardeşlikleri Rusya’da meşru statüye sahip olmakla
birlikte, ruhani lideri Şeyh Mehmet Hakkani olan «Hakkaniye» kardeşliği hariç olmak
üzere (Rusya’nın Müslüman ağırlıklı bölgelerinden) Volga Nehri Bölgesinde faaliyetlerini
açık bir şekilde konumlandırmamaya çalışmaktadırlar. «Hakkaniye» kardeşliğinin nüfuzu
bugün itibariyle, yerli kardeşliğini (eski ‘Başkurdistan’ Devlet Televisyon ve Radyo
Şirketi Genel Müdürü ve RF Başkurdistan Cumhuriyeti Haberleşme ve Bilişim üzerinde
Devlet Süpervizörlüğü Başkanlığı Yöneticisi) Salavat Kildin’in üstlendiği Başkurdistan’da
özellikle kudretlidir.
Unvanını Türk Şeyhi Süleyman Hilmi Tunahan’dan alan «Süleymancılar» Kardeşliği,
«Hizmet» örgütünün de yaptığı gibi, Rusya’da birkaç yatılı okul açmıştı ki bu okulların
bulunduğu şehirler şunlardır: Kazan, Nijniy Novgorod, Naberejnıye Çelnı, Maykop,
Oktyabrskoye şehri. Bugün itibariyle bunlardan yalnızca biri - «Ahmadhadi Maksudi
Eğitim Merkezi» unvanını taşıyan olanı – fonksyonlarına Tataristan’ın başkentinde
Kazan’da devam etmektedir. Alenen teşhir edilmeyen («Süleymancılar»’ın) popüler
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olma durumu MMRİ’si Müslüman Ruhbanı ve Ufa’daki Rusya İslamiyet Üniversitesinin
bir dizi öğretim üyeleri arasında varlığını korumaya devam etmektedir.
Türkiye kökenli Sufi kardeşliklerinden en etkilisi, adını aynı unvanlı (İstanbul’daki) cami ve
medreseden alan ve ruhani lideri Şeyh Mahmud al-Ufi olan «İsmailağa» kardeşliğidir. Bu olay,
sözkonusu Kardeşliğin müridi Kazan «Tınıçlık» camii imamı Kamil Samigullin’in 2013 yılında
Tataristan Müftüsü görevine tayin edildiği olgusuna bağlıdır. Bu zat-ı muhterem, zikredilmiş
Kardeşliğe ait olma durumunu açık bir şekilde ifade etmediği halde, bunu inkar da etmemiştir.
Kamil Samigullin, Tataristan Cumhuriyeti Müftülüğüne seçildikten sonra bir sürü yönetici
görevlerine sözü geçen Kardeşliğin temsilcileri atanmıştır. Nitekim, camilerin en çok sayıda
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(yaklaşık 80 cemaat) bulunduğu Arsk/Arça ilçesinin muhtesibi görevini Emir Minnemullin
tutmuş bulunmaktadır. Kazan şehri (Şeriat Yargıcısı) Kadısı görevini de Bulat Mubarakov
almıştır. Kazan «Tınıçlık» camii, «İsmailağa» kardeşliğinin Tataristan’daki Merkezi haline
gelmiştir. Bununla birlikte, «İsmailağa» kardeşliğinin Tataristan Cumhuriyeti’ndeki
konumlarının güçlendirilmesi bu Kardeşliğin yoğun bir şekilde yayılmasına yol açamamış
durumdadır. «Huzur» Neşriyat Evinin çıkardığı kitap ve bunun gibi baskı ürünlerinin
muhteviyatı doğrudan doğruya Kardeşliğin Şeyhi dahil olmak üzere Üyelerinin tercümeli
yapıtlarından ibaret olmamaktadır. Bunun tek istisnası, redaktörlüğünü Müftü Samigullin’in
yapmış olduğu (baskıdan çıkmış) Kuran-ı Kerim’in Tatarca ve Rusça tefsiri «Kalâm Şarif»
olmuştur. Bu yapıt Mahmud Al-Ufi’nin «Kur’an-ı Mecit» metnine dayanılarak hazırlanmıştır.
Dikkate alınması gereken olgu şudur ki Sufi şeyhlerinin yapıtlarına istinaden yazılmış olan
«Kalâm Şarif» tefsiri, metninde, rahmetli Müslümanların anılması ile ilgili Sufi uygulamalarının
tasvip edildiği yorumları bulan Selefiler/Tatarca ’Salafitler’ tarafından tenkitlere yol açmıştır.
12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 8. Zirve Toplantısında, 2009 yılında Türk
dillerinde konuşan devletlerin birleştirilmesini teminen oluşturulmuş olan Türk Konseyi’ne
uluslararası örgüt statüsündeki Türk Devletleri Teşkilatı adı (kısa adı TDT) verilmiştir. Bugün
itibariyle Türkiye’nin yanı sıra, TDT üyeleri şunlardır: Azerbeycan, Kırgızstan, Kazakistan
ve Özbekistan; Türkmenistan ve Macaristan Teşkilatın gözlemci ülkesi statüsünü elde
etmişlerdir. Keza Ukrayna da 2020 yılında bu uluslararası Teşkilatın gözlemci ülkesi statüsünü
kazanmak için resmi bir başvuruda bulunmuştur.
Sonuç olarak, siyasi Pantürkizm ideolojisi, kendilerini, Türk kökenli nüfusları çoğunlukta
olan ülkeler olarak takdim eden devletlerin Devlet Başkanları seviyesinde oluşturdukları
uluslararası bir teşkilat haline gelmiştir. Rusya’daki Türk kökenli Müslüman ruhbanının
bu gelişmeye nasıl baktığı konusuna henüz bir açıklık getirilmemiş durumdadır. Böylesi
tutum ağırlıklı olarak şu olguya bağlıdır: bugünlerdeki Rusya’da müftüler yabancı ülkelerde
vuku bulan gelişmelerle ilgili nokta-i nazarlarını Rusya Dışişleri Bakanlığının belirlediği
genel strateji doğrultusunda ifade etmeye gayret etmektedirler. Moskova, uluslararası örgüt
statüsündeki Türk Devletleri Teşkilatının kululuşunu resmi olarak bir türlü yorumlamadığı
için Rusya Müslüman Ruhbanı da bugün itibariyle bu konudaki tutumlarını açık bir şekilde
belirtmekten çekinmeyi tercih etmiştir. Kaldı ki Rusya’daki kitlevi bilgilendirme kaynakları
(‘mass media’) topluluğu, sözü geçen (liderliğini Türkiye’nin üstlendiği) Pantürkist siyasi
ittifakının kurulmasını genellikle olumsuz bir şekilde algıladığı gibi resmi Ankara, Teşkilatın
kurulmasıyla Orta Asya ve Trans-Kafkasya’da jeopolitik çıkarları doğrultusundaki niyetlerini
haritaya ‘zımbalıyormuşçasına’ belirtmiş oluyor diye savunarak bunu, Rusya’nın Volga Nehri
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Bölgesi, Kırım ve bir dizi başka bölgelerinde yaşayan Türk kökenlileri üzerindeki Türkiye
nüfuzunun sağlamlaştırılması açısından potansiyel bir tehdit olarak algılamaktadır.

KABIL’DE TALIBAN* HAREKETININ IKTIDAR
BAŞINA GELMESI VE RUSYA’NIN MÜSLÜMAN
ÜMMETININ AFGANISTAN’DAKI GELIŞMELERI
NASIL KARŞILADIĞI KONUSU
Köktenci İslamist hareketi Taliban’ın* (*ki Rusya Federasyonu’nda, terör örgütü
olarak hukuken tanımlanmış durumda olup faaliyetleri yasaklanmıştır) Afganistan’da 15
Ağustos 2021 tarihinde yer alan görkemli zaferi, başkenti Kabil’in muharebesiz şekilde
eline geçmesi, Başkan Aşraf Gani ile Batı’dan yana olan taraftarlarının kendi ülkesinden
kaçışı, Taliban militanlarınca yeni hükümetin ve yerel icra iktidarı organlarının
kurulması gibi tüm bu gelişmeler uluslararası milletler camiası için beklenmez bir
sürpriz teşkil etmiştir. Taliban’ın* Afganistan’da iktidar başında bulunmasının (1996 –
2001 yılları arasına denk gelmiş olanı) bir önceki dönemini ve o döneme ilişkin olarak,
ülke topraklarına diğer devletlerden gelme İslamist köktencileri çeken İslamiyetçi bir
siyasi rejimin Afganistan’da kurulması olayını hatırlayan uzman ve bilirkişilerin birçoğu,
halihazırda bu ülkenin (Afganistan’ın), Taliban militanları iktidar başındayken bu defa
da yine, bir dizi Soviyetler sonrası cumhuriyetleri aşırılıkçı temayülleriyle tehdit eden
istikrarsızlık zonuna dönüştürülebildiğine dair varsayımlı bir kanaat getirmektedirler.
Dikkat edilmesi gereken olgu şudur ki Taliban* Hareketinin taraftarları dini boyutları
açısından, köktenci İslamın yasaklanmış şekillerinden biri olan Selefilik (Vahhabilik)
tarikatı/mezhebine bağlı olmamaktadırlar. Bunlar (dini hukuk ekolü olan) Hanefi
mezhebine ait olup Maturidi Aşari iman dogmalarını kabul etmektedirler. Aynı dini
karakteristikler, Volga Nehri Bölgesi, Kırım ve Kuzey Kafkasya’nın değişik kısımlarında
yaşayan Rusya Müsümanlarının birçoğu için de geçerlidir. Bununla birlikte Taliban*
taraftarları, bugünlerde Pakistan Müslümanları ve Hindistan’daki Müslümanlar
arasında popüler olan Deobandi Sufi Kardeşliğine daha yakın olmaktadırlar. Selefilikten
yana olan (*faaliyetleri Rusya’da yasaklanan ve terör örgütü olarak tanımlanan teşkilat
vasfındaki) «Al-Kaide»* örgütü ile ittifakları, uzun vadeli derince fikri ve ruhani
birlikten çok, oluşmuş olan vaziyete has karşılıklı menfaatli yakınlaşma niteliğindeydi,
çünkü Taliban militanları, ideolojileri açısından Selefilik mensupları değillerdir.
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Rusya’nın Müslüman Ruhbanının Taliban’ın* Afganistan’daki zaferine ilk baştaki tepkisi
sessizlik özelliğini taşımaktaydı. Bunun ağırlıklı sebebi, Kremlin’in Taliban’ı* olumlu
selamlamaya acele etmediği gibi Taliban’ın* zaferi dolayısıyla Rusya Federasyonu’nda resmi
düzeyde herhangi sevince kapılma belirtilerinin ortada bulunmadığı olgularıdır. Genellikle
de, o ülkede (Afganistan’da) olup bitenlere ‘fait accompli’ (ne olduysa olmuştur) açısından
bakıldığı gibi Kabil’de Taliban* militanlarının kurduğu hükümet ise Afganistan’da ‘de facto’
var olan tek gerçek iktidar olarak algılanıyordu. Yalnızca 20 Eylül 2021 tarihinde Müftüsü
Albir Krganov olan Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi’nin yaptığı uzunca açıklamada ne
rejim değişimine ilişkin sevinç ne de Taliban* iktidarını kınayan ifadeler görünüyordu. Gerçi
o ülkede yer alan gelişmelerden sorumluluk, bu arada Amerikan tarafına atfedilmiştir. Bu
bağlamda da A.Krganov, kendine göre suçlu taraf olan ABD’e karşı, Afganistan’da işlemiş
olduğu beşeriyet suçlarından dolayı uluslararası bir soruşturma açılmasını teklif etmiştir.
Buna ilaveten şunu da kaydetmek gerekir ki son iki sene zarfında Afganistan teması
Rusya’nın ümmetinde yalnızca Tataristan’da, Afgan Tatarları dedikleri millet ile ilgili
olarak gündeme getirilmiştir. Afgan Tatarları, daha 13. yüzyıldaki Moğol Seferleri ve
Cengiz Han’ın Seferinden sonra Moğollar Devletinin kurulmasını izleyen dönemlerde
göçebelikten Orta Doğu’da yerleşik hale gelmiş insanların, çağdaş Volga Nehri Bölgesi
Tatarlarıyla alakası gayet dolaylı olan haleflerine derler. Afgan Tatarları, dili açısından,
Türk ırkına ait olmadıkları gibi Afgan Dari dilinde konuşup geleneksel kültürü de Kazan
Tatarlarının adetlerinden tamamen uzak olduğu halde 2000 – 2010 yılları arasındaki
dönemin ortasından itibaren kendilerini millet olarak organize etmeğe ve ‘Dünya Tatarlar
Kongresi’ aracılığıyla Kazan ile ilişki kurma niyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.
Afganistan Cumhuriyeti’ndeki Tatar Diasporasını bir araya getiren Teşkilat, Başkanlığını,
Afgan Parlamentosu Alt Meclisi Samangan İli Milletvekili Mahdum Abdallah
Mohammadi’nin yaptığı Afganistan Tatarları Konseyidir.
2021 yılında Afgan Hükümet yetkilileri, kendi yerli Tatarlarını, Afganistan’da bugün
itibariyle resmen tanınmış 15 ayrı millet arasına ihtiva edilmek üzere ayrı bir millet olarak
tanımış ve Afgan Tatarlarının, milliyetlerini resmi belgelerde belirtmesini müsaade etmiştir.
Bu gelişmeler onlara (yani Afgan Tatarlarına), Tataristan tarafından ilgi gösterilmesinin
belirli bir ölçüde artmasına yol açmıştır. Bütün bunlar, 2020 yılından 2021 yılına ertelenen
Rusya Nüfus Kütüğü Kayıtları Yenilenmesine ilişkin Bilgilendirme Kampanyası sırasında
özellikle güncel bir hale gelmiştir. Halihazırda resmi Kazan’da dünya çapında Tatarların
sayısının yüksek düzeylerde seyretmesine özel ilgi duyulmaktadır. Fakat bahsi geçen
miktarı Afgan Tatarlarının katılması ile artırma olanağı bunun ileriye dönük çıkarlarla
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sonuçlandırılacağını henüz vaadetmemektedir, çünkü mevcut Afgan Tatar Diasporasının
sayısal potansiyelinin gerçekten ne kadar olduğu tamamen belirsizdir.
Afganistan Müslümanları ile temaslar, Genel Müdürlüğünü Rustam Habibullin’in
yaptığı (2018 yılında kurulmuş olan) Hayırsever Vatanperver Müslümanlar Vakfı
(kısaltması HVMV) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu (ticari olmayan, kâr
amacı gütmeyen) kuruluş, faaliyetlerini, beşeri yardım organizasyonları ve iki ülke
Müslümanları arasında, Afganistan Tatar Diasporası üzerinden hareket etme yolu dahil
olmak üzere ilişkiler kurmaya yönelik çalışmalar şeklinde sürdürmektedir. Önemle
kaydetmek lâzımdır ki HVMV, faaliyetlerinin bu boyutunu Taliban* militanlarının
Afganistan’da iktidar başına gelmesinden önce geliştirmeye başlamıştı. Vakfın dini
faaliyetleri alanından sorumlu olan kişi Kazan’daki ‘Kazan Nuru’ Camiinin eski imamı
Rustem Zinnurov olmaktadır. 2019 yılında R.Habibullin ile beraber Afganistan’ı ziyaret
ederek Kabil’deki ‘Abdul Rahman’ Camiinde vaaz yapmıştır. Vakfın Afganıstan’a doğru
yaptığı başarılı adımlarından biri, söz konusu ülkede bir temsilcilik açmayı becermesi
olmuştur. HVMV Temsilciliğinin yöneticisi Muhammad Yusuf Şinvari’dir. Afganistan
Müslümanlarının ‘Dünya Tatarlar Kongresi’ aracılığıyla desteklenmesine yönelik olarak
buna benzer faaliyetleri Kazan’daki (imamı Abdurrauf Zabirov olan) ‘Mirgaziyan’ Camii
de gerçekleştirmeye başlamıştır.
Tataristan Cumhuriyeti’nin (kâr amacı gütmeyen) Müslüman Örgütlerinden birisinin
üstlendiği böylesi beşeri diplomasi, bugün itibariyle, Rusya Müslümanları ile Afganistan
Müslümanları arasındaki işbirliğinin tek kanalı konumunda bulunmakta olup bu
ilişkiler, ağırlıklı olarak kendisini Tatar özdeşleştiren (Afganistan’daki) yerli Diasporayı
destekleme yönünde düzenlenmektedir.

SONUÇLAR. GENELLEŞTIRME
MÜTALÂALARI. VARSAYIMLAR
Rusya ümmetinin karşı karşıya geldiği çağdaş ‘meydan okuma’ olguları, yeni
Rusya’nın kurulması sürecinde gerek din/diyanet alanında gerekse devletin yapısal
konstrüksyonlarında bir sürü problemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunlardan
birçoğu, özleri itibariyle, ya doğrudan ya da dolaylı olarak yüksek derecede muhtemel
ihtilaf doğurabilme karakteristiklerine sahip olmaktadır.
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Rusya’nın tüm topraklarında belirmiş olan, Müslüman Camiasının, müminleri kontrol etme
yönünde kendi aralarında rekabet sürdüren müftülüklere ayrılmak üzere organizasyonel
bölünmesi, Camianın göze çarpacak kadar başlıca emaresi olmaya devam etmektedir.
Müftülükler arasındaki rekabet çoğu zaman karşılıklı suçlamalara yol açtığı gibi Rusya
Müslümanları ortamında geleneksel olmayan aşırılıkçı tarikat ve mezheplerin yayılmasını
tetikleyecek şekilde elverişli bir zemin hazırlamaktadır. Mesela, bir müftü, müftülüğünde
hüküm süren dini ideolojiye ters düşen bir imamın görevinden uzaklaştırılması konusunda
ısrarlı olmaktaysa, böylesi durumda imam, başında bulunduğu camii başka bir müftülüğün
yargı yetkisi altına geçirebilmektedir. Buna benzer çelişkili durumların MMRİ ile RF
MRİ’si, RF MRİ’si ile Tataristan Cumhuriyei MRİ’si, RF MRİ’si ile RMRM, RF MRİ’si ile
Dağıstan Müftülüğü, RF MRİ’si ile KKMEM arasındaki rekabetler sonucu meydana geldiği
gözlemlenmektedir. Rusya’nın İslam Ümmetinin, geleneksel olarak, ‘konvansyonel’ Tatar
bölümü ve ‘konvansyonel’ Kafkasya bölümü olmak üzere iki kısma ayrılması kıstasının doğru
olup olmadığı konusunda RF MRİ’si ve RAK-MRİ’si’nin yürüttükleri politikalar yüzünden
bu sene içinde şüphelenilmeye başlanmıştır.
Rusya ümmetinin dikkat çekici özelliği, sözümona ‘paravan’ müftülüklerin (yani resmi
tescil işlemleri yaptırmayan, Tüzel Kişiler Birleşik Devlet Sicilinde kaydı bulunmayan
fakat buna rağmen ‘de facto’ faaliyetlerine devam etmekte olan bölgesel Müslümanlar
Ruhani İdarelerinin) ortada bulunmasıdır. Bunların arasındakileri şunlardır: Uzak Doğu
Müftülüğü, İnguşetya Cumhuriyeti Müslümanlar Ruhani Merkezi, İnguşetya Cumhuriyeti
Müslümanlar Ruhani İdaresi ve Kırım MMRİ’si «Tavriya Müftülüğü». Bahsi geçenlerden
en sonu, hiç olmazsa, devlet tescili işlemlerini yaptıpmaya başarısız da olsa teşebbüs ettiyse
de geriye kalanlar bu yola başvurmaya pek de gayret göstermemektedirler. Zira böylesi (var
olan) statükoları da her halde kendilerini tatmin etmektedir.
Rusya Müslüman Ruhbanının gittikçe artmakta olan büyük kısmının, gözlerini Yakın ve
Orta Doğu’nun yabancı İslamiyet merkezlerine çevirmesi, bu merkezlere has (esaslarında
aşırılıkçılık unsurlarını da barındıran) İslam ideolojisi ‘akıntılarının’ (Ruhbanın) kontrol
ettiği müftülük ve camilerde yayılması için olumlu zemin yaratmaktadır.
Rusya Ümmetinde din/mezhep içi ihtilafların meydana gelmesinde oldukça önemli
bir rol oynayan faktör, buradaki Müslümanların (Rusya için geleneksel olan veya
olmayan) değişik İslam mezhep ve ‘akıntı’larına ait olmasıdır. Derken bu ihtilaflar
gerek Selefilerle Sufilik taraftarları arasında gerekse farklı kardeşliklere ait Sufiler
arasında da yer alabilmektedir. Soviyetler sonrası jeopolitik alanda nüfuzu son yıllarda
artan Türkiye’nin etkisi ortadayken, Ankara’nın ‘yumuşak gücü’nün gerek Rusya’daki
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Müslümanlar ortamında gerekse Soviyetler sonrası alandaki Müslümanlar arasında
neyin nesi olduğu sorusu gündeme gelmektedir.
Taliban* Hareketinin, Afganistan’da iktidar başına gelmesi ve ülke devletini bir ‘İslamcı
Emirlik’ haline getirmeye yönelik gayretleri, Rusya İslamiyetçileri için, ‘mıknatıs’ etkeni
yapacak böylesi ülkede ideolojik eğitim görmek isteyebilmeleri için binbir bahane teşkil
ettiği gibi Taliban* militanlarının Orta Asya ülkelerine silahlı yayılması durumunda,
Rusya’ya kitlevi göçmen akımına yol açma potansiyeline sahip bulunmaktadır. Fakat
şimdilik bu gibi mütalaalar daha çok varsayım niteliğinde olup Rusya Federasyonu’nun
resmi Müslüman Ruhbanı da, ekseriyetiyle, Afganistan’da ikdidar değişimine ilişkin
tutumlarını, Kabil’deki devlet rejiminin değişmesi ve bu Cumhuriyetin yerel hükümet
yetkililerinin değiştirilmesini çok ihtiyatlı karşılayan Rusya Dışişleri Bakanlığının
tutumuna atfen, açık bir şekilde belirtmemeyi yeğlemiştir. Rusya ve Afganistan
Müslümanları arasında desteklenmekte olan bazı temaslar (kâr amacı gütmeyen) beşeri
örgütler aracılığı ile sürdürüldüğü halde bütün bunlar da gözönünde bulundurularak
Taliban* Hareketinin bugün itibariyle Rusya Ümmetine (hissedilebilir) herhangi bir
etkisi olduğuna dair yorumlar kesinlikle sözkonusu olmamaktadır.

*

Rusya Federasyonu mevzuatı gereğince yasaklanmış örgüt olarak

tanımlanan teşkilatlar.
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