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1850’li yıllarda tarih sahnesine çıkan İslamcılık üçün-
cü neslin tecrübesiyle yürüyüşüne devam ediyor. 
Benim kronolojik tasnifime göre birinci nesil İslam-

cılık 1850-1924; ikinci nesil İslamcılık 1950-2000; üçüncü 
nesil İslamcılık 21. yüzyılın ilk yıllarıyla başlayıp halen 
sürüyor.

Modern İslamcılık’ta Osmanlı-Türkiye, Mısır, 
İran ve Hind yarımkıtası havzaları belirleyici konum-
da rol oynamışlardır. En derin etkiyi Pakistan İslam 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu yapmış; bu Mısır, Türkiye 
ve İran İslamcılarının politik tasavvur ve projelerini 
dönüştüren “ilk modern olay”dır. Ancak politik ta-
savvurda meydana getirdiği köklü değişimin ötesinde 
Pakistan’ın ulusal politik bir coğrafya (ulusal varlık-ay-
gıt) olarak şekillenmesi Hind yarımkıtası İslamcılığını 
diğer havza İslamcılığından bir ölçüde koparmaya se-
bep olmuştur. Zaman içinde “azınlık” konuma düş-
meleri dolayısıyla Hind Müslümanları kendi içlerine 
çekilip bir tür bağımsız veya özerk politik iddialarından 
vazgeçmek durumunda kalırken, Pakistan bütün İslam 
hareketleri derinden etkileyen kurucu ideolojisi yüzün-
den asla altından kalkması mümkün olmayan sorunlar 
girdabına girmiş, derin bir kaosun içine sürüklenmiş-
tir. Halen Pakistan’da kurucu ideolojisi İslam olan ulus 
devlet formu, can yakıcı sorunlarla çaresiz ve umutsuz 
olarak boğuşmaya devam etmektedir. Bunun kritiğini 
ayrıca yapmak gerekir. Bizim şimdilik üzerinde durma-
mız gereken Türkiye, Mısır ve İran tecrübesi ile bunca 
zaman yaşananlardan sonra geldiğimiz nokta ve bun-
dan sonrası ise gelecek kestirimi olmalıdır.

İran İslamcılığı, “mezhep ve ulusal çıkar” han-
dikabıyla karşı karşıya bulunuyor; gelecekte İslam 
devrimini, devrimin ilham kaynağı ve referans çer-
çevesini oluşturan İslamcılık, bu iki negatif faktörle 
daha çok yüzleşecek, gerilim yaşayacak gibi görü-
nüyor. Türkiye İslamcılığı entelektüel hayatiyetini ve 
iddiasını kaybetmemekle beraber aktif politik formu 
“muhafazakârlık”a dönüşüyor, “liberal felsefe ve dini 
hayatın bireyselleştirilmesi, cinsiyetçiliğe prim verme-
si dolayısıyla kendi içinde sekülerleşme ve Protestan-
laşma” eğilimi içine giriyor. Müslüman Kardeşler’in 
seçimleri kazanması Mısır’ı yeniden tarih sahnesine 

çıkartıyor. Mısır’da İhvan’ın üzerine oturacağı eksen, 
bütün Arap âlemini ve İslam dünyasını ciddi manada 
etkileyecek, dönüştürecektir. Zira hemen hemen her 
Arap ülkesinde ve Müslüman bölgede İhvan’ın uzan-
tısı partiler, aktif akımlar ve hareketler var. Bu açıdan 
eğer İslam, modern dünyada ontolojik, epistemolojik 
ve ahlaki çerçevede sosyo-politik referans olma iddi-
asını devam ettirme başarısını gösterebilirse, yeni bir 
bölgesel entegrasyonun birleştirici gücü ve ilham kay-
nağı da olacaktır. Ama İran Şiiliğe, Mısır Sünniliğe ve 
Türkiye Laik muhafazakârlığa evrilirse; İran, Türkiye ve 
Mısır ekseninde şekillenecek olan ulusal politikalar ve 
ulusal çıkar hesapları bölgeyi yeni bir çatışma sürecine 
sokacaktır.

Üçüncü nesil İslamcılar pek de erken bir zamanda 
üç gerilim alanı içinde ciddi bir sınavla karşı karşıya gel-
miş bulunuyorlar:

1) Hiç kuşkusuz küresel hegemonik güçler ve onla-
rın açık ya da örtülü desteğine sahip politik-askeri re-
jimlere karşı mücadele verip lojistik destek arayışına 
çıkarken, söz konusu desteğin onları düşman oldukları 
rejimleri devirdikten sonra hangi sosyo-kültürel ve po-
litik-askeri angajmanlara sokacağı konusu. Suriye örne-
ği bunun en somut ve can yakıcı örneği olmaya aday 
görünmektedir. Suriye’de ister Esed’i destekleyen 
İran’ın bölgesel ve küresel olarak Rusya ve Çin’le bir-
likte hareket etmesinin kendisine getireceği maliyet ile 
muhaliflerin karşıt konumda küresel ve bölgesel ABD, 
İngiltere, S. Arabistan, Katar ve Türkiye angajmanları-
nın onlara getireceği maliyet.

2) İslamcılar içeride ittifak arayışına çıkarken libe-
ral, sol ve kısmen milliyetçi aydın ve güçlerle kurduk-
ları politik ittifakın onların paradigmalarını, akaidlerini, 
toplum ve siyaset tasavvurlarını hangi yönde ve hangi 
derinlikte dönüştürdüğü konusu. Türkiye bu tecrübe-
nin en somut -ve yer yer en trajik- örneğidir. Mısır’ı da 
bu sorun beklemektedir.

3) Ve elbette Müslümanların kendi aralarındaki iliş-
kileri hangi politik ve toplum tasavvuruna göre belirle-
yecekleri konusu. y
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Bundan sonra bölgenin ve dünyanın gündeminde 
daha çok yer alacağı anlaşılan “İslamcılık” konusun-
da yaygın belirsizlik tanımda ortaya çıkan zorluktan 

kaynaklanmaktadır.

Üzerinde mutabakata varılan bir tanım olmadığından, 
esas itibarıyla “İslamcı” sayılan birçok kişi ve grubu, İslamcı 
ismini almaktan uzak tutar. Kimine göre liberalizm, sosya-
lizm veya milliyetçilik gibi bir “ideoloji”, kimine göre belli 
bir yoruma ve doktrine indirgenmiş bir “siyaset veya siya-
sallaştırma” biçimidir. “Dinin siyasette istismarı” şeklinde 
görenlerin sayısı da az değildir.

Karışıklığı tümüyle gidermek mümkün olmasa da ana 
çerçeveye işaret edecek bir tanım yapmak mümkündür. 
Zaten tanım (tarif) sınırlar çizmek (tahdit)tir. Benim tanı-
mım şudur:

İslamcılık, İslam’ın ana referans kaynaklarından hare-
ketle “yeni” bir insan, toplum, siyaset/devlet ve dünya 
tasavvurunu, buna bağlı yeni bir sosyal örgütlenme mo-
delini ve evrensel anlamda İslam Birliği’ni hedefleyen en-
telektüel, ahlaki, toplumsal, ekonomik, politik ve devletler 
arası harekettir. Başka bir deyişle İslam’ın hayat bulması, 
hükümlerinin uygulanması, dünyanın her tarihsel ve top-
lumsal durumunda İslam’a göre yeniden kurulması ideali 
ve çabasıdır.

“Ed Din” olan İslam bakış açısından bu tanımsal çerçeve 
her Müslüman’ın farz-ı ayn hükmünde daveti, davası ve du-
asıdır. Bu manada her Müslüman potansiyel, bittabi ve biz-
zarure İslamcıdır. Değilse bu Müslüman’ın “din algısı”nda 
sorun var demektir. Gayet açık ve tartışmasız ilahi hüküm-
ler hayatta uygulanmak için indirilmiştir; hükümler illetleri-
ne mebni olarak değişebilirler, ama ne maksatlarına aykırı 
değiştirebilirler ne ebediyen yürürlükten kaldırılabilirler.

Salt inanç, ahlak ve ibadete indirgenen din, “Allah’ın 
bizim için seçtiği ve kemale erdirdiği din” (5/Maide, 3) ol-
mayıp muamelatı ve ukubatı ya iptal eden veya etkisizleş-
tirmek suretiyle bilfiil nesheden bambaşka bir telakki olup 
buna dinin “diyanet”e indirgenmesi denir. Din’in kendi-
ne çizdikleri özerk sınırlar içinde siyasete, iktisadi hayata, 
devletler arası ilişkilere, toplumsal ve kamusal politikalara 
karışmayacağını/karıştırılmayacağını; hayat alanlarının dü-
zenlenmesinde dinin referans alınmayacağını savunanlar, 

hakikatte dini kendi içinde reforme uğratanlar, Kur’an’ın 
açık ifadesiyle “Kitab’ın bir kısmını kabul edip bir kısmını 
reddeden kimseler”dir: “Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne 
inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden 
böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmak-
tan başka değildir; kıyâmet gününde de azabın en şiddetli 
olanına uğratılacaklardır.’’ (2/Bakara, 85). Bu yüzden diye-
biliyoruz ki, İsrailoğulları gibi ‘Kitabın bir bölümüne inanıp 
bir bölümünü inkar etmeyi’ göze alamayan her Müslüman 
bittabi ve bizzarure İslamcı’dır. Elbette kendini ‘İslamcı’ 
olarak isimlendirmek zorunda değildir, ama dininin hayat-
la, insanla ve toplumla ilişkilerini bu çerçevede ele almak 
durumundadır.

19. yüzyılın ikinci yarısından önce İslamcılık yoktu. Olma-
ması doğaldı, çünkü zaten Osmanlı Devleti, kurucu ideolo-
jisi ve iyi-kötü meşruiyet çerçevesi İslam olan bir devletti; 
zaaflarına rağmen Osmanlı Daru’l İslam’dı. Var olan şey 
istenmez. Osmanlı’nın Batı karşısında askeri, ekonomik ve 
politik yenilgilere uğraması, iktidar seçkinlerini yeni arayış-
lara sevk edince Batıcılığa paralel olarak İslam’ın ana kay-
naklarına dönerek yeni düzenleme yapma ihtiyacı ortaya 
çıkmış oldu. İslamcılığın içinde aktığı mecra da söz konusu 
tarihsel ve toplumsal durumda ortaya çıktı. Bu anlamda:

1) İslamcılık modern bir akımdır, aynı zamanda mo-
dernliğe bir cevap ve meydan okumadır. Ancak bu durum 
tespiti bizi yanıltmamalıdır: a) İslamcılık modern menşe’li 
hegemonik söylem ve sistemlerin teyidi, uzantısı veya 
meşrulaştırıcı çerçevesi değildir. b) Marksizm-sosyalizm 
gibi sistem-içi muhalefet biçimi değildir. c) Retçi-entegrist 
değildir.

2) İslamcılık ‘müteal/aşkın olan’a ‘var olanı aşmak’ sure-
tiyle uruc etme çabasıdır. Onu ortaya çıkartan şartlar dola-
yısıyla zamansal/yatay olarak rucu’ değil, ahlaki/dikey ola-
rak urucdur. İslamcılığın urucu, modern durumda Allah’a 
rucu’dur, bu açıdan Aydınlanma’nın domine ettiği zamanın 
ruhuna, hegemonik modernliğe eleştirel bakar; epistemo-
lojisi ve politiği diri, işlevsel, değişimci ve dönüştürücüdür.

3) Belli başlı meşru versiyonları ıslah, ihya ve tecdittir. y

İslamcılık Nedir?
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İslamcıların üç ana dönemde üç nesil olarak birbirle-
rini takip ettiklerini düşünüyorum: Birinci nesil İslam-
cılar 1850-1924; ikinci nesil İslamcılar 1950-2000 yılları 

arasında rol oynadılar. 21. yüzyılın ilk yıllarından başla-
mak üzere üçüncü nesil İslamcılar yakın tarih sahnesine 
çıkmış bulunuyorlar. Söz konusu kronolojinin kendine 
özgü bir mantığı var, uzun uzadıya anlatmanın yeri bu-
rası değil. Yakında yayınlanacak “İslamcıların Üç Nesli” 
adlı kitapta bunu anlatmaya çalışacağım, inşallah.

Anlaşılır olması bakımından her neslin diğeriyle iliş-
kisini ve kendi içindeki fikri ve politik konumunu ortaya 
koyabilmek için bazı kriterlere ihtiyacımız var. Ben söz 
konusu kriterleri “referans çerçevesi; politik tema-yö-
nelim; önderlik profili” şeklinde belirleyebileceğimizi 
düşünüyorum. Buna göre:

1850-1924 yılları arasında rol oynamış bulunan bi-
rinci nesil İslamcıların referans çerçevesi “Kur’an ve 
Sünnet’e dönüş”tür. Bununla bağlantılı olarak ilk nesil 
İslamcılar “içtihad kapısının açılması” ve “cihad ruhu-
nun uyandırılması” hedeflerini öne çıkarıyorlardı. On-
ların bakış açısından içinde bulunduğu zayıf durumdan 
kurtulması için Osmanlı devleti reform yapacaksa ule-
manın Kur’an ve Sünnet’e dönüp “içtihat yapma” za-
rureti var. İçtihat yapılmadığı zaman Batı’dan gelen re-
formlar olduğu gibi kabul edilecek, bu da laikliğe zihni 
ve hukuki müsait zemin hazırlayacaktır ki, aynen böyle 
olmuştur. “Cihad ruhunun uyandırılması”ndan anla-
dıkları şey sömürgeciliğe karşı fiili savaş ve sosyo-eko-
nomik kalkınma hamlesinin manevi motivasyonu idi.

Birinci nesil İslamcıların politik tema ve yönelimleri 
“devletin kurtarılması” idi ki, söz konusu olan devlet 
kurucu ideolojisi ve meşruiyet çerçevesi İslam olan ve 
başında Müslümanların halifesi bulunan Osmanlı dev-
leti idi. Devlet zaafa uğramıştı, onu Batı’yı olduğu gibi 
taklit ederek kurtarmak mümkün olamazdı, kurtuluş 
İslam’ın asli kaynaklarına dönmekte yatıyordu.

İlk nesil İslamcıların entelektüelleri, kanaat önder-
leri ve politik sözcüleri “ulema-aydın profili”ne sahipti. 
Hemen hemen hepsi İslami ilimlere, İslam tefekkürüne 
ve İslam tarihine vâkıf kimselerdi. Bunun yanında Batılı 
eğitimden geçmişlerdi. Her iki dünyayı az çok tanıyan 

bu insanlar hem Emevi-Abbasi uleması gibi kamusal 
alanda mücadele ediyor hem de Osmanlı resmi ulema-
sından farklı olarak “sivil karakterleri”ni koruyabiliyor-
lardı. Bu yüzden Osmanlı devlet yöneticileri ve resmi 
uleması onlardan hazzetmiyordu.

İlk nesil İslamcılar Çanakkale savaşının mağduru ol-
dular, 1925 Takrir-i Sükun ve tek parti diktasıyla tasfiye 
edildiler. Söz konusu radikal tasfiyeden sonra İslamcı-
lık 1950’ye kadar derin bir uykuya yattı.

1950-2000 yılları arasında sahneye çıkan ikinci nesil 
İslamcıların referans çerçevesi “modern-ulus devlet” 
oldu. İnsiyaki olarak meşruiyet krizini aşma kaygısıyla 
Batılı sosyo-politik yapıları İslamileştirme çabasına bü-
yük önem verdiler. Bu dönem İslamcılarının zihin ev-
reninde bilgi, eğitim, toplumsal kurumlar, siyaset ve 
ekonomik gündem esas itibarıyla Batılı karakterde te-
şekkül etti. Ancak bu ya “İslami renge büründürüldü” 
ya da yan tarafa “icad edilmiş ahlaki-manevi/imani-me-
tafizik özerk alanlar” ilave edildi.

İkinci nesil İslamcılarda ana politik tema ve yöne-
lim “İslam devleti ve İslam toplumu”dur. Bu dönemde 
Türkiye, İran ve Afganistan’da totaliter-baskıcı rejimler 
İslam’a karşı tasfiye politikalarını “devlet merkezli” 
yürüttüler. Bu üç ülkenin dışındaki Arap ve İslam coğ-
rafyası ise sömürgeciliğe karşı fiili mücadele vermekle 
meşguldür, sömürgecilikten kurtuluşun arkasından ge-
lecek olan “yeni ulus devlet”ten başkası olmayacaktır. 
Bu zihni ve pratik konjonktürde hem hilafet ilga edil-
miş hem baskı ve sömürgecilik altında inleyen Müslü-
manlar, ilk Hıristiyanların Roma’yı zihinlerinde yüceltip 
onu “dini Vatikan’da tecessüm ettirmeleri” gibi, mo-
dern ulus devleti İslamileştirme sürecine girmişlerdir. 
Bu nesil İslamcılarının önder profili İslami ilimlerden 
habersiz, İslam tefekkürünü bilmeyen, İslam tarihiyle 
teması zayıf; ancak Batılı eğitimden geçmiş bilim ada-
mı, mühendis, doktor, hukukçu, gazeteci gibi meslek-
lerden gelme “aydınlar, akademisyenler ve modern 
iktidarı hedeflemiş siyasetçiler”dir. y

İslamcıların Üç Nesli
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Ali Bulaç’ın İslâmcılık üzerine peş peşe yazdığı üç 
yazı, uzun soluklu bir tartışmanın işaret fişeği 
gibi görünüyor. Peşinden bir kitap geleceğini 

de haber verdiğine göre, yeni bir merhaleye geçebili-
riz. Mevzunun, imal-i fikr etme potansiyeli yüksek.

Zira aklı erenlerin beynini kemiren, ama üstü kalın 
bir örtüyle kaplı varoluşsal bir meseleyi gün yüzüne 
çıkartma fırsatı veriyor. Necdet Subaşı Hoca’nın Açık 
Görüş’te yer alan bilgeliğin alacakaranlığında kaleme 
alınmış özgül ağırlığı yüksek yazısı, aynı sorunu ele al-
makla beraber Bulaç’ın açtığı yolda ilerlemiyor. Yine 
de İslamcılığın geçirdiği köklü değişime dair zengin hü-
kümler barındırıyor. Subaşı, “Cumhuriyet İslâmcılığının 
rota ve içeriğinin yeniden biçimlendiğini” söylerken, 
çoğullaşmaya dikkat çekiyor ve İslâmcı potansiyelin 
ahlakî ve entelektüel olarak kayda değer bir etki ve so-
nuç hasıl edemediğini teslim ediyor.

Mevzû derin ve çok yönlü. Türkiye’nin bugün geçir-
diği değişimi anlamak için geniş bir görüş açısı veriyor. 
Türkiye değişti. “Kim değiştirdi?” sorusuna, mütevazı 
sınırlar içinde failler arıyorsak, ilk sırayı bir zamanlar 
kendilerini “İslâmcı” olarak tanımlayanlara vermemiz 
lâzım. Bugün sorsanız, çoğu yüzüne yayılan masum bir 
tebessümle gençlik yıllarına ait unuttuğu çocuksu şey-
lerden dem vuracaktır. Dünün keskin devlet karşıtları 
bugün devlet adına konuşuyorlar. “Devlet adına” lafı 
hafif kaldı; doğrudan “devlet olarak” konuşuyorlar. 
Kolay mı, koskoca devlet. İslâmcılar devleti değiştir-
di mi? Devleti ele geçirdiler, ama devlet de onları de-
ğiştirdi. Hangisi daha çok değişti? Elbette İslâmcılar; 
değişmek ne kelime bambaşka bir boyuta taşındılar. 
İslâmcılık adına çantalarında siyasî bir projeleri var mı? 
Yok. Uygulayıp mı tükettiler? Hayır. Tamamıyla unut-
tular ve vazgeçtiler. Bu iş gömlek çıkartmaktan farklı. 
Gömlek çıkartmak, yelpazeyi geniş tutmak için siyasî 
bir tercihti. İslâmcılıktan vazgeçmek ise, demokrasi 
ile yola devam edebilmek için bir mecburiyetti. Tarih 
İslâmcılara bu şansı verdi. Galiba bu zengin ve sancı-
lı geçmişten geride “İslâmcı” sıfatını şerefle taşımaya 
devam eden bir tek Ali Bulaç kaldı.

İslâmcılık bir ideoloji. Bu söz tek başına İslâmcılığın 

temel ayırt edici özelliğini fark etmek için yeterli. 
İslâmcılık liberalizm, sosyalizm, Marksizm gibi bir ide-
oloji. İslâmcılık sistemini, diğer ideolojiler gibi bu dün-
yada kuruyor. Sadece bu sistemi kurarken İslâmiyet’i 
referans alıyor. Ali Bulaç’ın “her Müslüman bizzarure 
İslâmcıdır” hükmü, neden iki farklı sıfatın var olduğunu 
açıklamıyor. “Müslüman” sıfatı neden İslâmcılara yet-
miyor? Çünkü din, modern dünyanın sorunları ve kur-
guları arasında bambaşka bir kalıba dökülüyor. Ortaya 
“hakikat” için diğer dinlerle değil dünyevî ideolojiler-
le savaşan bir “izm” çıkıyor. İslâmcılar hesabı ahirete 
bırakmak yerine cenneti bu dünyada kurmaya girişi-
yorlar. Nitekim, İslamcılığın bugünkü versiyonlarından 
“anti kapitalist İslâmcılar”ın pirinin, oruç hakkında ver-
diği fetva, bu dünyadaki zorlukları azaltma mantığına 
dayanıyor.

Bulaç, İslâmcılığı lügatlere girecek sarahatle, 
“İslâm’ın ana kaynaklarından hareketle ‘yeni’ bir insan, 
toplum, siyaset/devlet ve dünya tasavvurunu, buna 
bağlı yeni bir sosyal örgütlenme modelini ve evrensel 
anlamda İslâm birliğini hedefleyen entelektüel, ahlâkî, 
toplumsal, ekonomik, politik ve devletler arası hare-
ket” olarak tanımlıyor. Tanım sadece sarih değil, bir 
zamanların çok gürültülü tartışmalarını hatırlattığı için 
zihin tazeleyici. Evet bir zamanlar böyle bir misyon yük-
lenen İslâmcılar vardı. Özellikle 80’lerin sonunda ideo-
lojik alanda hegemonik bir üstünlük bile sağlamışlardı. 
Peki şimdi neredeler?

Eski İslâmcıları kırpıp kırpıp politikacı yapıyorlar. 
Bu arada İslâmcılık politikada yukarılara tırmanmak 
için kullanılmış ve işi bitmiş bir uçan halı olarak, özen-
le çerçevelenip duvara asılıyor. Ali Bulaç, aksi görüşte 
ama müzeye kaldırılmış bir obje olarak yeterli saygıyı 
görüyor. Büyük Doğu dergisinin tıpkı basımları bir ga-
zetemizin eki olarak elimize ulaşırken, saygıda kusur 
edildiğini söyleyebilir miyiz? y

İslamcılığa Ne Oldu?
Mümtazer Türköne | 24 Temmuz 2012, Zaman
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Türkiye ve İran’da üçüncü nesil İslamcıların dönemi 
21. yüzyılın ilk yıllarında başlar. Kesin tarih 1997’dir. 
Bu tarihte Türkiye’de 28 Şubat postmodern dar-

be, İran’da çapraz olarak Muhammed Hatemi cumhur-
başkanı oldu. Mısır’da üçüncü neslin sahneye çıkışı Tahrir 
Meydanı’dır. Modern tarihte Türkiye, İran ve Mısır arasın-
daki ana kırılmalar birkaç sene ara ile ama zamansal olarak 
paralel vuku bulur.

“Referans çerçevesi, parametreler ve ana idealler” sa-
bit olmak kaydıyla İslamcı yürüyüşte tarihsel ve toplumsal 
durumlara paralel değişimlerin yaşanması doğaldır, hatta 
olması gerekendir. Eğer bir hareket tarih içinde kendi kay-
naklarına ve hedefine sadakat gösterip akıyorsa, kendi asli 
mecrasını, yani geleneğini koruyup değişiyor demektir. 
İslamcılığın tarihinde ikinci nesilden üçüncüsüne geçişin, 
kendi geleneği içinde kaynaklara ve hedefe tam sadakati 
gösterip göstermediği sorulmaya değer.

Bu satırların yazarının da içinde aktığı mecrada hem şa-
hit hem aktör olarak bir parçası olduğu ikinci nesil İslam-
cılar, kendilerini ciddi bir öz eleştiriye tabi tutabilselerdi şu 
zaaf noktalarının üçüncü nesle miras olarak devredilme-
mesi gerektiğini de tespit edebilirlerdi:

1) İkinci nesil İslamcılar, birinci nesilden “gelenek 
düşmanlığı”nı kötü bir miras olarak devralmışlardı. Kendi-
ni tarih içinde köklerine bağlı kalarak üreten ve sürdüren 
“ümmetin örfü ve sahih gelenek” ile “gelenekçilik ve bu-
nun ürünü entegrizm” arasında gerekli ayırımı yapmadılar. 
Bu onları tarihte birer bid’at hareketler şeklinde algılanma-
larına, zaman zaman da “radikalizm”e sürüklenmelerine 
yol açtı. Batı modernizmi oryantalist ve hegemonik varlı-
ğını “gelenek düşmanlığı” üzerinden yürütür ki, bunun en 
erken İslamcıların farkında olması beklenirdi.

2) İslamiyet’i aşırı bir biçimde politize ettiler; tarihte iyi 
kötü kurulmuş bulunan “sivil İslam-resmi İslam” arasındaki 
dengeyi kendi faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda göstere-
mediler.

3) Söylemi ve retoriği aşırı biçimde politize edilmiş İs-
lamcılık, tasavvufa, dinin manevî, irfani ve ahlaki boyutuna 
bigane kaldı. Bu yüzden Aydınlanma felsefesine yeterli dü-
zeyde entelektüel, felsefî ve fikrî cevap verilemedi. Politik 
öncelik her şeyin önüne geçti, bu da derinliksiz, kültürel 

bakımdan yoksun siyaset biçimlerini ve siyasetçileri öne 
çıkardı.

4) Tanzimat ve Türk modernleşmesinin derin etkisin-
de İslamcı söylem de, genellikle şair, hikâyeci ve edebi-
yatçıların inhisarında kaldı. Oysa Abbasi modelinde sanat, 
edebiyat ve şiirin çevre felsefe, bilgi ve hikmet havzalarıyla 
kurulan temasta ve sağlanan alışverişte sıfır etkisi söz ko-
nusudur. Bugün de özellikle Türkiye İslamcılığının en büyük 
handikapı ve zaafı hâlâ şairlerin, öykücü ve edebiyatçıların 
blokajı altında olup kelami ve usuli temeli olmayan, gerçek 
entelektüellerden ve alimlerden yoksunluğudur.

Söz konusu konularda gerekli kritiği yap(a)mayan İs-
lamcılar, bir anda önlerine çıkan iktidar fırsatıyla karşılaş-
tılar. Bu, onların iktidara olan aşırı talepkârlığı dolayısıyla 
iktidarın modern, eşitliksiz yapısını sorgulamadan kabul-
lenmelerine yol açtı. Böylelikle:

a) İslamcılık modernliğe sahici bir cevap geliştiremedi; 
“birey, sekülerlik ve ulus devlet” parametrelerini veri kabul 
edip muhafazakârlaştırmakla yetindi. İslamcıların, iktidarla 
beraber devletçi ve milliyetçi, reel politikçi ve küresel itti-
fakçı kesilmelerinin gerisinde böylesine zihnî bir zaaf yat-
maktadır.

b) Bununla bağlantılı olarak Kur’an ve Sünnet’e dönüş 
ideali gündemden düşürüldü; içtihat kapısına uğranılma-
dan AB yol haritası ve liberal politikalar benimsendi; kötü 
ve sahte örneklerin de etkisiyle “cihad” neredeyse “terör” 
addedilip unutturuldu.

c) İnsan-aile, cemaat-toplum ilişkileri ve sosyo-politik 
kurumlar İslamî çerçevede yeniden tanımlanmadı.

Bunlar “olması gerekenler”di. Yeterince olmadı. “Olan” 
şudur: Beklenmedik başarı iktidarı ayağa getirdi, ama özü 
ve modern yapısı üzerinde yeterince imal-i fikr edilmediği 
için “iktidar için iktidar” ilkesi benimsendi. Küresel ve ulu-
sal güçler, bunu memnuniyetle dünün İslamcıları-bugünün 
muhafazakârlarına devrettiler. Yeni bir dünya tahayyülü-
nün mimarları olma potansiyeline sahip entelektüller ulus 
devletin memurları ve küresel stratejilerin analistleri ol-
dular. Toplumu sosyal ve ahlakî bakımdan takviye etmesi 
beklenen sivil cemaatler iktidar mücadelesinin bir parçası 
oldular.  y

Üçüncü Nesil İslamcılar
Ali Bulaç | 26 Temmuz 2012, Zaman
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İslâmcılık, tam bir buçuk asırlık bir ideoloji. Doğum tarihini 
1860’lı yıllar, doğum yerini de İstanbul olarak gösteren, 
sağlam delillere dayalı bir doktora tezi var.

Bu tez bana ait. 1991 yılında ilk yayımladığım tarihten 
bugüne kadar alternatif bir tarih önerisi ne Türkiye’de ne 
de dışarıda çıkmadı. İslamcılık var olanlara alternatif bir 
toplum ve siyaset projesi olarak İslâm dünyasında ideolo-
jik yelpazede başat bir konum edindi. Vahyi esas alan ve 
modern dünyanın bütün sorularına ve sorunlarına müteal 
hakikate bağlı kalarak cevaplar-çözümler getiren bu ideo-
loji, İslâm toplumlarında hep ana siyasî gövdeyi oluşturdu. 
Hep ana gövdeyi oluşturmasına rağmen, 150 yıllık bütün 
tarihi boyunca bu ideoloji hep muhalif bir hareket olarak 
kaldı. Bu güçlü siyasî akım, sistematik olarak hep iktidarın 
uzağında tutuldu. İslâmcılık, -Abdülhamid dönemi de dâhil- 
hiçbir zaman devlet katında resmî bir koruma ve himaye 
görmedi.

Bizim tarihî bir özgünlüğümüz var. İslâmcılık bizim dı-
şımızdaki İslâm toplumlarında hep yabancı işgaline karşı 
bir direniş hareketi olarak yükseldi. Yabancı işgaline son 
vermek aslî mesele olunca, bu anti-emperyalist ideoloji bir 
cihat doktrinine indirgendi. Biz ise yabancı işgali altında de-
ğildik. Bir devletimiz vardı ve muhtemel bir yabancı boyun-
duruğunu engellemenin yegâne yolu, devleti daha güçlü 
ve mukavim hale getirmekti. Türk İslâmcılığının başından 
itibaren cihat doktrini yerine demokratik tezlerle uyuşan 
bir modernleşme projesi olarak gelişmesi bu gerekçeye 
dayanır. Toplumu modernleştirmek, Batı ile rekabet ede-
bilmenin ön şartıydı. Devlet aynı şekilde modernleştirile-
cek ve güçlü İslâm-Batı sentezleri ile bir sel gibi gelen Batı 
karşısında aşılmaz setler oluşturulacaktı. Bizim dışımızdaki 
İslam toplumlarında şiddet yüklü cihat hareketlerinin, biz-
de ise ortak paydalar etrafında toplumu tahkim etmeye 
çalışan uzlaşmacı-uyumlu sentezlerin üretilmesi bu farklı 
tarihî tecrübelerin eseridir. O kadar ki, 1918’e kadar Osman-
lı yönetiminde kalan Ortadoğu ülkelerinde Arap milliyetçi-
liğinin (Baas hareketi), daha erken tarihte Batı sömürgesi 
haline gelmiş ülkelerde ise İslâmcılık damarının daha güçlü 
kalması bile bu tarihsel tecrübe içinde anlam kazanır.

İslâm ile Batı arasında sentezler geliştirme yeteneğine 
yakın bir örnek: Cumhuriyet tarihi boyunca baştan aşağı 

pozitivist muhakeme ve argümanlarla örülü iki ideolojik 
program üretildi. Bunlardan biri Kemalizm, diğeri ise Milli 
Görüş’ün Adil Düzen projesidir.

Ama asıl refleks, her durumda çok esnek ve uzlaşmacı 
tutumlar geliştirme yeteneğidir. Türkiye İslâmcılığı, zaman 
zaman askerî vesayetin gadrine uğrasa da demokratik bir 
iklimde gelişti. Cemaat-i İslâmî’den, İhvan-ı Müslimîn’den, 
yani Mevdudî ve Kutup gibi dışarıda ana akımların önemli 
isimlerinden aktarılanlar “tecdid” için kullanıldı, ama siyasî 
projeler hep “millî” kaldı. İslâmcılığın zengin entelektüel ve 
toplumsal potansiyelini demokratik siyasete kanalize eden 
Millî Görüş’ün “millî” sıfatını seçmesi, bu yerliliğin işaretle-
rinden biridir. Soğuk Savaş’ın keskin ideolojik kamplaşma-
larında İslâmcıların tereyağından kıl çeker gibi, yaygın şid-
det ortamının dışında kalmayı tercih etmeleri de, bu güçlü 
tarihî tecrübe ile bağlantılıdır.

İslâmcılığı güçlü kılan ana yapının; entelektüel dona-
nım, fikrî orijinallik, teori zenginliği gibi nitelik göstergele-
riyle hiçbir ilişkisi olmadı. İslâmcılık sadece, toplumsal mu-
halefetin temsilini hakkıyla üstlenme becerisi gösterdi. Bu 
beceri İslâmcılarla toplum arasındaki geniş ortak paydaya 
dayanır. Bu ortak payda ise soy İslâmcı akımlarda var olan 
keskinlik değil, dinî sembollerle kendini ifade eden sade 
dindarlıktır.

Bütün kurgusunu muhalefete göre yapmış bir hare-
ketin, iktidara gelmesi onun bütün savunma sisteminin 
çökmesi demektir. İslâm toplumlarının Müslüman kalarak 
modernleşmesi ve geri kalan dünya ile yan yana veya karşı 
karşıya var olabilmesi için üretilen İslâmcı ideoloji; kendisi-
ne yabancı bu dünyanın dizginlerini ele geçirince, yani ik-
tidar olunca geriye toplumla ortak paydayı oluşturan dinî 
semboller ve dindarlık kalır. İdeoloji, artık işlevini tamamla-
mış ve emekliye ayrılmıştır.

AK Parti’nin dindarane gündemlerinin tamamı 
-Çamlıca’ya cami, kürtaj, dindar nesiller yetiştirmek, kesinti-
li  eğitim- aynı zamanda İslâmcılığın buharlaşıp yok olması-
nın göstergeleri değil mi? y

İslamcılığın Mirası
Mümtazer Türköne | 26 Temmuz 2012, Zaman
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İbn Haldun’un hadarîler ve bedevîler arasındaki re-
kabete dayandırdığı siyasî değişim nazariyesini, 
1996’da Refah Partisi iktidarını analiz etmek için kul-

lanmıştım (“Refah İktidarda”, Türkiye Günlüğü, sayı 41, 
Temmuz-Ağustos 1996)

Refah Partisi’ni “Bedevîlerin partisi” olarak ni-
telemiş ve nihaî olarak kazandıkları zaferin onları 
hadarîleştireceğini öne sürmüştüm. Bu analizin hem 
geçen 16 yılda doğrulandığını hem de bugün, çağdaş 
bedevîleri temsil eden İslamcılığın ortadan kayboluşu-
nu açıkladığını düşünüyorum.

Önce İbn Haldun’un kavramlaştırmasını hatırlaya-
lım. Bir tarafta zor şartlarda yaşayan, kıt kanaat geçi-
nen bedevîler, öbür tarafta şehirlerin kalın duvarları 
arkasında lüks ve ihtişam içinde yaşayan hadarîler. 
Hadarîler, zenginliğin getirdiği âdetlerle dünya menfa-
atlerine yönelmiş, nefisleri kirlenmiş, davranışlarındaki 
“haşmet ve hürmet” kaybolmuştur. Bedevîler ise zor 
şartların getirdiği fedakârlığa ve iyiliğe yakın dururlar. 
Daha cesur ve dayanıklıdırlar. “Hadarîler, huzur ve ra-
hatlık döşeğine sereserpe uzanmışlar, nimet ve canla-
rını savunma işini, kendilerini sevk ve idare edenlere, 
koruma görevi üstlenen hamilerine ve bekçilere havale 
etmişler; kendilerini kuşatan surların ve koruyan kale 
duvarlarının arkasında yatıp uyumuşlardır.” Bedevîler 
ise... açık arazide vahşi ve yabanî bir duruma geldikleri, 
hami ve koruyucudan mahrum oldukları, surlarla mu-
hafaza edilen yerlerde yaşamadıkları için kendilerini 
müdafaa işi ile bizzat kendileri meşgul olurlar... Kuvvet 
ve yiğitliklerine dayanarak ve kendilerine güvenerek 
ucu bucağı olmayan arazilerde tek başlarına bulunabi-
lirler. Metanet huyları ve cesaret seciyeleri haline gel-
miştir.

İbn Haldun’un bu tasvirlerini o zaman bir tarafta 
ANAP-DYP-DSP ve CHP’ye, öbür tarafta da RP’ye uyar-
lamıştım. Hadarîler kendi aralarında çekişmelere dal-
mışken RP surda bulduğu aralıktan içeri girdi ve şehre 
hakim oldu. Tabii hadiseler böyle cereyan etmedi. Ara-
ya 28 Şubat girdi. Ama aynı bedevîler toparlanıp püs-
kürtüldükleri surlara daha güçlü bir şekilde geri döndü-
ler. On yıldır şehri yönetiyorlar.

İbn Haldun’un bedevî-hadarî ayırımı bu kadarla bit-

miyor; benim bu nazariyeyi kullanmamın asıl sebebi 
vardığı sonuç. Mağripli büyük düşünür bu uzun tasvir-
leri ve mukayeseleri şehre hakim olan bedevîlerin akı-
betini göstermek için kullanır. Bedevîler, hadarîler üze-
rinde hakimiyet kurduktan sonra hızla hadarîleşmeye 
başlarlar. “Bütün himmetleri, rahata ve huzura ulaşı-
lacak derecede devletin gölgesinde sükun, bol geçim 
imkânları, kazanç, nimet içinde yaşamaktan, konak 
yapma, pahalı elbiseler edinme, bunları çoğaltma husu-
sunda mülk sahiplerinin yolunu tutmaktan ve onları ta-
kip etmekten ibaret olur. Kendileri için hasıl olan refah 
ve imkânlar ölçüsünde parlak bir hayat yaşarlar, bollu-
ğa ve nimete konu cazip şeylere önem verirler. Bun-
ların neticesinde bedevîlikten gelen sertlikleri ortadan 
kalkar, dayanışmaları ve kahramanlıkları zayıflar.” İbn 
Haldun’un altı asır öncesine ait bu sosyolojik çözümle-
mesi, bedevîlerin eninde sonunda hadarîleşeceği ve en 
nihayetinde yeni bir bedevî grubun güçlenerek surlara 
dayanacağı ve şehri ele geçireceği hükmü ile sona erer.

Tarihin hızlı aktığı modern çağlarda bu süreç elbette 
hızlı işliyor. Dünün bedevîleri bugün şehrin hakimleri. 
On yıllık AK Parti iktidarı, aşağıdan yukarıları zorlayan 
yeni elitlerin hakimiyetini getirdi. Sade, sıcak ve sami-
mi dindarlığa bir iktidar projesi eklediğiniz zaman or-
taya İslâmcılık çıkıyor. Kimsenin dindarlığını sorgulaya-
mazsınız; ama İslâmcılığın demokratik rekabet içinde 
bir iktidar talebi olduğu ortada. Bu talep karşılanınca 
İslâmcılığın buharlaşıp yok olması doğal. Geride sade-
ce dindarlık kalıyor. Sınıf farklılıkları büyümüş bir din-
darlık ise kendi içinde yeni gerginliklere konu oluyor.

Ali Bulaç’ın İslâmcılığı idealize ederek giriştiği ikti-
dar eleştirileri, bir ifsad olma sürecini aktarıyor. Halbu-
ki siyaset özünde zaten bir paylaşım savaşıdır. Bu yüz-
den tartışmaya dahil olan Etyen Mahçupyan’ın saydam 
analizleri, İslâmcılık dışında da tartışılması gereken 
önermeler içeriyor. İktidarı ele geçirmek için seferber 
edilen İslâmcılık, iktidarda ne işe yarar? Bu sorunun 
bir yığın karşılığı arasında en çok üzerinde durulması 
gerekeni şöyle: Devlete meşruiyet kazandırmaya. Bu 
tartışmanın açtığı kapılar oldukça fazla olduğuna göre 
devam etmemiz gerekiyor.  y

İslamcılar Şehri Düşürdükten Sonra
Mümtazer Türköne | 27 Temmuz 2012, Zaman
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Batı modernizminden belirgin etkiler almış olsa bile, 
bu dünyaya, İslam âlemine/bu topraklara ve Müs-
lümanların tarihte geçirdiği sosyo-politik tecrübeye 

dayalı yegane akım İslamcılıktır.

Batı modernizminden belirgin etkiler almış olsa bile, 
bu dünyaya, İslam âlemine/bu topraklara ve Müslüman-
ların tarihte geçirdiği sosyo-politik tecrübeye dayalı yega-
ne akım İslamcılıktır. Referansını Batı Aydınlanması’ndan 
alan liberalizm, sosyalizm-Marxizm ve bütün versiyonla-
rıyla milliyetçilik ile İslamcılık arasında bariz fark bu nok-
tada belirginleşir.

İslamcılık, “İslam’ın ana referans kaynaklarından hare-
ketle İslam’ın ve Müslümanların yeniden ayağa kalkması, 
İslamî hükümlerin uygulanması, birlik kurması” ise (bkz. 
21 Temmuz tarihli ‘İslamcılık nedir?’ yazısı), İslam’ın iki kay-
nağı Kur’an ve Sünnet hafızalardan tümüyle silinmedikçe; 
Müslümanlar tümüyle Allah’ın iradesine teslim olma da-
vasından vazgeçmedikçe; vazgeçseler bile yeryüzünde 
tek bir Müslüman kendini İbrahim aleyhisselam gibi “tek 
başına ümmet” gibi gördükçe; İslamcılık da gündemde 
kalmaya devam edecektir. Bu manada İslamcılık bir tercih 
değil, dinî bir vecibe, akaide ilişkin bir zorunluluktur.

İlk iki neslin tecrübesinden ve üçüncü nesil İslamcıların 
geldiği nokta, bizi İslamcılığın öncelikle kendi paradigma-
sı, kurucu bilgisi ve fikriyatıyla yüzleşmesi gerektiğini gös-
termektedir.

Hangi cemaat, grup veya mezhep içinde yer alırsa 
alsın veya kendine “İslamcı” desin demesin, her Müslü-
man, İslam’ın dünya ve ahiret mutluluğunun, kurtuluş 
yolunun Allah’ın iradesine teslim olmaktan geçtiğini bilir. 
Şu var ki, biz soyut manada Allah’ın iradesinin ne olduğu-
nu bilemeyiz, söz konusu iradeye teslim olmamızı garan-
tileyen şey O’nun vahy aracılığıyla indirdiği hükümlerdir. 
Münzel hükümler, ilahi iradenin ete kemiğe bürünmüş 
formlarıdır. Şu halde samimi ve ihlaslı bir Müslüman bir 
yandan Kitap’ta yer alan hükümlere karşı çıkıp öte yan-
dan Müslüman olduğunu iddia edemez.

Geçmiş toplumlarda “Allah’a ortak olma” suçunu işle-
yenler ateist veya agnostik kimseler değildi. Allah’ın var-
lığına inanıyorlardı ve O’nun yaratıcı sıfatını da inkâr et-
miyorlardı: “Andolsun onlara: ‘Gökleri ve yeri kim yarattı, 
güneşi ve ayı kim emre amade kıldı?’ diye soracak olursan, 
şüphesiz: ‘Allah’ diyecekler. Şu hâlde nasıl oluyor da çevri-
liyorlar?” (29/Ankebut, 61.) Onların itirazı sosyo-politik ve 
ekonomik hayat alanlarını düzenleyen ilahi hükümlere idi. 

Yasaları biz belirleriz, servet ve malları biz taksim ederiz, 
bizim irademiz ve aklımız hükmünü icra eder, tabiat ve 
toplumda bizim sözümüz geçer, diyorlardı. Üçüncü nesil 
İslamcılığın önünde üç önemli gündem maddesi var:

a) Her Müslüman’ı kendi diniyle ciddi manada tutarlı 
olmaya, yüzleşmeye çağırması;

b) Bölge ve İslam dünyasının yeniden yapılandırılması 
için mümkün çözümler ve modeller geliştirmesi;

c) Yeryüzü ölçeğinde modernliğin sebep olduğu krizi 
aşma konusunda söyleyecek sözünün olduğunu somut 
olarak göstermesi.

Her Müslüman kendi inancıyla tutarlı olmak gibi itika-
di-entelektüel ve vicdanî bir sorumluluğa sahiptir. Tutar-
lılığın ölçüsü Kitap ve Sünnet’teki hükümlere ilişkin zihnî 
tutumdur:

1) “Hükümlerin tarihsel ve toplumsal olduğu” fikri bu-
gün dünya ölçeğinde akademik çevrelerin sistematik ça-
basıyla “hermönetik veya tarihselcilik” olarak Müslüman 
zihne zerk edilen küresel bir projedir. (Geniş eleştirisi için 
bkz. dunyabulteni.net’teki konuyla ilgili yazılarıma.)

2) “Hükümlerin bir bölümünün geçen ve değişen za-
manda uygulama şansını kaybettiği” fikri, Allah’ın zaman-
mekân bağımlı bir bilgi ve öngörüye sahip olduğunu ima 
eder ki, bu Müslümanların Allah inancı değildir.

3) “Hükümler ağırdır, uygulamak zor veya imkânsızdır” 
fikrinin gerisinde zımnen “istek ve tutkularımıza, güç ve 
iktidar hırsımıza, servet toplama, bedensel arzuları engel-
siz karşılama, helal-haram demeden yaşamamıza, sömür-
me özgürlüğümüze din engeldir” diyen nefsin direnci 
yatmaktadır.

Zaman, tarih ve soyut toplumsal kurallar kaderimizi 
belirleyemez. Bir hüküm Kitap’ta yer almışsa, o hükmü 
uygulayıp uygulamamak muhataplara kalmıştır. Zaman, 
çoğunluk veya siyasilerin hükmü tatil etmesi o hükmün 
maksatlarıyla yürürlükten kalktığı anlamına gelmez. Bir 
nesil uygulamaz, başka bir nesil gelir uygular.

İslamcılıktan kopmuş muhafazakarlar, “ben dindarım, 
ama İslamcı değilim” diyenler ayrı bir fasıl. Üçüncü nesil 
İslamcılığın ilk sorunu şudur. İslam konusunda iç dünya-
mızda ne kadar tutarlıyız? Biz sahiden Allah’ın iradesine 
teslim olmak; yani adaleti tesis etmek, birlik olmak, iyiliği 
hakim kılmak ve yüksek bir ahlakî hayata ulaşmak istiyor 
muyuz?  y

Tutarlılık Sorunu
Ali Bulaç | 28 Temmuz 2012, Zaman
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Ali Bulaç’ın İslâmcılıkla Müslümanlık arasında gri 
tonlara bulayıp belirsizleştirdiği alanda yaptığı 
arınma çağrılarının siyasî bir karşılığı yok.

İslamcılığın siyasî karşılığı yoksa kendisi de yoktur. 
Şunlar, 90’ların başlarında çok duyduğumuz, neredey-
se artık unuttuğumuz sözler: “Zaman, tarih ve soyut 
toplumsal kurallar kaderimizi belirleyemez”. Ali Bu-
laç, “bir hüküm kitapta yer almışsa uygulanır” demiş 
oluyor. Peki bu hükümlerin muhatapları neredeler? 
Bulmak için gözünüzü devletin tepelerine veya akşam 
haberlerine dikmeniz yeterli.

Elimde “İslâm ve Batı medeniyetlerinde meşruiyet 
ve çoğulculuk meselelerinin değer boyutu” başlıklı 
kısa bir makale var. Makale 1991 yılına ait ve Dergâh 
dergisinde yayımlanmış. Tezi kuvvetli. İslâm medeniye-
ti “değer bağımlı”dır; Batı medeniyeti ise “mekanizma 
bağımlı”dır. İslâmî şûra/icma prensipleri ile Batı mede-
niyetinin parlamenter geleneği bu yüzden birbiriyle ça-
tışır. İslâm medeniyet tarihi içinde ortaya çıkan sosyal 
mekanizmalar meşruiyetini bu değerler sisteminden 
almaktadır. “Bu değerler sistemi ise son derece etkili 
ve geniş kapsamlı bir tutarlılık içinde bir bilgi disiplinine 
bağlanmış, bilgi disiplini de özel bir varlık telakkisine 
istinad ettirilmiştir. Dolayısıyla sosyal mekanizmaların 
gerçek meşruiyet zemini varlık-bilgi-değer sistemle-
ri arasındaki bağımlılık ve tutarlılık ilişkisi içinde oluş-
muştur.” Bu türden derin felsefî-entelektüel metinlere 
nüfûz edemeyenler için yazarın sözlerini basitleştire-
lim. Yazar Batı’nın gayrî şahsî ve demokratik süreçlere 
dayandırdığı siyasî düzeninin tam karşısına, doğru ve 
yanlışı va’zeden bir değerler sistemini, yani vahiy düze-
nini yerleştiriyor. İslâmcılık tam olarak böyle bir şeydi. 
Batılı kavramlar, teoriler ve kurumlarla karşılaştırarak 
ve bu dünyaya ait birikimi kullanarak İslâmiyet’i en ge-
niş cephede savunmak. Sadece savunmak değil siyasî-
sosyal hatta ekonomik bir düzen olarak önermek ve bu 
önermelerden bir medeniyet projesi geliştirmek.

Bu makalede kendini gösteren vukuf ve derinlik, 
90’lı yılların başında İslâmcı kanatta zirveye çıkmıştı. 
O yılları ve arkasındaki nesilden nesile aktarılan zen-
gin birikimi hatırlayalım. Yılların emeği ve çilesi. Hor-
lanan, aşağılanan, küçümsenen toplum kesimleri di-
nine diyanetine sahip nesiller yetiştirmek için büyük 
fedakârlıklara katlandılar. O nesiller de kendilerine 
harcanan emeğin, donanımları nispetinde İslâmcı siya-
set projeleri geliştirerek karşılığını ödediler. Başarılı ol-
dular. Yukarıda iktibas ettiğim makalenin yazarı bugün 

kabinede çok önemli bir bakanlığın başında bulunuyor 
ve devlet politikasını tayin ediyor; ama bugünkü devlet 
politikasında bu makaledeki tezlerin en küçük izi bile 
yok.

İslâmcılar nereye gittiler? O kadar tez, o kadar teori, 
o kadar birikim nereye kayboldu? Şairane bir benzet-
me yapalım. Gül ile bülbülün meşhur hikâyesi: Bülbül 
gül ağacının dalına konar, kalbini dikenine yaslayıp 
hazin hazin sabaha kadar öter. Sabaha karşı diken bül-
bülün kalbini deler, zavallı can verip yere düşer. Ama 
yukarıda kan kırmızı bir gül bütün ihtişamı ile açmıştır.

Fizik kuralı: Var olan hiçbir şey yok olmaz. İslâmcılığın 
büyük enerjisi ve birikimi yok olmadı. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin bugün kullandığı meşruiyet kaynağı-
na dönüştü. Devlet derin bir meşruiyet krizi içindeydi. 
İslâmcılar, devraldıkları iktidar hakkı karşılığında bu de-
vasa meşruiyet açığını kapattılar. Ekonomi için bütçe 
açığını kapatmak ne ise, siyasî sorunlar karşısında meş-
ruiyet açığını kapatmak aynıdır. İkisi de bünyeye güç 
ve etrafa güven verir. Kürt sorununu hâlâ çözemedik; 
ama AK Parti iktidarı yerine Türkiye askerî vesayet cur-
cunası ile bugünlere gelmiş olsaydı, hâlâ umutlu olabi-
lir miydik? Dış politika eleştiriliyor; peki bugün bölgede 
sahip olduğumuz araçları kısır Kemalist politikalarla 
elde edebilir miydik?

İslâmcılık bugün devletin meşruiyetine bütün var-
lığını adayarak bambaşka bir kalıba, iktidar gücüne 
dönüştü. Dünün İslâmcı bugünün iktidardaki politikacı 
kadrolarını var eden toplumsal dinamiğe dönüp baka-
lım. Dünün ateşli İslâmcı gençlerine burs veren, yurt-
larının, çıkarttıkları dergilerin masraflarını karşılayan 
hayır-hasenat sahipleri, bugün iktidardaki hallerine 
bakıp ne düşünüyorlardır? İslamcıların derin sessizliği-
ni açıklayacak olan asıl bu sorunun cevabı. Durumdan 
son derece memnun olmalılar. Yükselen zümrelerin, 
yeni sermaye sınıflarının durumdan şikayetçi olmaları 
mümkün mü?

İslâmcılık bugün devlet tarafından hazmedilmiş, 
meşruiyet enerjisine dönüştürülerek tüketilmiş bir ide-
oloji. İktidarı teslim aldı ve ona can vererek görevini ta-
mamladı. Bugünün dindarane gündemleri -Çamlıca’ya 
cami, imam- hatipler, dindar nesiller, kürtaj- bu yokolu-
şun bir özrü veya telafisi değil mi? İslâmcılık öldü. Hâlâ 
yaşadığını düşünenler, varlığına dair bir işaret bulabilir-
ler mi?   y

İslamcıların Hazin Nağmesi
Mümtazer Türköne | 29 Temmuz 2012, Zaman
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Burada ele alacağımız “diyanet” devletin resmi 
kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı değildir. İn-
sanın manevi duygularını, heyecanlarını, coşkula-

rını, ama ağırlıklı olarak işlediği suç ve günah fiillerinin 
doğurduğu pişmanlıkları gidermeye yöneldiği ikame 
ve telafi etme mekanizması; somut hükümlerden tecrit 
edilmiş sonu gelmez ritüeller, seremoniler gösterisidir.

Müslümanlar arasında eğer “diyanet” aşırılaştırıl-
mış söylem, retorik ve ritüeller şeklinde tezahür edi-
yorsa, orada “din” zayıflamış demektir. Dini hüküm ve 
kuralların işlememesi dolayısıyla ortaya çıkan manevi 
boşluğu insanlar diyanet’le telafi etmek isterler. Tabii 
ki din ile diyaneti birbirinden ayırmak o kadar kolay de-
ğildir. Ama diyanet, temelde aksayan, koruyucu fonksi-
yon görmeyen maddi-somut hayat pratiklerinin açtığı 
boşlukta çıkar.

Diyanetin kitlesel gösteriye ve tüketime konu olma-
sının başka bir sebebi de var: Medya ve kitle çağında 
yaşıyoruz, küreselleşme ile her şeyi gösteriye dönüş-
türen, içini boşaltan tüketim kültürü ve liberal piyasa 
da sahte kutsallıklar yanında dini hayatı diyanete çevir-
mektedir. Bu apayrı bir fasıldır.

Bu başlıkta “din”den kastettiğim İslamiyet’in mua-
melat ve ukubata ilişkin hükümler mecmuası; adalet, 
özgürlük ve yüksek ahlaki hayattır. Mesela hüküm 
olarak sömürü, emeksiz kazanç; güvencesiz çalışma 
hayatı; rüşvet, yolsuzluk haramdır. Bunların kazanç 
elde etme ve yükselme yolunun seçildiği; herkesin 
“hak” olarak kendi “şahsi, ailevi, zümresel veya ulusal 
çıkarı”nı merkeze aldığı, sermaye ve statü bölüşümün-
de hakkaniyetin gözetilmediği bir ülkede, başaranlar 
vicdanlarını rahatlatmak üzere bol bol iane dağıtır, her 
sene umreye gider. Dinde aslı astarı olmayan kutsal 
geceler, kandiller, kutlu doğum haftaları icad edilir; 
Kur’an’da ve Sünnet’te karşılığı olmayan ritüeller iba-
detmiş gibi abartılmış gösteriler eşliğinde televizyon 
ekranlarına, futbol stadyumlarına taşınır. Kısaca ritüel-
ler dini hükümlerin yerini alır. Müslüman kitlelerin di-
yanete yönelmesi hem “din” yerine “diyanet”i ikame 
eder, hem günah duygusunu telafi eder, bu sayede 
liberal piyasanın çarkları işler. Böyle bir düzende vic-
danlar, hükümetler ve küresel kapitalizm durumdan 
memnundur; çünkü diyanet, dinin üstünü örtmüştür.

Bu arada bir noktanın altını çizmeliyiz: Dinini ciddiye 
alıp dünyaya İslam bakış açısından bakanların (İslamcı-
ların) AK Parti kurucularına ve teorisyenlerine şükran 
borcu var. Kuruluşta yetkililer “Biz gömlek değiştirdik, 
İslamcı değiliz, dini referans alarak siyaset yapmayaca-
ğız; paranın, ekonominin dinle ilgisi yok; AB ve IMF yol 
haritasını takip edeceğiz” deyip bunu içeride askerî-
sivil bürokratlara, büyük sermayeye ve dışarıda küre-
sel güçlere taahhüt ettiler. Teorisyenleri, yeni seçtikleri 
“muhafazakâr demokrasi”nin referans çerçevesini 
Anglo Sakson ve Amerikalı teorisyenlerine dayandır-
dıklarını; Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyat-
lı, Nurettin Topçu, Peyami Safa, Ali Fuad Başgil gibi 
milliyetçi-muhafazakâr yazarlara yaslandıklarını beyan 
ettiler (Bkz. Yalçın Akdoğan, Muhafazakâr Demokra-
si, 2003-Ankara, s. 25 vd.) Bu deklarasyon, dört büyük 
imamdan Gazali’ye, Muhammed İkbal’den Mehmet 
Akif’e, Mevdudi’den Seyyid Kutup’a uzanan tarihi ve 
çağdaş İslami/İslamcı referans çerçevesinin değiştiril-
mesi demekti.

Bunu beyan etmeleri iyi de oldu. Ama “muhafazakâr 
AK Parti”yi eleştirenler, partinin her nedense reddetti-
ği İslamcılıklarını, referans almadığı dini temel alıp eleş-
tiriyorlar. Mümtaz’er Türköne’ye ilk sorum: Bu hem AK 
Parti’ye hem İslamcılığa büyük haksızlık, İslam’a karşı 
işlenmiş ‘büyük günah’tır. Eğer AK Parti, Kürt sorunu-
nu çözemiyorsa; Alevilerin cemevini kabul etmiyorsa; 
gayrimüslimlerin hâlâ vakıf mallarına el koyup okulla-
rını açmıyorsa; vesayet rejimini tasfiye edecek reform-
ları kesintiye uğratıyorsa; Ortadoğu ve Suriye konula-
rında Türkiye’yi trajik noktaya getirdiyse; takip ettiği 
iktisat politikalarıyla zengin sınıfları semirtip orta sınıfı 
zayıflatıyor, yoksul kesimleri dağıttığı ianelerle doyu-
ruyorsa; toplumu ve aileyi çözüyorsa; kibre kapıldıysa; 
bir telefonla televizyon programlarını iptal ediyorsa 
bu “dini referans aldığı” veya “İslamcı olduğu” için 
değil, tam aksine öyle olmadığı, “muhafazakâr ve mil-
liyetçi-devletçi” olduğu içindir. Dini sembollere vurgu 
yaparak diyanete sığınma çabası, sağcı-muhafazakâr-
milliyetçiliğe özgü siyaset yapma yöntemidir. Bunun 
dinle, İslamcılıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur.  y

İslamcıların “Din”i 
Muhafazakarların “Diyanet”i

Ali Bulaç | 30 Temmuz 2012, Zaman
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Mübarek Ramazan ayında bize de İslâmcılığın 
gaybubeti hakkında fikir yürütmek düştü.

Eyüp Sultan’a gidip tövbe-istiğfar edenler 
arasında, kendi geçmişleriyle hesaplaşan bir zamanla-
rın keskin İslâmcıları var mıdır acaba? Normal şartlar-
da hitama erdireceğim tartışmayı, biraz Ramazan’ın 
uhrevî havasından, biraz da Ali Bulaç’ın soramadığı 
soruları ortada bırakmamak adına takip etmem gereki-
yor. İslâmcıların bakmaya cesaret edemedikleri aynayı 
yüzlerine tutmak bize düştü. Baksınlar ve yüzleşsinler: 
Hayâl âleminde avunmak onlara da, cürümleri nispe-
tinde ülkeye de zarar verir.

Bir konuda Ali Bulaç ile hemfikiriz. İkimiz de 
İslâmcılığın sırra kadem bastığını teslim ediyoruz. Fark, 
bu kayboluş hakkındaki değer hükümlerimizde. Ali 
Bulaç, bu duruma “Son İslâmcı” sıfatıyla isyan ediyor. 
Köşesine çekilen veya iktidar koltuğuna çıkan ve hatı-
ralarıyla avunan İslâmcıları “titreyip kendine dönme-
ye” çağırıyor. Ben ise bu durumu son derece normal 
bir süreç olarak görüyorum. İslâmcılık bir iktidar pro-
jesi idi, gerçekleşti ve ömrünü tamamladı. Başı göğe 
değdikten sonra, gökyüzüne çıkmak için yollar inşa 
etmenin anlamı var mı? Din özü itibarıyla siyasîleşmez; 
siyaset kendisine iktidar yolu ararken dini imdada 
çağırır. İslâmcılık, siyaseti dinîleştirmenin en rafine 
ve en keskin ve tabii en iddialı yollarından biriydi. Bir 
Müslüman’ın çevresi hep Müslüman olsa da dininin 
müntesibidir. Bir İslamcıya ise karşında bir rakip olma-
dan hiçbir yerde tesadüf edemezsiniz. Yusuf Kaplan, 
Yeni Şafak’ta dünkü yazısında İslâmcılığı tam da böyle 
tarif ediyor: “İslamcılık, (Batı Merkezciliğin) dünyaya 
çekidüzen vermesine karşı başlatılmış bir direniş, bir 
diriliş ve bir varoluş hareketidir.” Neyse ki Batı, eski 
Batı değil; dolayısıyla İslamcılık da. İslâmcılar bugün 
yeniden dünyayı keşfe çıkabilseler yeni düşmanlar ve 
karşıtlıklar bulmaları gerekecek.

Gelelim “diyanet” meselesine. “Diyanet”in tam kar-
şılığı “dindarlık”tır. Osmanlı döneminde pek merkezî 
olmayan bu tabir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurul-
ması ile güçlü biçimde tedavüle sokulmuştur. Halk, 
manasını bilmediği için “dinayet” diye kullanır. Halbuki 
“dinayet”in zorlandığında kötü bir anlamı vardır. Keli-
melerin karşılıkları yerli yerine oturduğu zaman anlam 

değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Dindarlık İşleri 
Başkanlığı olarak okuduğunuz zaman Ali Bulaç’a hak 
vermemek mümkün değil. Devlet “din işleri” ile değil, 
“dindarlık işleri” ile meşgul oluyor. Yani kendince bir 
“dindarlık” anlayışı ve sınırları var. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı “cemevleri ibadethane değildir” dediği zaman, 
demek ki devlet adına aslî görevini yerine getirmiş olu-
yor. Yargıtay, aynı yönde karar verdiği zaman devletin 
egemenlik hakkının bir parçası olan dini ve dindarlığı 
tanımlama yetkisini kullanmış oluyor. Bu devlet bir din 
devleti değil, ama dindarlık üzerinde tekel oluşturan 
bir devlet.

Ali Bulaç’ın bana soramadığı soruların (“ilk sorum” 
diye başlayıp, soru işareti ile sona eren bir cümlesine 
rastlayamadığım için böyle diyorum) hepsinin cevabı 
işte bu “dindarlık işleri”nde. İslâmcılık kestirmeden 
dindarlığa dönüştü. Böylece AK Parti ile devletin im-
tizacı tamamlandı. Devlet, cahil ve dinozorlaşmış laik 
elitler eliyle kaybettiği meşruiyeti AK Parti ile yeniden 
kazandı. Koskoca devlet iktidarı öyle kolay ele geçer 
mi? Muhafazakârlaşma, aynı zamanda sağcılaşma, sta-
tükoya sahip çıkmak demek. Devlet, AK Parti’nin sağ-
ladığı taze kanla halkı nezdinde meşru bir otoriteye 
dönüşmedi mi? Meşruiyet krizi bu şekilde çözüldükten 
sonra, AK Parti’nin dindarlığı en uç noktalara taşıması-
nın devlet nezdinde ne sakıncası var?

Ali Bulaç’tan farklı olarak ben bu süreci eleştirmi-
yorum, sadece anlamaya ve açıklamaya çalışıyorum. 
Kalıcı olan fani kişiler değil, devlettir. Devlet için vazge-
çilmez olan milli birlik ve bütünlüğü, uluslararası gücü 
ve itibarı, ekonomik refahı; zirve yapan bu meşruiyet 
halesi içinde AK Parti iktidarından daha etkili sağlaya-
cak bir alternatif var mı? Şu kronik “devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğü” sorununa çare olmak-
tan bahsediyoruz.

Peki İslamcılığı tartışmak ne anlama geliyor? Elleri-
ni iki yana açmış, geri dönenlere “gittiğiniz yol yanlış” 
diyen Ali Bulaç gibi azizler olmadan, hayatın her şeyi 
önüne katıp sürükleyen güçlü akışını hissetmek müm-
kün mü?  y

Din, Diyanet ve İslamcılık
Mümtazer Türköne | 31 Temmuz 2012, Zaman
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İslamcılık konusu entelektüel bir meşgale değil. 
Ortadoğu’da süren derin toplumsal ve siyasî patla-
malar tıpkı geçen yüzyılın ilk çeyreğinde olduğu gibi 

İslamî çıkış yolu konusunu bizzarure gündeme getiri-
yor.

Tarihin en yoğun hac ziyaretleri Hilafet’in ilga edildi-
ği 1924 ve sonraki birkaç yılda olmuştur; zira dünyanın 
her tarafından Müslümanlar Hacc’da buluşup “Hilafe-
tin olmadığı bir İslam dünyası nasıl olacak?” sorusunun 
cevabını aradılar.

Kimsenin kuşkusu olmasın, hiçbir şey eskisi gibi 
kalmayacak; ne eski siyasî rejimler ve yöneticileri, ne 
haritalar. Ya geçen yüzyılı tekrar edip birbirimizi ifna 
edeceğiz ya da yeni bir çıkış yolu bulacağız.

Mümtaz’er Türköne, meselenin bu yönüyle ilgili 
değil, hatta bir miktar üstünü örtmeye, mümkünse bu 
toprakların yegane orijinal akımını tarihin müzesine 
göndermeye çalışıyor.

Belirtmek gerekir ki, bu ülkede ben “son Mohikan 
reisi” misali tek başına kalmış değilim. Bugün de yega-
ne en güçlü entelektüel akım İslamcılıktır. İslamcı ente-
lektüellerden farklı şeyler söyleyen de yok. Hayrettin 
Karaman Hoca kendine “İslamcı” denilmesinden onur 
duyan saygıdeğer bir alimimiz ve fakihimiz. Abdurrah-
man Arslan’ın kitaplarını okumamış bir Türkiyeli, dün-
yayı ve moderniteyi anlamış değil. Mustafa İslamoğlu 
ve Akif Emre hiç eğilmeden bükülmeden İslamcı bir 
perspektiften bize ufuklar çiziyorlar. Yusuf Kaplan 
sınırsız bir enerji ve gayret harcıyor. Müfit Yüksel ve 
Ömer Lekesiz daha doğru dürüst sahneye giriş yapma-
dılar bile. Ve yer darlığından isimlerini sayamadığım on-
larca seçkin entelektüel. Bunlar müzelik isimler değil, 
devlet aydını olmadılar, stratejik hokkabazlıklarla da 
uğraşmıyorlar. Yol gösteren yıldızlar.

Eski İslamcıların kolayca “muhafazakâr-
demokrasi”ye evrilmeleri onların tercihi ve sorunu. 
Onlara şükran borcumuz “Bizim çabamız iktidar ol-
maktır, bunun İslamcılıkla olmayacağına karar verdik, 
İslamiyet’i referans almıyoruz” demeleridir. Soru işa-
retini unuttuğum cümlede Mümtaz’er Türköne’ye so-
rum şuydu: İslamcılığı reddeden muhafazakâr AK Parti 
iktidarından niçin İslamcılığı sorumlu tutuyorsunuz? 

Bütün iyiler liberalliğe ve muhafazakârlığa, bütün kötü-
lükler İslamcılığa. Bu adil değil. Hayatımız tercihimizdir, 
hepimiz seçimlerimizin ürünüyüz. Onlar “bir zamanlar 
İslamcı”ydı, vazgeçtiler ve iktidar oldular. Onların ya-
pıp ettiklerini İslam’a ve İslamcılığa niçin fatura edelim 
ki? Onların galaksi değiştirmesi İslamcılığın bittiğinin 
mi göstergesi oluyor? Böyle bir çıkarsama olabilir mi?

Türköne’nin eleştirileri, İslam’ın ve toplumun asıl 
can yakıcı sorunlarıyla yüzleşmekten kaçanları rahatla-
tıyor. Bu sayede “Demek ki İslamî önermelerin uygu-
lanabilirlilik şansı yokmuş, bir zamanlar iyiydi, zamanı 
geçti. Ne iyi! Bıraktık, iktidar olduk” diyebiliyorlar. Adı-
na “meşruiyet krizini çözme” dediğimiz bu işlemi Y. 
Nuri Öztürk 28 Şubat’tan bu yana başörtüsü ve rahat 
hayat adına yapıyor.

Üç neslin kronolojisi içinde birbirinden farklı İslam-
cılıklar söz konusu. 1998’de Aksiyon Dergisi benimle 
yaptığı konuşmada “İslamî hareket devlete talip de-
ğil” demiştim (Sayı: 205). Konu “İslamcılık bitti” diye 
yansıtıldı. Hayrettin Karaman Hoca, “Bir İslamcılık bi-
ter diğeri başlar” diye bunu tashih ve tasrih etmişti. 
Elhak doğruydu. Benim kastım İslamcılığın bittiğini ilan 
etmek değil, kendi formülasyonuma göre “İkinci nesil 
İslamcılığın belirgin vasfı olan İslamî hareketin miadı-
nı doldurduğunu ve artık “ilk neslin devleti kurtarma” 
veya “ikinci neslin devlet kurma” çabasının “Üçüncü 
nesil İslamcılarda yerini küresel ve toplumsal konjonk-
türde devlet kavramının kendisini İslamî referanslar-
dan hareketle devleti ve iktidarı dönüştürme çabası”na 
bırakması gerektiği konusuydu. AK Parti olarak ortaya 
çıkan “yenilikçi kanadı” bu yüzden destekledim, ama 
onlar modern krizi doğru analiz edemediler; ulus dev-
letin, klasik politik kültürün, eski üretim biçiminin za-
manını doldurduğunu fark edip yeni bir politik kültür, 
yeni bir örgütlenme modeli üzerinde yeni bir iktidar 
tanımı yapamadılar; verili devleti “iktidar için iktidar” 
arzusuyla temellük ettiler, iç ve dış hegemonik güçlerle 
“uzlaşma doktrini” geliştirip aynen Türköne’nin dedi-
ği gibi sıkışmış-kabz haline girmiş devlet iktidarına dini 
meşruiyet sağladılar, milyonlarca insanı bu söylemle 
mobilize ettiler ve sonraları kendilerini devletin sahip-
leri, derken devletin kendisi zannettiler ki geldiğimiz 
nokta ortada. y

Eleştiri Adil Değil
Ali Bulaç | 02 Ağustos 2012, Zaman
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Herkes yarasından muzdarip. Bu yüzden 
tartışma, iki farklı eksene savruluyor. İslâmcılık 
tartışmasını bir “AK Parti eleştirisi” olarak 

üzerine alınıp, İbrahim Kiras gibi siyasî savunma hattına 
yerleşenler çoğalıyor.

“İslâmcılık ölmedi” diyerek ve “çıkış yolu” arayarak 
tartışmayı başlatan ve ilkelerinden taviz vermeden 
sürdüren Ali Bulaç’a destek olanlar da öyle. Tartışma 
doğal olarak, bugünün üniversitelere ve Çamlıca’ya 
cami gibi dindar gündemleriyle de buluşuyor. Mevzu 
gerçekten önemli. Uzun zamandır tarafların etrafından 
dolaştığı, üstünü örttüğü veya yok saydığı canalıcı 
sorun, tam da kitabın ortasından konuşuluyor.

Bir siyasî duruşu savunmak söz konusu olunca, 
kavramın müphemiyetinin oluşturduğu çatlaklar 
savunma mevziine dönüşüyor. Kiras’ın AK Parti’yi 
savunurken sığındığı İslâmcılık kavramının belirsizliğini 
gidermek için ansiklopedi karıştırdım. İSAM’ın İslâm 
Ansiklopedisi’nde kapsamlı “İslâmcılık” maddesi şu 
tanımla başlıyor: “İslâmcılık: İslâm’ı inanç, düşünce, 
ahlâk, siyaset, idare ve hukuk bakımından hayata hâkim 
kılmak, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı 
tesis ederek İslâm ülkelerini Batı karşısında geri 
kalmışlıktan kurtarma amacına yönelik bir çözüm 
arayışı.” Maddeyi sonuna kadar okudum. Müphemiyeti 
bütünüyle gidermemekle beraber oldukça derli-toplu 
bir metindi. Beni şaşırtan, maddenin müellifi sıfatıyla 
yer alan isim oldu. Aradan 12 sene geçmiş, insan nereye 
ne yazdığını gerçekten unutuyor.

Ali Bulaç’ın üç evreye ayırdığı İslâmcılığın ilk evresi 
konusunda uzmanım. Bu uzmanlığa, bir düşüncenin 
doğuş evresindeki saflığı ve berraklığının bütün 
tarihini aydınlatacağı varsayımı ile başlamıştım. 
Aradığımı buldum (Siyasî İdeoloji Olarak İslâmcılığın 
Doğuşu, Nesil Yayınları, İstanbul 2011). 19. yüzyıl 
ikinci yarısı, Müslümanların Batı karşısında her alanda 
mağlubiyetlerine sahne oldu. Müslüman toplumlar 
-Osmanlı ve İran hariç- Batı hâkimiyeti altına girdiler. 
Her yerde aşağılandılar, horlandılar. Bu zelil durumdan 
kurtulmak için ellerinde kalan son güçlü kaleye 
kapandılar. Ekmel din İslâmiyet’e sığınarak, onu bir 
kurtuluş ideolojisine dönüştürdüler; kendi izzetlerini 
İslâm’da aradılar. İslâmcılık, Müslüman toplumların 

İslâmiyet’e (sağlam kulp) tutunarak içine düştükleri 
düşkün durumdan kurtulma, yeniden dirilme ve 
güçlenerek Batı ile rekabet etme çabalarının ifadesidir; 
ve elbette çok boyutlu kültürel, sosyal, ekonomik ve 
siyasî bir harekettir. Çok önemlidir, çok değerlidir; ama 
İslâmiyet’i değil, Müslümanları kurtarma hareketidir. 
Müslümanlar İslâmiyet’in tarihinden süzülen izzetine 
sığınarak kendileri için bir çıkış arayışına girmişlerdir. 
Tarihsel, yani dönemseldir. İslâmiyet’in değişmez 
hakikatleriyle değil, mutlaka kendi şartları ve çağın 
getirdikleriyle ölçülüp-tartılmalıdır.

Ali Bulaç haklı: İslâmcılık konusu entelektüel bir 
meşgale değil. Ben de bir oryantalist değilim. 1890’da 
Bombay limanına demir atmış Ertuğrul Zırhlısı’nda 
görev yapan Türk bahriye zabitinin tam olarak durduğu 
yerdeyim. Haftalar öncesinden Halife’nin savaş 
gemisinin geleceğini öğrenip Bombay’ı mesken tutan 
Hint Müslümanlarının, “Müslüman toprağında iki rekât 
namaz kılmak” maksadıyla birbirlerini çiğneyerek 
güverteye çıkmalarını gözlerim dolarak seyrediyorum. 
Aynı anda bu eski geminin Japonya’ya ulaşması için 
hesap yapıyorum. Ve bugün de hesap yapmaya devam 
ediyorum. Dünün hesapları kadar karışık olmasa da...

Elbette mesele, -AK Parti’yi bu tartışmada müdafaa 
edenlerin yaptığı gibi- bir partinin, demokratik 
rekabet içinde inşa ettiği alçak duvarları arasına 
hapsedilmemeli. Üstelik İslâmcılığı bitiren AK Parti 
değil. AK Parti’yi iktidara taşıyan dinamikler, aynı 
zamanda İslâmcılığı da tarih dışına itti. İslâmcılığı var 
eden Batı’nın yükselen yıldızı şimdilerde sönmek 
üzere. İslâmcılardan bugünün dünyasını değiştirecek 
ölçekte güçlü ve sarsıcı bir tez geldi de, uygulanması 
mı eksik kaldı?

İslâmcılık gibi anti-tez olarak gelişen tedafüî 
hareketler, tezini kaybedince anlam kaybına uğrar. 
İktidar, eskinin İslâmcılarını emekliye ayırdı, İslâmcılığın 
tezlerini ise değişen dünya sona erdiriyor. Yeni tezler 
lâzım. Üstelik, Ertuğrul Zırhlısı’nın güvertesi gibi, 
dalgalı ve sisli bir denizde, çürük bir geminin üzerinde 
size önünüzü gösterecek tezler.  y

AKParti mi, İslamcılar mı?
Mümtazer Türköne | 03 Ağustos 2012, Zaman
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Vaktin birinde, köyün birinin boş bulunan imam 
kadrosuna müracaat eden iki kişiden biri bizzat 
köylüler tarafından seçilecekmiş. Köyün ahalisi 

ilk defa başına gelmiş bu işlem için bir yöntem tespit 
etmeye çalışırlar. İstişareler sonucunda adayları imti-
han etmeye karar verirler. Bu iş için önce bir jüri tespit 
edilir. Jüri adayları ilk etapta okuma-yazma imtihanına 
tabi tutar. Tutar tutmasına ama jürinin kendisi okuma 
yazma bilmemektedir. Yine de kulaklarına çalışan bir 
tarzı takip ederek adaylarden bir tahtaya ‘öküz’ ke-
limesini yazmalarını isterler. Adaylardan biri hemen 
çok bilmiş müsthezi bir edayla ‘öküz’ diye yazar. Ne 
beklersiniz? Okuma yazma bilmeyen köylü bir şeye 
benzetemez tabi. Diğerinin yazmasını isterler. O da bel-
ki bilmediğinden belki de köylüdeki zaafı hemencecik 
farkettiğindendir, tahtaya kelimeyi yazmak yerine 
hızla ve üstünkörü bir öküz resmi çizer. Köylü resmi 
görür görmez ‘aha işte bu!’ der.

Mümtaz’er Türköne ile Ali Bulaç arasında İslamcılık 
üzerine cereyan eden ve Necdet Subaşı’nın bir yazısı 
üzerine yeni bir hal alan tartışmayı izledikçe bu darb-ı 
mesel gelip zihnimin bir yanına yerleşti. Zira bana öyle 
geldi ki, Türköne önünde İslamcılık olarak gerçekleşen 
hiç bir şeyi görmüyor ama Ali Bulaç’ın ona çizdiği 
İslamcılık resmini gördükçe ‘işte bu!’ diyor.

Türköne’nin okur-yazarlığı olmadığını söyleyem-
eyiz tabi ama İslamcılık tanımının ısrarla İslamcılığı 
ıskaladığını söylemek zorundayız. Şimdi İslamcılığın 
tarihi üzerine yazdığı doktora teziyle İslamcılık lit-
eratürüne önemli katkıda bulunmuş Türköne’nin 
İslamcılığın elif-bâsını bilmediğini söylemek biraz ayıp 
karşılanabilir. Türköne’nin hoşgörüsüne güvenerek 
açtığı tartışmaya bu sert noktadan girmek istiyorum. 
Evet Türköne’nin İslamcılık tanımı ve tahlilleri belki 
İslamcılığın çok dar bir tezahürü için geçerli ama bu 
haliyle de İslamcılığı sınırlayan, toplam gerçekliğini 
ıskalayan ve ıskalatan bir işlev görüyor.

İşin ilginci bir siyaset bilimci olarak Türköne’nin 
benimsediği İslamcılık tanımında siyasetin tanımı 
da çok sorunlu. Aslında İslamcılığın hakikatini 
ıskalamasının bir sebebi de siyaset tanımının sorunlu 
veya çok dar olması. Veya belki ona cevap yetiştirmeye 
çalışan Ali Bulaç’ın İslamcılığı tarif etmek için çizdiği 

resim üzerinden gidince oraya kaçınılmaz olarak 
ulaşıyordur. Belki Ali Bulaç okuma-yazma bilmediğini 
düşündüğü Türköne’ye anlayacağı şekilde hitap et-
meyi tercih ediyordur. Ama doğrusu Ali Bulaç’ın tarif 
ettiği ve bu haliyle kaçınılmaz olarak yasını tutmaya 
koyulduğu İslamcılığın cenaze namazını kılmak da 
Türköne’ye düşüyor.

Peki yıllarını İslamcılık ilmi yaparak ve bunun mü-
cadelesini vererek geçirmiş olan Ali Bulaç’ın da daha 
kapsamlı bir İslamcılık tanımına sahip olmadığını 
söyleyebilir miyiz? Burada işin biraz daha karışması 
pahasına, Bulaç’ın da tarif ettiği veya mücadeles-
ini verdiği İslamcılığın kendi hayatı içinde de dönem 
dönem anlaşılmaz iniş-çıkışlar yaşadığını görünce, 
bunu işin tabiatı gereği kabulleniyoruz. Çünkü ger-
çek İslamcılık tanımı gereği beşeri bir yorumdur, bu 
yoruma sahip insanların yorumlarında bilgileri, tarih-
sel ufukları ve tecrübeleri muvacehesinde değişimler 
yaşanmasında şaşılacak bir şey yok. Ama Bulaç’ın 
söylemlerinde İslamcılık neredeyse vahyedilmiş bir 
mutlak otorite diliyle ifade edilince ona karşı çıkmak da 
ilahi bir otoriteye karşı çıkmak gibi algılanıyor ve konu 
tartışmaya Bulaç’ın noktayı koymasıyla kapatılmış 
oluyor.

Bu haliyle Bulaç’ın İslamcılık tanımı resmin aktardığı 
dolaysız anlamın mutlaklık iddiasına yaklaşıyor. 
Ama işin garip tarafı, Türköne’ye aktardığı resim 
Türköne’nin İslamcılığın sonunu ilan etmesini daha da 
kolaylaştırıyor.

Eee, Bulaç’ın çizdiği resimdeki İslamcılık hakkaten 
ölmüştür, çünkü gerçek bir şey değil, hayatla, insan-
la, tarihle, dahası en geniş anlamıyla, Ebu Hanife’nin 
tanımladığı şekliyle fıkıhla bağı olmayan bir İslamcılık, 
metafizik bir İslamcılık ne kadar yaşayabilir? Allah rah-
met eylesin, ama bu arada biz de Bulaç ile Türköne’nin 
bu diyalogda ne kadar iyi anlaşabiliyor olduğuna dik-
kat kesiliyoruz. Allah bu diyaloglarını artırsın, daha da 
verimli kılsın?

Bu diyalog bana nedense İslamcılığı anlatmak 
için resme ihtiyaç duymayacak, yazıyı ve yazının 
avantajlarını devreye sokacak bir elif-bâya ihtiyaç 
duyduğumuzu söylüyor.

İslamcılığın Elif-Bâsı
Yasin Aktay | 04 Ağustos 2012, Yeni Şafak
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Madem elif-bâdan gideceğiz ilk etapta 
Türköne ile Bulaç’ın arasındaki elif mesabesinde-
ki bir tartışmadan yola çıkarak başlayabiliriz.

Bulaç’ın benim de katıldığım ama sonradan 
Bulaç’ın zihninde neye dönüştüğüne emin 
olamadığım bir önermesi var. ‘Her Müslümanın 
bizzarure İslamcı olduğu’ önermesi bana göre 
de doğrudur, ama Türköne bu önermeye karşılık 
neden iki ayrı sıfata ihtiyaç duyulduğunu Müslü-
man sıfatının İslamcıya neden yetmiyor olduğu 
sorusunu soruyor.

Belli ki, bu soru, Türköne’nin takıldığı te-
mel ve gayet basit bir soru, aslında cevabı da 
son derece basit, hatta alfabe düzeyinde bir 
cevap. Cevabı yine basit bir soru: Müslümanın 
Müslümandan başka bir isminin veya vasfının 
olamayacağı hükmünü nerden çıkarıyorsunuz? 
Kur’an’da Müslüman (Müslim) aynı zamanda 
mümin, aynı zamanda muhlis, aynı zamanda, 
muhsin olarak ve daha bir sürü başka vasfıyla 
niteleniyor. Müslim sözcüğü bunların hepsini 
bir bakıma içeriyor, ama bu isimlerin her biri 
Müslim olanın başka özelliklerine, vasıflarına 
işaret eder. Müslim sözcüğü Müslümanın her 
yanını anlatıyor olsa bütün bu vasıflara neden 
ihtiyaç duyulsundu? Kur’an’ın kendisi bizzat 
Müslümanın vasıflarını çoğaltmışsa biz kullara 
ne düşer?Yyeter ki bu vasıflandırma Kur’an’ın 
çizgisinin dışında olmasın.

Peki İslamcı Müslümanın hangi vasfını işaret 
ediyor ve bu vasfı ne kadar geçici, ne kadar aslî, 
ne kadar modern, ne kadar siyasal? Siyasal olan 
aynı zamanda modern olmak zorunda mıdır? 
İslamcılık sadece bir muhalefet söylemi midir? 
Öyle olsa Abdülhamid’in İslamcılığı veya Me-
hmed Akif’in Osmanlı’nın beka sorunsalına ve 
ittihad-ı İslam idealini hedeflemiş İslamcılığı 
hangi iktidara muhalif bir söylemdir?

Bunlar çok basit ve arkası gelecek sorular, 
cevabı da basit sorular aslında. Ama madem elif-
bâdan gidiyoruz, bu basitliği de göze alacağız. 
Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne’nin başlatmış 
oldukları, bu verimli tartışmaya Star’dan Murat 
Güzel ve İbrahim Kiras ile Yeni Şafak’tan Ömer 
Lekesiz ile Yusuf Kaplan çok değerli katkılar 
yaptılar. Ama ben biraz farklı bir kulvar deneyer-
eek tartışmaya devam edeceğim.

Şimdilik Elif üzerindeki temrinlerimizi 
sürdürelim.  y
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İslam “teoloji (ilahiyat)” değildir; çünkü beşeri idrakin 
üstünde olan Zat’la uğraşmaz; Zat’ın bilgisi ve tabiatı 
üzerinde tartışma Hıristiyanlığa aittir. “Tanrı’nın ta-

biatı” araştırmaya konu olmadığına göre, bu manadaki 
“tanrı bilgisi (teoloji)” de olmaz.

İslam bakış açısından epistemoloji ve bilme eylemi-
nin anahtar terimleri olan “El ilm” Allah’tandır; Allah 
“Hayy” olduğu için biz hayat sahibiyiz ve bizim dışımız-
daki varlıkların (melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler) ha-
yatı vardır. Allah “El âlim” olduğu için biz “biliriz”, bil-
mek isteriz. Ama O’nun bilgisi mutlaktır, varlık âleminin 
bütününü -Meşşailerin iddia ettiklerinin aksine herhan-
gi bir cüz’ü veya ufak bir alanı dışarıda bırakmamak 
üzere- ihata etmektedir. Bize sınırlı alanda tanınan 
imkânlar dâhilinde bilebildiğimiz O’nun vahy ile gön-
derdikleri ışığında “âlem”in “ilmi”dir. İkinci anahtar 
terim olan “ma’rifet”in konusu ise isimler, sıfatlar ve 
fiillerdir. Her bir bilmeyi yerli yerinde kullandığımızda 
Ma’rifetullahı hâsıl eder. Bu türden bilmenin veya daha 
doğru deyişle anlama ve tanımanın öncesinde iki bilme 
çabasının daha başarıyla yürütülmesi gerekir ki, bunlar 
da nefsin bilgisi olan Ma’rifetünnefs ve varlık âleminin, 
yani maddi tabiatın, gözlem-deney ve çok yönlü bilim-
sel araştırmanın konusu olan Ma’rifetulhalk vardır.

Mümtaz’er Türköne soruyor: “Müslüman” sıfatı 
neden İslamcılara yetmiyor? Çünkü din, modern dün-
yanın soruları ve kurguları arasında bambaşka bir kalı-
ba dökülüyor. Ortaya ‘hakikat’ için diğer dinlerle değil 
dünyevi ideolojilerle savaşan bir ‘izm’ çıkıyor. İslamcı-
lar hesabı ahirete bırakmak yerine cenneti bu dünyada 
kurmaya çalışıyorlar.”

Bu soruyu kurgulayan zihnin “dini dışarıya çıkaran 
seküler” veya kiliseyle özdeşleşmiş dine nazaran “din-
dışı laik” alana hakikat değeri tanıdığı anlaşılmaktadır. 
Bu, Kur’an’ın tashih etmeye çalıştığı temel bir yanlıştır. 
İslam’ın sahih inancına göre:

1) Allah’ın müdahil olmadığı toplu iğne ucu kadar 
alan yoktur. Zira varlık âleminin bütününü O yaratmış-
tır, varlık “Nefesürrahman”dır. Hangi alan veya şey 
Allah’ın yaratması dışında kendi kendine var olabilmiş-
tir ki, “din-dışı alan” olsun?

2) El Hayy O ise, hayatın kaynağı da O’dur; “O gök-

lerin ve yerin nurudur.” Varlık âleminde bir zerreciğin 
katrilyonda biri kadar enerji, hayat belirtisi varsa, haya-
tını Hayy isminden alır. Hayata hayat veren O olduğuna 
göre, nasıl biz insanlar, O’nun iradesi, emri ve hükmü 
dışında kendimizin arzularına, öngörmelerine ve keyfi-
ne göre özerk/otonom hayat alanları var edebiliriz?

Bu iki önerme “seküler olan”ın İslam içinde müm-
kün olmadığına işaret eder. Ama buna rağmen insanlar 
kendilerine ait, yani ilahi irade ve dini düzenlemenin dı-
şında alanlar var ediyorlar ve dünyayı bu alanlar üzerin-
de kurguluyorlarsa, bunu Allah’a rağmen yapıyorlardır 
ki, bütün peygamber mesajlarının ana teması budur.

“Hakikat” için İslamiyet tabii ki dinlerin teolojisini 
sorgular. Örneğin sıkça üçleme (teslis) inancının varsa-
yımlarını çürütür, fakat mukabil bir teoloji kurmuyor. 
İslamiyet’in tarihte diğer dinlerin teolojilerine karşı 
geliştirdiği akli burhan ve hüccetler “teoloji/ilahiyat” 
değil, “Kelam”dır. Kelam ise, Nefha-i ruh’un türevi 
olan aklın vahy ışığında varlığı, hayatı, insanı, mebde’ 
ve meadı, ahlaki tutum ve fiillerimizi kavrama, anla-
ma, düzenleme ve açıklama çabasıdır. Kelam ile teoloji 
arasında uçurumlar vardır. Ve bazı geç kalmış mutezili 
modernistlerin iddia ettiklerinin aksine İslam kelamı 
kendini tüketmiş değildir. Özellikle Eş’ari kelamı -ki Ma-
turidi kelamı da ondan büsbütün kopuk değildir- pozi-
tivizmin ve determinizmin çöktüğü bir dünyada fizik, 
biyoloji ve epistemolojinin gelip dayandığı ürkütücü 
belirsizliğe karşı bize bir bilgi ve zihin hazinesi sunmak-
tadır. “İslamcı” terimini de ilk kullanan İmam Eş’ari’dir 
(öl. M. 935) ki kitabının ismi “Makalatu’l İslamiyyin”dir.

İslamiyet’in işi “teoloji” değildir; hayat alanları din-
den kopuk “dindarlık veya diyanet” de değildir. Bu 
dünya ile mesela adalet, özgürlük, sömürü, zulüm ve 
yoksullukla uğraşmaktır. Türköne, bize diğer dinlerin 
teolojisiyle uğraşın, “dini hükümleri” bırakıp “dindarlık 
veya diyanet”le yetinin demeye getiriyor.

Üçüncü nesil İslamcılar, “teoloji”den-ilahiyatlardan 
uzak durup İslam Kelamı’nı bu dünyayı yeniden anla-
mak ve açıklamak üzere ihya etmelidirler. y

İslamcılık Bir Teoloji mi?
Ali Bulaç | 06 Ağustos 2012, Zaman
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Önce bir tasrih: Mümtazer Türköne, benim 
verdiğim darb-ı meselden çıkarılabilecek en 
son (yani aslında asla çıkarılamayacak) anlamı 

çıkarmış. Gerçi üstüne alınmadığını söylemiş, ama 
ben bu sözden Türköne veya başkasına bir haka-
ret imasında bulunmaktansa yazı yazmayı tamamen 
bırakmayı yeğlerim. Hem Türköne hem de Ali Bulaç çok 
değer verdiğim her zaman yazılarını büyük bir ilgiyle, 
çok şeyler öğrenerek okuduğum iki değerli mütefek-
kirdir. Bu her sözlerine katılmak anlamına gelmez. 
Açtıkları ve başkalarını da davet ettikleri tartışmaya 
‘küçük kardeş samimiyeti havasında’ icabet ederken 
tartışmadaki konumlarını ‘resmetmek’ üzere bir darbı 
mesel verdim. Mesel, aslında sadece bir iletişim so-
rununa işaret eden boyutuyla önemliydi, orada geçen 
‘öküz’ yerine başka bir şey (aslan, kedi, ev) konularak 
de maksat hasıl olabilirdi, ama böyle bir ima ihtimali 
görmediğimden duyduğum-öğrendiğim şeklini tahrif 
etmek aklıma bile gelmedi. Maksat konuşulan kavram-
lar üzerindeki uzlaşmazlığı anlatmaksa aslında bu 
durum bile beni, çok üzülmem pahasına, teyid etmiş 
oldu. Bundan sonra verdiğim darb-ı meseli geri çek-
erek mümkün mertebe metaforsuz konuşmaya devam 
edeceğim. Allah sürç-ü lisan ettirmesin, hayır umarak 
başladığımız şu tartışmayı bize başka bir fitne kılmasın.

* * *

Müslüman vasfının neden yetmediğini soran 
Türköne’ye Ali Bulaç’ın da bir önermesine katılarak 
İslamcılığın Müslümanın bir vasfına işaret ettiğini söyl-
edik. Kur’an’da Allah Müslümanlar için bir kimlik olarak 
‘Müslim’ ismini seçmiş ve onlara başka bir kimlik üzere 
ölmemeyi de buyurmuş, ama bu Müslimin aynı za-
manda mümin, muhsin, muhlis, muvahhid gibi başka 
boyutlarına yeri geldiğinde değinilmiştir. Müslümanın 
‘İslamcı’ vasfı da aslında onun siyasal boyutuyla ilgi-
lidir ve bu boyutuyla onun ayrılmaz bir vasfıdır. Çünkü 
siyasallık genelde insanın, özelde tabii ki Müslümanın 
da özünde olan bir şeydir.

Siyasallık çok büyük projelere sahip olmaya gerek 
olmaksızın da en temel düzeyde taraf olmakla ilgilidir. 
Baştan itibaren İslam’ın bütün söylemleri Müslümanı 
bir taraf olmaya zorlar. Adem’in yaratılışıyla ilgili hi-
kayeden başlayarak Kur’an Müslümanı şeytana ve in-

sanlardan dostlarına karşı Allah’ın yanında durmaya 
davet eder. Siyasalın en temel tanımı budur ve bu 
tanım şu veya bu projeye sahip olmaktan önce de 
Müslümanın siyasallığını belirleyen bir şeydir. İslam’ın 
özü olan tevhid baştan sona bu tarafı belirlemeyle ilgi-
lidir. Başka ilahları reddetmek, işe bir ret ile başlamak 
ve kendisine evvelinde ahirinde uyulacak yegane 
otorite olarak Allah’ı tanımak.

İnsanlara ilahlık taslayan güçlere karşı reddiyeci bir 
duruş sergilemeden Müslüman olunmadığına göre, 
ve ilahlık taslayanlar her dönem ve bağlamda var 
olduğuna göre, siyasallık Müslümanın varoluşunun en 
temel düzeyidir. İslamcılık Müslümanın bu haline işaret 
eder ki, bu isimlendirmeye hiç ihtiyaç duymadan da 
Müslümanın bu boyutu anlatılabilir. Kur’an bu kavra-
ma müracaat etmemiş mesela.

Yeni bir kavrama ihtiyaç duymak biraz da 
kavramların toplumdaki iletişimi sağlayabilmesiyle 
ilgilidir. İslamcılık kavramı, belli bağlamlarda Müslü-
man kavramındaki işlev daralmasının bir sonucu olarak 
devreye girmiştir ki, bizzat kavramın ortaya çıkışı 19. 
Yüzyıl’dan çok daha gerilere gider. ilk dönemlerde de 
bizzat bu kavrama müracaat edilmiştir. İmam Eşari’nin 
meşhur eseri Makâlâtu’l-İslamiyyîn ve İhtilafu’l Mus-
allîn (İslamcıların Sözleri ve Musallilerin İhtilafları) 
başlığını taşıyor ki İslamcılardan kasıt tam da İslam’ı 
doğru anlayıp yaşayan ve mücadelesini verenlerdir. 
Zaman zaman ortaya çıkan mücahit, murabıt gibi 
kavramlar da dönemlerinde İslamcılığın ifade etmek 
istediği anlamları ifade etmiştir.

Türköne’nin yazılarında sorunlu bulduğumu 
söylediğim siyasal tanımı, siyaseti sadece projeler 
düzeyinde alan yaklaşım. İslam Ansiklopedisi’nde 12 yıl 
önce yine kendisinin yazmış olduğu ve bu tartışmada 
dayandığı İslamcılık tanımı da dünyayı topyekun özel 
bir siyaset çabasıyla değiştirme projesini anlatıyor. Bu 
tanıma göre İslamcılık bir tarihsel (19. Yüzyıl ve sonrası) 
ve coğrafi (Batı karşıtlığı) bağlamla sınırlı ve diğer si-
yasal ideolojiler gibi bir hayata hakim olma projesidir. 
Böyle bakınca İslamcılığın başarılı veya başarısızlığını 
ölçmek ve değerlendirmek gayet basittir. Batı’nın 
maddi ve kültürel üstünlüğü hala devam ettiğine göre 
ve İslam’ı hayata hakim kılamadığına göre İslamcılık ha-

İslamcılık, Devlet ve İktidar
Yasin Aktay | 06 Ağustos 2012, Yeni Şafak
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len başarılı olamamış hatta Türköne’ye göre başarısız 
olmuştur. Ama Türköne bu başarısızlığı bir yerde şu 
ifadelerle anlatmayı tercih ediyor: ‘İslâmcılık bir iktidar 
projesi idi, gerçekleşti ve ömrünü tamamladı’ Şimdi bu 
sözü bir başarısızlık öyküsü olarak nasıl yorumlayacağız?

Hemen akla gelen basit soru şu: İslamcılık hedeflediği 
şeye ulaşmışsa onu neden başarısız saymamız ger-
ekiyor? Tabii ki, İslamcılığın ulaştığı hedefin baştaki 
iddialarıyla ilgisi olmadığını söylemeye çalışıyor 
Türköne. Ya o İslamcıların bugünkü halini beğenmiyor 
(ki, beğenmeyebilir sonuna kadar hakkıdır) veya eski 
İslamcıların iktidar(daki) performansını İslamcılıklarına 
değil, yine devletin kendi iç fonksiyonuna bağlıyor ve 
bence asıl paradigmatik duruşunu burada sergiliyor. 
İslamcıların iktidara ulaşması ve iktidarda yaptıkları 
kendi performanslarıyla değil, Devlet’in duyduğu 
ihtiyaçla görevlendirilmeleriyle ilgilidir. O Devlet bir 
meşruiyet krizine girmiştir ve o meşruiyet krizini en iyi 
İslamcılarla çözebilirdi. Onun için İslamcılardan daha iyi 
bir enstrüman yoktu elinde.

O İslamcıların iktidardayken Kürt sorununa 
yaklaşımları, askeri vesayet düzenini geriletmeleri, in-
san haklarını geliştirmeleri, refah düzeyini artırmaları, 
sosyal devlet uygulamaları, uluslararası alanda da 
Müslüman halklar arasındaki ilişkileri artırmalarının 
kendileriyle ilgisi yok da sadece o müteal devletin ta-
lepleriyle ilgisi var. Türköne’nin İslamcılığın şu spesifik 
örneğine (AK Parti) dair yaptığı analizde bile büyük 
sabit, cevher, öz devlettir geriye kalan herkes gibi 
İslamcılar da bu özün arazlarıdır.

Bu devleti bir yerden tanıyoruz tabi. Biraz Hıristiyan 
siyaset felsefesi biraz Hegel’den. Murat Güzel de 
Star-Açık Görüş’te ‘İslamcılığa uygun görülen rol: 
Türbedarlık’ başlıklı yazısında bence çok iyi bir yerden 
yakalamış bu noktayı ve sormuş ‘peki bu esnada o 
İslamcılar devlete hiç mi etki etmemişler? Onda hiç mi 
bir değişikliğe yol açmamışlar?’ İslamcıların kendiler-
ine ait hiç bir varlıkları ve rolleri olmamış mı? Böyle mi 
okuyacağız olan biteni?

Buraya kadar, Türköne’nin dar siyaset tanımının 
veya algısının İslamcılığı değerlendirmeye yetmediğini, 
İslamcılık diye ancak çok özel şartlarda ve zamanlarda 
ortaya çıkan spesifik projeleri değerlendirebildiğini an-
latmaya çalıştım. Doğrusu bu tarz bir siyaset tanımının 
siyasal bilinci genel anlamda olumsuz etkileyen bir 
yanı da var. İnsanın bütün faaliyetlerinin devlet, tarih, 
süper güçler, merkez, sistem gibi metapolitik aktörler 
tarafından belirlendiği düşüncesine kapılanlar nasıl bir 
siyaset üretebilir ki?

Tam ısınmışken, yerimiz bitiyor, demek ki devam 
edeceğiz.  y
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Bedeviler şehri ele geçirdikten sonra kapıya nö-
betçiler diktiler. Zaman zaman Ali Bulaç gibi badi-
yede yaşayan biri çıkıp, “ey içeridekiler, zararda-

sınız!” diye seslendiği zaman, nöbetçiler ayaklanıyor.

İçeridekilerin umurunda değil; lakin nöbetçiler biraz 
da fırsattan istifade kendilerini göstermek için işlerini 
gürültülü şekilde ifa ediyor. Olan söylenen söze oluyor; 
gürültüde kaynayıp gidiyor.

Bu sefer kaynamadı. Dünkü yazısı ile Ali Bulaç sözü 
yeniden mecraına yerleştirdi. İtiraz ederken bile aydın-
lanıyoruz. Hûşû içinde Ramazan’ı geçirirken, memle-
ketimiz alnı secde gören emir sahiplerinin taht-ı neza-
retindeyken Müfrit Âlim bizi uzak sınırlara götürüyor. 
Her şeyi yeni baştan düşünmemizi ve yeniden kapsamlı 
bir ihya hareketine girişmemizi öneriyor.

“Müfrit Âlim”, Bediüzzaman’ın Ali Suavi için kullan-
dığı bir tabir. Ali Suavi gibi kabına sığamayan, yerinde 
duramayan ve hep uçlarda dolaşan gerçek bir âlimi 
niteleyecek en doğru sıfat. İslâmcılığı modern çağ-
lara özgü ve Batı ile rekabet eden bir İslâmî düşünce 
birikimi ve bir siyasî hareket olarak kabul edersek, bu 
düşüncenin ilk öncüsü ve kurucusu sıfatını hak eden 
iki kişiden biri Ali Suavi’dir (1839-78). Uzun bir izaha-
ta girmeden özetleyeyim: Modern İslâmî düşüncenin 
içine, Batı’nın demokrasi ve özgürlükler dünyası ile 
rekabet etmek kastıyla “Hâkimiyet Allah’ındır” düs-
turunu bir anahtar olarak koyan odur. Fıkıh ve fetvayı, 
Batılı kanunların karşısına sağlam argümanlarla yerleş-
tiren de odur. Egemenlik tabirinin Latincesini kullana-
rak soruyor: “Souverain kimdir?” Cevap “El Hakimu 
Huvallah”tır. Yeterli mi?

Modern zamanlarda İslâmcı düşünce, Batı’da üretil-
miş sorulara verilen cevaplar etrafında oluştu. Bundan 
önce İslâmî Medeniyeti, Yunan, Roma ve Yahudi-Hıris-
tiyan üçgeninde gelişen birikime vâkıftı ve İslâm felse-
fesi, tasavvufî düşüncesi, Kadim Yunan felsefesinin her 
türü ile diyaloğa girerek (İşrakî ve Meşşaî felsefesin-
den, Kelamcıların uğraştıkları problemlere kadar) ve 
zaman zaman içselleştirerek gelişti. Üstelik Batı’yı Yu-
nan felsefesi ile tanıştıranlar da Müslümanlar olmuştu.

18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında geli-
şen ve günümüze kadar Batı’nın dünya üzerindeki 
hâkimiyetinin maddî ve fikrî temellerini oluşturan mo-
dernlik, aynı zamanda geleneksel İslâmî birikimin bir 

anti tez olarak diyaloğa girdiği dünyanın adıdır. Kısaca 
Batı modernliğini referans alan modern çağlara özgü 
bir İslâm düşüncesi ortaya çıkmıştır. Şayet bu düşünce-
yi, kitleleri peşine takıp sürükleyen, acil siyasî sorunlara 
çözüm getiren ve modern dünyanın sorularına cevap 
olarak İslâm’ı topluma ve siyasete yeniden hâkim kıl-
mayı amaçlayan bir ideolojiye dönüştürürseniz, bunun 
adına İslâmcılık diyoruz.

Ali Bulaç’ın “İslâmcılık bir teoloji mi?” sorusuna ver-
diği cevap, Mevdudi ve Kutup ekolüne uygun. Peki, 
yine modern İslâm düşüncesi içinde Suruş ve Arkun’u 
referans alıp başka cevaplar verilemez mi? Bulaç, 
“İslâm teoloji değildir” cevabını verirken “Zatın bilgi-
si ve tabiatı üzerine tartışma Hıristiyanlığa aittir” hük-
müne ulaşıyor. Ya Kelamcıların ve İslâm filozoflarının 
ciltler dolusu tartışmaları? Ali Bulaç’ınki sadece bir rey. 
Pekâlâ, Teolojiyi de içeren bir İslâm düşüncesinden 
bahsedilebilir. Bizim kadim geleneğimizle, modernli-
ğin etkisindeki İslâmî düşünce veya İslâmcılık arasında-
ki fark burada ortaya çıkıyor. Kadim zamanların âlimi 
verdiği benzer hükmü; “doğrusunu Allah bilir” diye bi-
tirirdi. İslâmcılar, modernliğin ezici tahakkümü altında 
tek ezeli ve ebedi hakikate sahip olduklarına inandıkla-
rı için, böyle bir ihtiyat payı bırakmazlar. Modernliğin 
içinde tonlarca birbiri ile rekabet eden düşünce ve ide-
oloji vardır. Her biri tek hakikat olduğunu ve o hakika-
tin de onların tekeline girdiğini iddia eder. İslâmcılar da 
öyle.

Ali Bulaç, “İslâmiyet’in işi bu dünya ile, mesela ada-
let, özgürlük, sömürü, zulüm ve yoksullukla uğraşmak-
tır.” diyor. Ben de tam olarak bu iddiayı kastederek, 
İslâmcılığı “cenneti bu dünyada inşa etmek” olarak ta-
nımlamış ve kaynağının Batılı ideolojiler olduğunu söy-
lemiştim. “Bu dünya bir imtihan yeridir” sözü, Bulaç’ı 
çürütmek için yeterli mi? Elbette hepimize düşen gö-
rev adaleti tesis etmek, zulmü engellemek. Peki nasıl? 
Bütün sorunlara tek ve mutlak cevaplar bulursanız 
modernliğin ve dolayısıyla İslâmcılığın dar sınırlarına 
hapsolursunuz. Yeryüzünde tek hakikatin sahibi olarak 
kibirle ve azametle dolaşan küçük ilahlardan birine dö-
nüşürsünüz. Hâlbuki söz nasıl bitmeliydi? “Allahu’l âlim 
bi’ssavab”. Peki, bu sözü İslâmcılardan duyma ihtima-
liniz var mı?   y

“Müfrit Âlim”
Mümtazer Türköne | 07 Ağustos 2012, Zaman
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İslamcılık üzerine açılan tartışma, hızla ve yayılarak de-
vam ediyor. Bu esnada tartışmaya yazılarıyla bir çok 
değerli isim katılıyor ve her biri birbirinden ufuk açıcı 

katkılar yapıyor. İslamcılığın bir tartışma nesnesi olması, 
özellikle kendi üzerinde düşünmesi, hayra alamet. Bu bir 
muhasebe hareketine dönüşebilir. Bu muhasebeye şid-
detle ihtiyacımız var. Ben tartışmama daha önce belirledi-
ğim hat üzerinden gitmeye çalışacağım.

Mümtazer Türköne İslamcılığı belli bir dönem için 
İslam’dan yola çıkılarak geliştirilmiş Marksizm veya libe-
ralizm ile aynı kulvarda rekabet etmeye çalışan bir siyasi 
proje olarak görüyor ve bu haliyle iktidara geldiği halde 
hedeflerini gerçekleştiremediğini anlatıyor. Neden? Çün-
kü ona göre İslamcılığın asıl yeri muhalefettir o yüzden 
bir muhalefet söylemi olarak cazip sayılabilen İslamcılığın 
iktidara gelmiş olması onun bizatihi başarısızlığının tek ba-
şına bir göstergesi sayılabilir.

İktidarı her zaman İslamcılığın ötekileştirdiği bir ko-
num olarak görmek bana göre Türköne’nin İslamcılık hak-
kındaki asıl yanılgılarından biridir.

1. Türköne bunu yer yer “normatif bir ilke” olarak, yani 
“İslamcılık sahici olacaksa hep muhalefet olarak var olma-
lıdır” mealinde, yer yer de “olanı betimleyici bir tespit” 
olarak ortaya koyuyor.

Öncelikle bir durum tespiti olarak yapıyorsa, doktora 
tezi olarak çalıştığı 19. yüzyıl İslamcılığının nasıl bir konum-
dan hareket ettiğini iyi düşünmek gerekiyor? 150 yıllık bü-
tün tarihi boyunca hep muhalif bir hareket olarak kaldı-
ğını söylediği “bu ideoloji” Abdülhamid’in zamanında da 
mı bir muhalefet ideolojisiydi? Ya Mehmet Akif’in ve ilk 
dönem Sebilürreşad çevresininki?

Türköne “Bu güçlü siyasî akım, sistematik olarak hep 
iktidarın uzağında tutuldu. İslâmcılık, -Abdülhamid döne-
mi de dâhil- hiçbir zaman devlet katında resmî bir koruma 
ve himaye görmedi” diyor. Bizatihi iktidarın şu veya bu 
amaçla benimsediği bir ideoloji nasıl iktidardan uzak tu-
tulmuş olabilir ki? İktidardakilerin siyasetlerine yön veren 
bir anlayış, bir duruş, içte ve dışta ittihad-ı İslam stratejisi 
bizatihi İslamcılık değil miydi? Bu haliyle bir iktidar ideoloji-
si olarak mevcudiyetini ayrıca “himaye ve koruma” çerçe-
vesinde düşünmeye gerek var mı? Bu dönemde İslamcılık 
adına ortaya konan söylemin devletçiliği sonraki İslamcı 
söylemlerin ayıklamayı bir türlü başaramadığı sağcı mu-
hafazakar unsurlarının da kaynağı değil miydi? Esasen 
Cumhuriyet öncesi ve sonrası İslamcılığın iktidar-muhale-
fet ilişkisi açısından farklı halleri üzerinde çokça duruldu.

2. İslamcılık için muhalefetin normatif bir ilke olarak 
varsayımına gelince, hatırlatalım ki, İslam’ın öyle bir ilkesi 
yok. Sürekli ve her halükarda kinik bir muhalefet güzelle-
mesi ile İslam’ın sorumluluğu önplana çıkaran siyaset fel-
sefesinin bağdaştırılabileceğini hiç düşünmüyorum. Nes-
nel olarak iktidar şansı olmayanların ürettiği muhalefet 
teolojileri ile İslam’ın işi olmaz.

Esasen İslamcı siyasete sadece muhalefet rolünün 
yakıştırılması kanımca yine onun tabiatını yeterince iyi 
değerlendirememekle ilgili bir durum. Bu konu aslında 
İslam’ın siyasal-ilahiyatının da ayırd edici bir yanı. Ernest 
Gellner’in (yakın zamanlarda Kabalcı Yayınevi tarafından 
Müfit Günay’ın başarılı çevirisiyle yayımlanmış ) Muslim 
Society isimli eserinde diğer dinlerle karşılaştırmalı ola-
rak İslam’da işaret ettiği bir özellik, İslam’ın dünyada hız-
lı bir başarıyı ve kitabının bütünlüğünü sağlamış tek din 
olduğudur. Hıristiyanlık zayıf kaldığı için Sezar’ın hakkını 
Sezar’a teslim etmek zorunda kaldı, güçlendiğinde de 
onu sahiplenmeye cüret edemedi. Yahudiliğinse durumu 
daha da karışık. Peygamberleri Hz. Musa zamanında vaa-
dedilmiş topraklarına girememiş, girdiklerinde bile rahat 
edememiş ve hiç bir zaman sürgünden kurtulamamış, 
dünyadaki emellerini gerçekleştirememiş bir topluluk. 
Sürekli diaspora halinin ulaştırdığı yerin siyonizm olması 
Yahudiliğin bedelini bütün insanlığa ödettiği bir siyasal 
teoloji.

Oysa Müslümanlar, Gellner’e göre, Mekke’deki 13 yıllık 
ağır tecrübenin ardından Medine’ye hicret etmiş orada 
hızla iktidarı kurmuş, kitapları ve hayat modelleri uygula-
malı olarak tamamlanmış ve bunun teolojik söylemini de 
bütün zamanlar için üretmişler.

Bu karşılaştırmaya, proleteryasını hiç bir zaman istedi-
ği yere ulaştıramamış olan Marksizmin tecrübesini de ka-
tarak baz alırsak, Müslümanlar bir hayat içinde olabilecek 
her türlü siyasal konumu yaşamış ve her türlü durum için 
bireysel ve toplumsal bir fıkıh üretme tecrübesine sahip 
oldukları gibi, hayatı dinamik bir süreç olarak algılayıp 
bunun siyasal fıkhını da üretebilmiş bir topluluk. Bunun 
onlara çok özel bir nitelik kazandırmadığını söyleyemeyiz 
herhalde. Farklı fıkıhlar arasındaki geçişliliklerde kuşkusuz 
bir bütünlük ve tutarlılık aranır. Süreç menzilden kopuk 
değildir çünkü.

Şu kadarını rahatlıkla söyleyebiliriz ki, siyasal teolojileri 
bütün bir süreç fıkhını ihata edebiliyor olmak diğer dinler 
ve siyasal ideolojiler arasında bir tek Müslümanlara nasip 
olmuştur. Ancak burada da şu ihtiyat payını elden düşür-
meden: İslam’ın bütün boyutlarıyla dünyada “tamamlan-
mış”, ideallerini bir dönem için gerçekliğe aktarabilmiş bir 
din olması bütün Müslümanların her zaman bu bütünlüğü 
kurabildikleri anlamına gelmiyor.

O yüzden Müslümanların iktidarına yine Müslüman-
ların muhalefeti hem teorik olarak mümkün hem de bu-
nun sayısız tarihsel örneklerine rastlarız. Bugün de bunun 
böyle olmasının önünde hiç bir teorik engel yoktur. Yani 
daha açıkçası İslamcı özellikleri de olan bir iktidara muha-
lefet etmek esas itibariyle İslam’a muhalefet etmek de-
mek değil. Bu, adı öyle konulsun veya konulmasın, İslam-
cılığın ne kadar hegemonik (Foucaultcu anlamda iktidar) 
olduğunun başka bir işaretidir sadece.  y

İslamcıların İktidar ve Muhalefet Halleri
Yasin Aktay | 08 Ağustos 2012, Yeni Şafak
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Tabii ki İslamcılar vahy almıyor, zamanı okumaya 
ve vahyle belirlenmiş temel ilkeleri/nassları yo-
rumlamaya, tarihsel ve toplumsal durumlara ce-

vap vermeye çalışıyorlar.

İslamcıların vahyle ilişkileri, “metluv veya gayri met-
luv vahy”in ışığında, bize bağışlanmış düşünme mele-
kesini, akletme yetisini kullanarak içinde yaşadıkları 
toplumun, dünyanın sorunlarına çözümler arama ça-
basından ibarettir. Akıllarını vahyin ışığında kullananlar 
vahyin ve aklın nimetlerinden istifade edebilen kimse-
lerdir.

Bu açıdan bakıldığında İslamcılık -yapılacak tanıma 
ve özellikle siyasetle ilişkilendirildiği forma göre- bir 
ideolojidir. Yasin Aktay’ın günün ayak oyunları ve atrak-
siyonları dışında siyaseti “bir fikrin tarafı olmak” şek-
lindeki tanımı doğrudur. Bu manada İslam’ın ilk siyasi 
fırkası Hz. Ali taraftarlığı olarak ortaya çıkmış bulunan 
Şia’dır. İslam tarihinde teşekkül etmiş bulunan mez-
heplerin aynı zamanda birer siyasi tercih ve bir siyasi 
fikir ve gruba taraf olmak olarak ortaya çıkmaları, si-
yasetin tarih açısından meşruiyetine önemli vurgudur. 
İdeolojiyi de, siyasi bir tercih ve tarafın akli huccet ve 
burhanlar desteğinde ifade edilmesi olarak görebiliriz.

“İdeolojiler”in ölen kötü ruhlar olduğu zannedili-
yor. Oysa (kendisi dışında kalan) ideolojilerin tümünün 
ölümünü ilan eden liberalizmdir. Liberalizm yayınladığı 
ölüm ilanıyla bizatihi kendisi ruhu dogmatizm olan bir 
ideolojiye dönüşmüş bulunmaktadır.

Ben “ideoloji”ye şöyle bir tanım getirilebileceğini 
düşünüyorum: “İdeoloji” Grekçe iştikakına uygun ola-
rak “fikrin bilgisi”dir sadece. İslam açısından bir ideo-
lojiden söz etmek icap ederse bu, tersinden “bilgi ve 
haberin fikri” olur ancak. Vahy aracılığıyla bize bildiri-
len bilgi ve haberlerin beşeri içtihadı, tefsiri, yorumu ve 
tevili demek olan entelektüel, sosyal, politik formları 
bizim ideolojimizdir. Fıkıh usulü kavramlarıyla isimlen-
dirmek icap ederse bir İslamcı’nın ideolojisinin hüküm 
değeri “beşeri içtihat”tan ibarettir. Ama bu, Kantçı 
zihnin vahyi kendi bireysel süzgecinden geçirerek işine 
geleni alıp işine gelmediği şeyi dışarıda bıraktığı “eleş-
tirel aklın işlemi” değildir. Bu manadaki bireyselliğin ve 
birey olmanın değeri yoktur. İslami epistemoloji içinde 

olup biten etkinlik vahyin ışığında aklın dünyayı kavra-
ması, anlaması ve yorumlamasıdır.

Bu içtihat çabasında “görecelik” yoktur, İslamcı-
ların da bilgileri ve fikirleri doğaları gereği mutlak de-
ğil zannidir, Mağrip’ten Endonezya’ya, Yemen’den 
Kırım’a Müslümanları içinde tutan bir ana çerçeve, 
sabit hudutlar (Hududullah), hükümler var. İçtihat ve 
yorumlar ana çerçeveyi, nassları buharlaştırmaz. Bu 
işlemde hakikat parçalanmaz, postmodern “ne olsa 
gider” veya liberal “kişisel tercihe veya bireysel akla 
göre”ye de yer yoktur. Beşeri içtihatları “belirleyen “ 
Kur’an ve Sünnet (nass), “etkileyen “ tarihsel ve top-
lumsal durumlar, akan zaman ve buna paralel hüküm-
lerin illetlerine göre değişen karakteridir. İslamcılar 
“Kur’an’a ve Sünnet’e dönüş” sabitesinin altını çizer-
lerken, Nesefi’nin “Hakaiku’l eşya-ı sabitetün: Eşyanın 
hakikati sabittir” ilkesini hatırlatıp nassların muhkemli-
ğine işaret ediyorlar.

İslamcılık kendi içinde çoğulcudur. Totalitarizm, 
monarşi, dogmatizm ve mutlakiyetçilik türü zihni ve 
politik sapmalar Batı’ya aittirler; bu doktrinler ve sis-
temler Hakikat’e meydan okuma biçimleridir; bunlar 
İslam mirasına yabancıdır.

Mümtaz’er Türköne’nin içi rahat olsun, İslamcılarla 
ilgili yargılarını tashih etsin. Tarihselcilik, hermönetik 
veya modernizm gibi paradigma ve yöntemlerin dı-
şında kendi asli ve sahih usulü içinde birbirinden hayli 
farklı İslamcılıkların olması tabiidir, zenginliktir. İslam-
cılık “dikey (tarihsel)” ve “yatay (çağdaş)” olarak da 
çoğulcudur ve farklılığa açıktır. Ebu Hanife’nin politik 
iktidar karşısındaki tutumu ile öğrencisi Ebu Yusuf’unki 
aynı değildir. Ehl-i Rey ile Ehl-i Hadis de öyledir. Bana 
göre Selefilerle Sufiler arasındaki farkın da hükmü bu-
dur. Modern zamanlara geldiğimizde Cemalleddin Ef-
gani ile Muhammed Abduh’un, Seyyid Kutup ile Malik 
Binnebi’nin, Nedvilerinki ile Mevdudi’nin aynı zemin-
de farkları ne kadar meşru ise Türkiye ölçeğinde Milli 
Görüş, Nakşibendi, Nurcu veya Süleymancı İslam anla-
yışları da öylece meşrudurlar. Her biri birer ırmak gibi 
İslam’ın büyük nehrine akar. Biri biter, diğeri başlar 
ama İslam’ın iddiası, daveti, davası ve duası olan İslam-
cılık tarih içinde akmaya devam eder.  y

İslamcılık ve İdeoloji
Ali Bulaç | 09 Ağustos 2012, Zaman
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Müslümanlar tarih boyunca her türlü siyasi 
konumu veya tecrübeyi yaşamıştır. Çünkü 
tamamlanmış bir kitapları ve muhalefetten 

başlayarak iktidarla devam etmiş, oradan başarılı bir 
raşit hilafet dönemi geçirmiş bir kurucu (constitutive) 
referans tecrübeleri var. Bu kurucu tecrübenin kendi 
içindeki bütünlağa ve çok boyutluluğu tarih boyunca 
ister iktidarda ister muhalefette, ister daru’l-İslam’da 
ister daru’l-küfür veya daru’l-harpte yaşayan sayısız 
İslam topluluğunun İslamcı arayışına ışık tutmuştur.

Buna Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan ve her biri 
için Müslümanlara örnek teşkil eden peygamberlerin 
tecrübelerindeki model çeşitliliğini de ekleyebilirsiniz. 
Musa ile mazlum-köle bir kavmin özgürleştirilmesi mü-
cadelesi var mesela. Bu mücadelenin ilk aşamalarında 
İsrailoğullarının Tevhidi bir çizgiye doğru eğitiminin 
bütün meşakkkatleri bir hayat dersi olarak anlatılır. 
Yine önceden belli bir siyasal kültür ve gelenek üzere 
kurulmuş ve işlemekte olan bir sistemin başına dürüst 
ve başarılı yöneticilik vasfıyla getirilen bir Yusuf’un ken-
di halkını kıtlık felaketinden başarılı yönetimi sayesinde 
çıkarması var. Bu esnada sergilediği İslami mücadele 
performansı ile diğer işi arasındaki ilişki çok öğreticidir. 
Yine Davut ve Süleyman ile neredeyse tam bir ik-
tidar hikayesi olduğu gibi, İbrahim, Lut, Salih, Şuayb, 
Ashab-ı Uhdud ve daha bir çok muhalefet veya mazlu-
miyet örneğinde Tevhidi duruşun hayatla karşılaşarak 
çeşitlenmesinin, farklı mücadele pozisyonlarının zengin 
bir temsili var.

Bu çeşitlilik hayatın bizatihi kendisinin dinamik ve 
çeşitli olmasından ve İslam’ın da gerçek anlamda bir 
hayat ve dünya dini olmasından ileri gelir. Dolayısıyla 
İslam’ın kurucu referansından yola çıkan İslamcılığın 

sadece tarihsel ve konjonktürel bir muhalefete 
sıkıştırılması İslamcılık hakkındaki yeni ve dışsal bir kur-
gudan başka bir şey değil.

Mümtaz’er Türköne, “Türkiye değişti. “Kim 
değiştirdi?” sorusuna, mütevazı sınırlar içinde failler 
arıyorsak, ilk sırayı bir zamanlar kendilerini “İslâmcı” 
olarak tanımlayanlara vermemiz lâzım” diyor ama 
İslamcıların bu değişimi yaptıktan sonra görevler-
ini tamamladıklarını, ve onları bu işe koşan devlette 
fenâ bulduklarını söylüyor. Bunu böyle görebilmek 
bir yerde bir bakış açısı meselesi tabi. Böyle gördüğü 
için de İslamcıların artık dindarlıkla-diyanetle, cami 
yaptırmakla meşgul olmaya yöneldiklerini, sevgili Murat 
Güzel’in deyimiyle bir tür türbedarlığa razı olduklarını 
söylüyor. Ne olmaları beklenirdi İslamcıların? Veya cami 
yaptırmak, dindarlık ile İslamcıların aralarına neden me-
safe koymaları gereksindi ki?

Aslında daha gerçekçi bir siyasal tanımına sahip 
olsaydı, siyaset ile dindarlık arasında bu kadar naif bir 
ayırıma gitmez, bütün bu işlerin de İslamcılığın (doğru 
veya yanlış ayrı hesap ama) farklı hallerine denk düşen 
işlerden olduğunu da görürdü. Aynı yanlışa Ali Bulaç da 
düşüyor burada. Bir yandan Diyanet İşleri’ne eleştirel 
bir yaklaşımla yüklediği apolitik anlama karşılık, bir 
yandan da İslam’ın politikleştirilmesinden şikayet edi-
yor. Bu iki şikayetin aynı anda mümkün olabilmesinin 
ilginçliğini şimdilik kaydederek yetinelim. O fasla sonra 
geçelim.

Devam edecek olursak,Türköne “Eski İslâmcıları 
kırpıp kırpıp politikacı yapıyorlar, İslâmcılık politikada 
yukarılara tırmanmak için kullanılmış ve işi bitmiş bir 
uçan halı olarak, özenle çerçevelenip duvara asılıyor” 

İslamcı Tercih: Metropolitiğe Karşı Siyaset
Yasin Aktay | 09 Ağustos 2012, Yeni Şafak
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diyor. Bu sözün önermesel içeriğinden çok aşağılayıcı 
üslubu daha ilgi çekici. Ama yine de anlam içeriğinden 
hareket edelim. İki soru geliyor akla.

Birincisi, İslamcılık zaten tanımı ve tabiatı itibariyle 
politik bir şeyken nasıl ancak eski İslamcılar politikacı 
oluyor? Eski İslamcılar zaten politikanın ta göbeğinde 
değiller miydi? Politik olan ne zannediliyor?

İkincisi, İslamcılara bunu kim yapıyor? Eski 
İslamcılardan kim politikacı üretiyor, kim onları halı 
gibi asıyor? Bu İslamcıların kendi tercihleri yok mudur? 
Eski İslamcıların belli ki bir çizgi değişikliği bu tür anali-
zlere sebep oluyordur. Bunu birileri zorla mı yaptırdı 
İslamcılara yoksa ne olduysa İslamcıların kendi terci-
hleriyle mi oldu? Bir tercih ise bu tercihe dair kendilerine 
göre bir açıklamaları var mıdır yoksa herşey ilkesizce bir 
vazgeçişle mi olmuş? O açıklamalara hiç yer vermeden 
bu hükme nasıl varılabiliyor? Bunlar ciddi ciddi sorulması 
gereken sorular.

Türköne’nin daha önceden tespit ettiğimiz asıl ter-
cihi, dünyada bu işlerin aslında metapolitik düzeyde 
belirlendiği ve bizim tercihlerimizin hiç bir kıymetinin 
olmadığı yönündedir. Metapolitik yaklaşımı “Türk Si-
yasi Düşüncesinde Kayıp Halka: Siyasal” başlıklı bir 
makalemde (Divan Dergisi, sayı 19, 2005) eleştirmiştim. 
Bu yaklaşımın bir akrabası bütün komplocu düşünceler, 
bir başka akrabası ne olup bitiyorsa herşeyin aslında 
büyük kapitalist güç oyunlarının bir epifenomeni 
olduğunu savunan Marksist düşünce, asıl büyük kaynağı 
da bütün bu düşünce biçimine metafizik bir referans 
oluşturan Hegel’dir. Her üç durumda da siyasal düzey 
iptal edilir, geçersiz hale getirilir.

İşte bu düşünceye karşı İslamcı düşünce ve amel, 
doğrudan “irade” kavramı ile karşı çıkar. Bugün 
için İslamcılığın en önemli mesajı nedir diye soracak 
olursanız, acizane, insanın kendi kaderini kendisinin 
çizdiği, dolayısıyla insanın eylemlerinden birinci derece-
den sorumlu olduğu mesajıdır derim. Esasen kaderciliğe 
karşı irade çağrısı yapmak sadece bugünün değil İslam’ın 
ilk yüzyılından itibaren tarih boyunca bütün İslami tecdit 
hareketlerinin, cihad hareketlerinin, murabıt hareketler-
inin üzerinde en çok durdukları konu olmuştur.

İnsanların başlarına gelenleri bir şekilde ilahi bir 
kaderle ilişkilendirdikleri doğrudan teolojik durumlara 
karşı irade davası teolojik bir muhteva, sadece bir spon-
tane, kendiliğinden ideoloji olarak işlediği durumlarda 
va’zu nasihatin konusu cehd ve sorumluluk olmuştur. 
Çağdaş İslamcılığı (görüyorsunuz böyle bir niteleme 
bir çok şeyi çözüyor: “Çağdaş İslamcılık”, bu bugün üz-
erinde konuştuğumuz İslamcılığın da daha özel yanları 
üzerinde durmamıza imkan veren bir niteleme) kadim 
İslamcı hareketlerle hemen irtibatlandıran ana tema-
lardan biri de budur.  y
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Okura Not | 
Bu derleme, Yeni Şafak ve 
Zaman Gazetelerinde ya-
yımlanan köşe yazılarından 
oluşmuştur. İslamcılık üzeri-
ne yapılan tartışmanın bütü-
nüne kolayca ulaşılabilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır.
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Gri Düşünce Topluluğu, Aralık 2010’da Gediz 
Üniversitesi’nde kurulan öğrenci merkezli sivil 
toplum örgütüdür. Türkiye’nin her alanında uz-

laşı kültürünün hakim olması arzusu çevresinde bir ara-
ya gelen topluluk genel olarak Siyaset Bilimi, Hukuk ve 
Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinden oluşmakta-
dır. Sosyal Bilimler odaklı mevcut fikirleri analiz edip bu-
nun sonucu olarak yeni bir fikir üretme eğiliminde olan 
öğrenciler olarak kurduğumuz bu topluluk bir “düşünce 
topluluğu”dur. “Nasıl bir düşünce?” sorusunun cevabı ise 
şu şekilde: Fikirlerin özgür bir biçimde ifade edilebilmesi 
taraftarı olduğumuz ve bizi ancak farklı fikirlerin gelişti-
rebileceğine inandığımız için topluluğumuz tek bir ideo-

lojiye dayalı olamazdı. Bu durum bizi ara ve merkez bir 
nokta bulmaya doğru itti. Biz durduğumuz nokta itiba-
riyle kucaklayıcı ve kapsayıcı bir hal içinde olmalıydık, 
bu sebepten renk skalasının ortasında bulunan Gri bizim 
düşüncemize sıfat oldu. 

Siyaha da beyaza da eşit yakınlıkta olan Gri Düşünce, 
tüm fikirlerin özgür olarak ifade edilmesinin bir plat-
formu olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye’de sağlıklı 
tartışma ortamı oluşturmak, farklı fikirlerin aynı çatı al-
tında kavgasız bir şekilde ifade edilebileceğini göstermek 
ve sorgulama bilincini geliştirmek amaçlarına sahip olan 
topluluğumuz tüm etkinliklerini bu kapsam içerisinde 
sürdürmektedir.

Gri Düşünce Topluluğu Hakkında

Web: www.gridusunce.com
Facebook: www.facebook.com/gridusunce
Twitter: www.twitter.com/gridusunce
E-Posta: gridusunce@gmail.com
Blog: gridusunce.blogspot.com


