
Geçmişle Gelecek Arasında
İSLÂMCILIK, DEMOKRASİ ve CEMAATLER

D ünya ve Türkiye gündemi oldukça sıcak gelişmelere sahne oluyor. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı 
seçimine doğru gidilirken, Mısır, Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerde devam eden sorunlar her 

gün daha da derinleşiyor. Bunun yanında geçen aydan beri İsrail’in Filistinlilere dönük saldırıları 
pek çok Filistinlinin ölümüne sebep oldu. Hiç şüphesiz bu son saldırılar büyük ölçüde el-Fetih ve 
Hamas’ın uzlaşı hükümeti üzerinde anlaşmaya varmalarını açıklamalarıyla ilgiliydi. Gelinen noktada 
Filistinlilerin bütünleşik bir Filistin otoritesi teşkil ettirmeye yönelik ilke kararı almalarına rağmen 
İsrail’in barış görüşmelerinin devam ettirilemeyeceğini açıklaması bölgede sağlam ve istikrarlı bir 
barışın oluşturulması önündeki engelin İsrail olduğunu net bir biçimde ortaya koymuş oldu.

Türkiye başta olmak üzere İslâm dünyasında son dönemde öne çıkan kavramlar arasında 
demokrasi ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki bugün İslâmcılık, demokrasinin bir nevi  şemsiyesi altında 
kendi varlığını koruma kaygısı içinde. İslâmcılar için demokrasi geçmişteki demokrasi algılarının hep-
sinin ötesinde yeni bir durumu ifade ediyor. Keza, İslâmcılar büyük ölçüde geçmişteki gibi demokrasi 
kavramının düşünsel içerimlerine dönük sorgulamalardan uzaklar. 1970’lerden bu yana İslâmcıların  
mevcut rejiminin araçlarından biri olan seçimler, oy kullanma ve demokratik süreçlere katılım 
konularında üç temel yaklaşım sergiledikleri görülür. İmanî reddiyeciler, yöntemsel reddiyeciler ve 
yöntemsel benimseyiciler. Bu üç yaklaşım İslâmcı camiada demokrasi kavramına yaklaşım biçiminin 
aslında süreç içinde yaşanan bir düşünsel evrilmeye dayandığını göstermektedir. Sistemle ilişkiler, 
bürokratik oligarşi karşısında demokrasi İslâmcıların sığınağı, korunaklı alanı hatta varoluşsal güvenlik 
alanı olarak öne çıkmış bulunmaktadır.  Kuşkusuz son on iki yıllık AK Parti iktidarı İslâmcılar arasında 
bu düşünceyi güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. İslâmcı geçmişi olanların bürokraside veya 
siyasi parti organlarında artan şekilde yer almaya başlamaları Müslümanların devletle veya ideoloji ve 
pratikler bütünü olarak sistemle kurdukları ilişkiyi büyük ölçüde değiştirmiştir. Demokrasinin İslâmcılar 
için varoluşsal güvenlik haline gelmesinin İslâmi algı, İslâmi düşüncenin geleceği için ne anlam ifade 
ettiği muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha çok tartışılacaktır. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve 
nasıl bir dünyaya doğru evirildiğimizi, yaşadığımız çağa şahitlik etmek istiyorsak yaşanan bu süreci 
olumlu/olumsuz yanlarıyla iyi etüt etmek zorundayız.

Kabul etmeliyiz ki, bugün İslâm coğrafyasında yaşanan tüm kanlı hadiseler, iç ve dış dinamiklerin 
arakesitinde vuku bulmaktadır. Tüm sorumluluğu ve suçu, dış güçlere yükleyip kendimizi temize 
çıkarma, gerçekçi bir yaklaşım olmadığı gibi iman etmiş olmanın yüklediği görev ve sorumlulukla da 
uyuşmamaktadır: “Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz 
kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (2 Bakara 44) ayeti kapsamında İslâm 
coğrafyasındaki iç dinamiklerin bu büyük kargaşa ortamında çok büyük payı olduğunu göz önüne 
almamız gerekmektedir.

İslâm dünyasında yaşanan sorunlara çözüm olma iddiasıyla ortaya çıkan İslâmcılık her türe-
viyle öteden beri bu tür meselelere dikkat çekmiştir. Özellikle bireysel ve toplumsal değişimin 
gerçekleşebilmesi için insanların ve toplumların benliklerini değiştirmelerine vurgu yapan Ra’d suresi-
nin 11. ayeti sıklıkla hatırlatılmıştır: “Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden 
Allah onların durumunu değiştirmez ve Allah insanlara bir felaket tattıracağı zaman hiçbir şey 
bunun önünde duramaz: çünkü onların, kendilerini O’na karşı koruyabilecek kimseleri yoktur.”  

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle
                                                                                                                                         Umran
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Türkiye için cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘normal’ hâli krizdir, gerilimdir, kavgadır, darbedir. Her 
cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan ve tekrarındaki kesintisizliğiyle olağanlaşan ‘olağanüstü’ 

gelişmeler her seferinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaderini belirlemiştir. On ikinci 
cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde şimdiye kadar Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ana 

hatlarıyla hatırlatmak maksadıyla konuyu Celalettin Vatandaş’la konuştuk. 

Celalettin Vatandaş:
“Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
Ayrıcalıklı Bir Öneme Sahiptir.”

T ürkiye önemli bir seçimin 
arifesinde. Önümüzdeki ay 

cumhurbaşkanlığı seçimi var. 
“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
Türkiye’deki özel önemi” denildi-
ğinde anlaşılması gereken nedir? 
Bu özel önemin içinde Türkiye’ye 
özgü “özel” olan neler var?

Hangi ülke olursa olsun cum-
hurbaşkanlığı seçimi özel ve 
önemli bir durumu ifade etmek-
tedir. Zira bu seçimle ülkenin en 
üst düzeydeki yöneticisi seçiliyor. Dolayısıyla 
cumhurbaşkanlığı seçimi doğası gereği diğer tüm 
seçimlerden ayrılıyor ve ayrıcalıklı bir öneme 
kavuşuyor. Ancak Türkiye’de cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerini ayrıcalıklı bir öneme sahip kılan 
birçok sebep var. Bunlardan birisi ve ilk planda 
hatırlanabilecek olanı sadece gerçekleşecek bu 
seçime ait olan bir özelliktir. O da Türkiye’de ilk 
defa halkın cumhurbaşkanını seçecek olmasıdır. 
Çoğu zaman zannedildiğinin aksine, bu sonun-
cusu hariç, halk hiçbir zaman ve hiçbir şekilde 
cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaştırılmamıştır. 
Her şey kapalı kapılar arkasında, gizli pazarlıklar-
la, tehditlerle olup bitmiştir. Cumhurun başı, hep 
cumhurun bilgisi ve iradesi dışında belirlenmiştir. 
Dolayısıyla gerçekleşecek bu seçim için iki duru-

mun altını kalınca çizmekte fayda 
var; bir, halkın ilk defa doğrudan 
cumhurbaşkanını seçecek olma-
sı, iki, önceki cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine doğrudan veya dolaylı 
müdahil olanların cumhurbaşka-
nını belirlemekle ilgili alışageldik-
leri yöntemleri bazı bakımlardan 
değiştirmek zorunda kalmış olma-
ları.

Elbetteki ikinci durum da çok 
önemli ama öncelikle ve özellikle birinci özellik 
üzerinde durmak istiyorum. Neden milletin, 
kendisini en üst düzeyde temsil edecek olanı 
belirlemekten uzak tutma konusunda özel bir 
çaba yürütüldü?

En genel anlamda söylemek gerekirse milletin 
yoluyla yöneticilerin yolu Tanzimat’ta ayrıldı. 
Millet ne günlük sıkıntı ve telaşlarıyla ne de 
ideal ve beklentileriyle yöneticileri tarafından 
anlaşılmadı. Hatta daha da kötüsü, yöneticiler 
sosyolojik gerçeklikten uzak, toplumsal şartları 
dikkate almayan ideal ve tutkularını gerçekleş-
tirme yönünde milleti tepeden tırnağa dizayn 
etmeye çalıştılar. Devlet aygıtı ellerinde olduğu 
için de bunu zorla, şiddet uygulayarak, korkuta-
rak, tehdit ederek yaptılar. Millet iş ve aş peşin-

Ali TEMİZ
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deyken, devlet aygıtını elinde tutan ve toplumu 
değiştirme yönünde tercih ettikleri yöntemleri 
gereği hiç tereddüt etmeden jakobenler olarak 
isimlendirebileceğimiz kesimler şapkayla, şalvar-
la uğraştılar. Millet yedi düvele karşı canıyla ve 
malıyla savaşıp kimlik ve kişiliğini korumaya çalı-
şırken,  jakobenler dinini yasaklayıp, hukukunu 
yedi düvelden devşirip, alfabesini değiştirip bu 
milleti asıl kimlik ve kişiliğinden uzaklaştırma-
nın gayreti içerisinde oldular.  Burada yaşanmış 
bir olayı hatırlamakta yarar var. Jakoben kadro-
nun sivil mensuplarından Hamdullah Suphi’nin, 
jakoben kadronun diğer üyelerine karşı 
yaptığı konuşmada anlattığı bir hatı-
rası millet-devlet ayrışmasının 
özeti mahiyetindedir. Hamdullah 
Suphi’nin Dağ Yolu isimli kita-
bında yer verdiği hatırası aynen 
aktarayım: “Halk kütlesi duyar, 
düşünür ve anlar. O, taa için-
den gelen öz ve harim lisan ile 
konuşmaya başladığı vakit, siz kim 
olursanız olunuz, zaafınızı, aczini-
zi duyarsınız. Ben kendi ömrümde bu 
aczi birçok defalar duymuşumdur. Sekiz sene 
evvel Keçiören’deki evime kömür getiren yaşlı 
bir köylüye sordum: “Hükümetin Ankara’ya gel-
mesinden memnun musun?”, “evet” dedi. “Niçin 
memnunsun?” dedim, “Çünkü eşeğin sırtına ne 
koysam, Ankara’ya gidince para oluyor. Tavukta 
para ediyor, çalı da para ediyor, ot da para edi-
yor”, “Hayır” dedim “bunu sormadım. Dediğimi 
yanlış anladın. Hükümet Ankara’ya geldiği için 
senin köyde halin iyileşti mi? Hakkını daha iyi 
koruyabiliyor musun? Jandarma, vergi memuru 
sana eskisinden daha iyi mi muamele ediyor-
lar, daha kötü mü?” Köylü bir dakika yüzüme 
baktı, tereddüt ettiğini gördüm. Şehir uşağı çok 
defa ona emniyet vermez, bilirsiniz. “Baba, bana 

istediğini söyle, korkma, benden sana fenalık 
gelmez” dedim. “Öyle ise diyeceğim bak, dinle” 
dedi: “Vaktiyle Abdülhamit zamanında paşalar 
bize, “ver” dediler, verdik; “öl” dediler, öldük. 
Onlar gittiler, yerine başka paşalar geldi (İttihad-ı 
Terakki devrini kastediyordu) onlar da bize, “ver” 
dediler, verdik; “öl” dediler, öldük. Onlar gitti, 
yerlerine siz geldiniz. Siz de bize “ver” dediniz, 
verdik; “öl” dediniz, öldük. Şimdi bekliyoruz; bize 
ne vakit “al” diyeceksiniz? Arkadaşlar! Bu sözleri 
dinlerken ne düşündünüz? Bu köylü hakimlerin 
konuşmasına dair ne kadar hatıralarım vardır. Biz 

konuşmayı bilmeyiz, konuşmayı bilenler 
onlardır. Bu köylünün verdiği cevabı 

ömrünüz oldukça unutamazsınız. 
Bir köylü konuştuğu vakit, bir 
memleketin dağı taşı konuşur, 
yer, gök konuşur gibi konuşur. 
Bu derinliğin, enginliğin karşı-
sından şehir uşağı acizdir... “Ne 

vakit al diyeceksiniz?” diyen hal-
kın sesine gazeteci Efendi “Al!” diye 

rakı uzatmayı teklif ediyor. Hayır 
Efendi! Türk münevverinin Türk halkına 

uzatacağı rakı değildir... Muallim birliklerin-
den, Türk Ocaklarından körü körüne bir itaat, bir 
inzibat istemekten vazgeçsinler...”

Burada anlatmakla bitiremeyeceğimiz sebep-
lerden dolayı millet ile devleti elinde bulun-
duran jakobenlerin yolları birbirinden ayrıldı. 
Millet jakobenlere, jakobenler millete güvenme-
diler. Bundan dolayıdır ki, yine jakoben kadro-
nun önemli temsilcilerinden birisi olarak Yakup 
Kadri’nin tanımlamasıyla millet jakobenleri 
“yaban” olarak gördü, jakobenler ise milleti “ilkel 
bir sürü”. Jakobenler milleti zorla değiştirmeye ve 
kendi anlayışlarına göre “adam” etmeye çalışırlar-
ken, millet ise maddi gücü olmadığı için kendini 
tüm zorlamalara ve saldırılara karşı sabırla koru-

Şu ana kadarki seçimlerde hep askerle dirsek temasında olmuş CHP bile ilginç bir 
normalleşme süreci yaşadılar ve örneğin bir önceki seçimde diyelim ki AK parti tara-
fından cumhurbaşkanı adayı olarak ismi önerilecek olsa kıyametleri koparacakları 
Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiler.  Buna, 
“siyasetin normalleşmesi” adına sevinmemek mümkün değil. Bu işin bir cephesi, ancak 
ister istemez burada bir soru devreye giriyor. O da, CHP’de örnekleşen kesimler in jako-
ben, laikçi, elitist tavırları terk ettikleri görünümünü hangi saiklerin etkisiyle vermek 
zorunda kaldıkları sorusudur. Eğer siyasetin sivilleşmesi ve dolayısıyla normalleşmesi 
belirleyici faktör ise buna sevinmek gerekir. Fakat işin doğrusu bana öyle gelmiyor.
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maya çalışmaktan başka bir şey yapamadı. Yolları, 
hayat tarzları, değer ve inançları ayrı olduğu için 
jakobenler milletten hep çekindiler. Bu nedenle 
de milleti söz sahibi yapmaktan özenle kaçındılar; 
milletin iradesini hep yok saydılar. Bu konuya 
açıklık kazandırması açısından siyasi tarihimizde 
yer alan bir başka hatıra son derece önemlidir. 
1950 seçimleri öncesinde Çankırı’nın Şabanözü 
ilçesindeki seçim faaliyetleri sırasında bir CHP 
milletvekili adayı halkın Demokrat Partiye yöne-
lik ilgisini fark edince “Yahu Demokrat Parti 
de kim oluyor? Daha kurulalı ne kadar zaman 
oldu? Bu parti ne yaptı ki, bu kadar savunması-
nı yapıyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirir. 
Bu tepkiye orada bulunan bir köylü vatandaşın 
cevabı şöyle olur: “Demokrat Parti henüz bir şey 
yapmadı, ama sizleri ayağımıza kadar getirdi. Bu 
da bize yeter”.

Son derece manidardır,  Tek Parti dönemi 
jobenlerini yönetimden uzaklaştıran seçimin gali-
bi Demokrat Parti’nin seçim sloganı “Yeter söz 
milletin”dir. Bu tesadüfen seçilmiş bir slogan 
değildir. Bu slogan Demokrat Partiyi yönetime 
taşımıştır. Bu söz, o güne kadar meşruiyetini ken-
disinde, mensubu olduğu felsefede arayan anla-
yışın yerine, meşruiyeti halkın yanında/gönlünde 
arayan bir anlayışı inşa etmenin ilk adımını oluş-
turmuştur. “Yeter! Söz Milletin” ile dile getirilen 
yaklaşım, son derece önemli/radikal bir zihinsel 
değişimin ürünüdür. Bu nedenledir ki, ilgili sözde 
anlam bulan anlayışın etkisi daha seçim önce-
sinde görülmeye başlar. Düşünce ve inançlarıyla, 
hayat tarzlarıyla, yaşam alanlarıyla büyük oranda 
halktan kopuk, halktan tecrit edilmiş bir ortamda 
yaşayan “devletçi seçkinler” veya buradaki isimlen-
dirmemizle jakobenler, DP’nin başlattığı sürecin 
etkisiyle halkın ayağına gitmek zorunda kalırlar. 
Bu o günün şartlarında, bir süre önce tahayyülü 
bile mümkün olamayacak, olağan üstü bir deği-
şimdir. Gerçekleşen değişim hem “merkez”i temsil 

eden devletçi seçkinler ve hem de “kenar”ı temsil 
eden halk açısından olağanüstüdür. 

Milletle jakobenlerin kavgası iki ayrı hayat 
tarzının, iki ayrı imanın, iki ayrı dünya görüşü-
nün, iki ayrı yolun, iki ayrı kültürün kavgasıdır. 
Bu kavgada zorbaca saldıran, zorla değiştirmek 
isteyen, idam sehpalarını kurmaktan çekinme-
yen, yargıyı keyfince kullanan taraf  jakobenler, 
kendisine yönelmiş zorbalık ve saldırılara ise 
sabırla direnen ve başka bir imkanı da olmayan 
taraf ise hep millet olmuştur. Bu millet bizzat 
kendisine var eden değerleri yüzünden suçlanmış 
ve cezalandırılmış bir millettir. Jakobenler ise tüm 
zorbalıklarına, haksızlıklarına ve hatta hırsızlık-
larına rağmen kendisini haklı gören ve gösteren 
taraf olmuştur. Bunun son örneklerinden birisi ise 
28 Şubat darbesidir. 28 Şubat nedir ve niçin var 
olmuştur? sorusu aslında genel anlamda 200, özel 
anlamda ise 100 yıllık tarihimizin tüm renklerini 
gözler önüne seren bir sorudur. 

Diğer konuya gelecek olursak, dediniz ki 
“önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğrudan 
veya dolaylı müdahil olanların cumhurbaşkanını 
belirlemekle ilgili alışageldikleri yöntemleri bazı 
bakımlardan değiştirmek zorunda kaldılar”. Bu 
tespitinizi biraz açar mısınız?

Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
hemen her zaman asker devrede olmuş, hatta bazı 
seçimlerde açıkça sürece müdahil olarak kimin 
cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini Meclis’e 
doğrudan dikte etmiş ve hatta seçtirmiştir. Ancak 
ilk defa, en azından görünürde, asker sürecin 
belirleyici aktörü olarak devrede yok. Bu itibarla 
silahların gölgesinde bir seçim gerçekleşmeyecek. 
Gerçekleşecek seçimin bu orijinalliğinin yanı sıra 
değişmeyen boyutundan da bahsedebiliriz, o 
da önceki seçimlerde askerle doğrudan işbirliği 
halinde olmuş siyasetçilerin, üst bürokratların, 
sermaye sahiplerinin ve “derin” unsurların bu 
seçimde da değişmeyen bir unsur olarak varlığını 
sürdürüyor olması. Ancak bunlar, biraz önce ifade 
ettiğim üzere, cumhurbaşkanını belirlemekle ilgili 
alışageldikleri yöntemleri bazı bakımlardan değiş-
tirmek zorunda kaldılar. 

Nasıl bir değişiklik bu?
Eğer biraz dikkat edilirse ilk defa “Türkiye 

laiktir, laik kalacaktır” sloganlarının atılmadığı, 
“Cumhuriyetin değişmeyecek ilkeleri”ne vurgu-
ların yapılmadığı, “Devrim Kanunları”ndan bah-
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sedilmediği, Atatürk, Atatürkçülük ifadelerinin 
sürekli denecek sıklıkta sözcüklerin önüne arka-
sına eklenmediği, irtica söylemlerinin dile ettiril-
mediği bir seçim dönemi yaşıyoruz. Normal ve 
doğru olanı da budur. Çünkü tüm bu söylemler 
sürecin yapay, sahte unsurlarından başka bir şey 
değildi. Bu anlamda şu ana kadarki seçimlerde 
hep askerle dirsek temasında olmuş CHP bile 
ilginç bir normalleşme süreci yaşadılar ve örneğin 
bir önceki seçimde diyelim ki AK parti tarafından 
cumhurbaşkanı adayı olarak ismi önerilecek olsa 
kıyametleri koparacakları Ekmeleddin İhsanoğlu 
gibi bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ilan 
ettiler.  Buna, “siyasetin normalleşmesi” adına 
sevinmemek mümkün değil. Bu işin bir cephe-
si, ancak ister istemez burada bir soru devreye 
giriyor. O da, CHP’de örnekleşen kesimlerin 
jakoben, laikçi, elitist tavırları terk ettikleri görü-
nümünü hangi saiklerin etkisiyle vermek zorunda 
kaldıkları sorusudur. Eğer siyasetin sivilleşmesi 
ve dolayısıyla normalleşmesi belirleyici faktör 
ise buna sevinmek gerekir. Fakat işin doğrusu 
bana öyle gelmiyor. Maalesef bu ülkede, yüz yıl-
dır yaşananlardan hareketle, hepimiz fazlasıyla 
“paranoyaklaştık” ve ister istemez jakoben, laikçi, 
elitist kesimlerin mensubu ve bir temsilcisi olarak 
Ekmeleddin İhsanoğlu ismini CHP’lilerin kula-
ğına kim fısıldadı diye sormadan edemiyorum. 
Dışarıdan kimler olduğuyla ilgili spekülasyon-
lar çokça yapılabilir ama içeriden zihnim hep 
Demirel’e takılıyor. Toplumun ve siyasetin den-
gelerini iyi okuyan ve “nurluluğunun” “çobanlığı-
nın” sahte, jakobenliğinin asıl olduğunu  28 Şubat 
sürecinde ortaya koyan birisi olarak Demirel’in 
sürecin dışında olduğuna ihtimal vermiyorum. 

Türkiye’nin gizli veya açık laikçi, elitist, 
jakoben güç odaklarında gerçekleşen bu tavır 
değişimi dikkate alındığında Türkiye siyasetinin 
geleceği hakkında nasıl bir değerlendirme yapı-
labilir?

Cumhuriyeti kuran jakoben kadroların 17 
yıl Ankara valiliğini, belediye başkanlığını ve 
parti il başkanlığını yapmış birisi olarak Nevzat 
Tandoğan’ı hatırlamadan değerlendirme yap-
mak eksiklik olur. Nevzat Tandoğan, bazı siya-
si taleplerle yürüyüş yapan üniversitelilerden 
tutuklanarak huzuruna getirilenlere “Ulan öküz 
Anadolulular! Sizin komünizmle, demokrasiyle 
işiniz ne? Eğer bu ülkeye komünizm gelecekse 
onu da biz getiririz” demişti. CHP’nin cumhur-

başkanı adayının ismini ilk duyduğum zaman 
aklıma gelen ilk şey de bu oldu. Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun siyasi başarısı, insiyatif kullanma 
iradesi, idari başarıları elbette ki tartışılabilir 
ve tartışılmalıdır da, ancak kimlik ve kişiliği 
ile CHP’nin alışılagelmiş ikliminin çok dışında 
bir şahsiyet olduğu da açıktır. İşte bu aşamada 
Nevzat Tandoğan’ın sözünü revize ederek CHP 
şunu söylemek mi istedi acaba diye sormadan 
edemiyorum “Bu ülkede İslami anlayış egemen 
olacaksa onu da biz yaparız, hiç kimse bize rağ-
men iş yapamaz”. 

Bütün bunların ötesinde, ülke içinde ve dışın-
da yaşananlardan hareketle “ılımlı İslam” projesi-
nin devam ettiğini ve ettirileceğini rahatlıkla söy-
leyebilirim. Uluslararası güç odaklarının “ılımlı 
İslam” projesinden memnun oldukları ve devam 
ettirecekleri açık seçik ortadadır. Bir süredir 
İslam’ın temsilcisi gibi takdim edilen El-Kaide’den 
sonra Müslüman coğrafyasının göbeğinde mantar 
gibi bir anda oluşturulan yüzleri maskeli, elleri 
silahlı, ilk andan itibaren kitlesel katliamlarla 
isimleri özdeşleşen IŞID üzerinden “ılımlı İslam” 
projesinin başarıyla yürütüldüğü ve yürütülece-
ği açık seçik belli olmuştur. Dolayısıyla “ılımlı 
İslam” projesinin Türkiye siyasetindeki iz düşüm-
lerini iyi analiz etmek gerekiyor. Bu manada cum-
hurbaşkanlığı seçimleri önemli bir gösterge olarak 
önem ve anlam kazanıyor.  

Bu tespitleriniz son derece önemli ancak 
konuyu özele çekerek bir şey sormak istiyorum. 
Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
devam eden ve geleneksel nitelik kazanış unsur-
ları veya yönleri yok mu? Her şey değişti mi? 

Değişen çok şey var ama değişmeyen şeyler de 
var. Gizli, derin, karanlık güç odaklarının süreçte 
aktif bir unsur olarak varlığı aynen devam ediyor 
ve edecektir de. Açıkçası bunda bir anormallik 
görmüyorum. Genel bir ilke olarak ifade etmek 
gerekirse, bir ülkenin siyasi iradesine müdahil 
olmak isteyen iç veya dış güç odakları her zaman 
var olmuştur ve olacaktır. Eğer bu ülke Türkiye 
ise bu durum tamamen “normal”dir. Önemli 
olan bu güç odaklarının var olup-olmaması değil,  
kimlerden oluştuğu ve sürece nasıl müdahil 
olduklarıdır. Kimlerden oluştukları sorusu spe-
külasyonlara son derece açık bir sorudur ama dış 
unsurlar olarak ABD, İngiltere, Almanya hemen 
herkesin aklına gelecek ilk unsurlardır; açıkçası 
bunların olmamasını beklemek işin doğasına 
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aykırıdır. “İçeriden kimler” sorusunu cevaplamak 
ise hem çok kolay ve hem de çok zor. Bunu kişi-
lerin olayları analiz etme güç ve kabiliyetlerine, 
gündemi takip etme çabalarına, geçmişi doğru 
okuma becerilerine havale ederek sürece nasıl 
müdahil olunduğu sorusuna geçecek olursam, 
geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hareket-
le 27 Aralık operasyonunu, Gezi Parkı olaylarını, 
Okmeydanı kargaşasını, siyasilerle ilgili tapeleri,  
iç ve dış güç odaklarının sürece müdahilliklerinin 
gerekleri olarak değerlendirmek  mümkündür. 
Seçim gününe kadar da her an her türlü sürprize 
hazırlıklı olmak gerekiyor. Ekonomik kriz, siyasi 
karışıklık, terör olayları gündemi etkilemeye ve 
yönlendirmeye yönelik araçlar olarak devreye 
sokulacaktır. 

Seçimlerin normal şartlarda yapılacağını 
söyleyebilir miyiz? 

Seçim sürecinde ve sonrasında halkın iradesi 
ile bu iradeye şekil ve yön vermek isteyenlerin ira-
deleri arasında çatışmalar bir şekilde yaşanacaktır. 
Özellikle de, gerçekleşecek her türlü manipülas-
yona rağmen, süreci istedikleri gibi yönlendireme-
dikleri için halkın gönül verdiği bir adayın cum-
hurbaşkanı olması halinde bu sefer de Çankaya ile 
gerilim ve kavga stratejisini devreye sokacaklardır. 
Bu Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde büyük 
oranda yaşandı; Özal’ı Çankaya’da yaşayamaz hale 
getirmek için her türlü oyunu devreye soktular. 
İstediklerini tam gerçekleştiremeyince de Özal’ı 
etkisizleştirme stratejisini devreye soktular. O da 
olmayınca… İşte ondan sonrası kamuoyu tara-
fından cevabı hâlâ kesin bilinmeyen yığınla soru 
işaretini barındırıyor.  

Sizce gerçekleşmiş cumhurbaşkanlığı seçim-
leri içerisinde en çok dikkatinizi çeken, en ilginç 
olan hangisidir? 

Doğrusu ilkinden sonuncusuna kadar hepsi 
önemli ve hepsi ilginçtir. Daha açık söylemek 
gerekirse ne Mustafa Kemal’in seçilmesi ne de 
Abdullah Gül’ün seçilmesi bir seçimin olması 
gereken normal koşullarında gerçekleşmemiş; 
perdenin arkasında bin bir türlü siyasi oyunlar, 
komplolar, kişisel ihtiraslar, karanlık ve derin 
güç odaklarının beklentileri hep devreye gir-
miştir. Sonuncudan hareket ederek söylemek 
gerekirse “411 el kaosa kalktı” manşetleri, 27 
Nisan bildirileri bahsettiğim adeta gelenekselleş-
miş özelliklerin gereğinden başka bir şey değildir. 

Dediğim gibi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hiç 
biri bir seçimin olması gereken objektif, nesnel 
ölçütleriyle gerçekleşmedi Türkiye’de. Sonuç ne 
olursa olsun, en azından seçim süreci her türlü 
komploların, karanlık ilişkilerin ve siyasi, askeri, 
ekonomik oyunların devrede olduğu bir süreç 
özelliğine sahip oldu. Bu açıdan önemli ve son 
derece ilginç bir örnek olarak İsmet İnönü’nün 
cumhurbaşkanı seçilmesi hatırlanabilir.  Şöyle ki; 
“Ebedi Şef” ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
10 Kasım 1938 günü öldü. O gün gündemin 
en önemli konusu yeni cumhurbaşkanının kim 
olacağı idi. Esasen Mustafa Kemal’in hasta yattığı 
günlerde de gündem aynıydı. Fevzi Çakmak’ın, 
Abdülhalik Renda’nın, Celal Bayar’ın isimleri 
gündemdeydi ve İsmet İnönü’nün ismi hiçbir 
yerde geçmiyordu. Zaten Mustafa Kemal ve İsmet 
İnönü kavgalıydılar ve Mustafa Kemal’in kavgalı 
olduğu bir kişinin cumhurbaşkanı olması bekle-
nemezdi.  Fakat iktidarı ellerinde tuttuğunu zan-
neden ve çoğunluğu ‘sofra’ çevresinden olanların 
tüm engellemelerine rağmen, İsmet İnönü’nün 
bizzat kendi ifadesiyle ‘çılgın gibi yaşanan bir 24 
saat’ sonrasında İsmet İnönü Meclis tarafından 
‘oybirliği’ ile cumhurbaşkanı seçildi. Süreci bir 
anda değiştiren, tüm hesapları alt-üst eden bu 
sonuca nasıl ulaşıldığını bilmek için söz konusu 
‘çılgın gibi yaşanan 24 saat’in çok ayrıntılı olarak 
bilinmesi gerekiyor. Ne var ki, bugün hâlâ 10 
Kasım 1938 günü yaşananları ayrıntılı olarak 
bilmiyoruz. Konuyu araştıran Hikmet Özdemir’in 
tespitiyle o gün büyük oranda ‘bilinmezlerle dolu-
dur’. Ancak buna rağmen, mevcut bazı bilgilerden 
hareketle, kökleri orduya uzanan ‘derin güçler’in 
sürece müdahale ettiklerini ve İnönü’yü, büyük 
oranda İnönü’yü sevmeyenlerden oluşan Meclis’e 
‘oybirliği’ ile cumhurbaşkanı seçtirdiklerini bili-
yoruz. O ‘çılgın gibi yaşanan 24 saat’ ile ilgili 
bilinen, ordunun sürece müdahale ettiğidir. Bu 
açıdan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun naklettiği 
bir bilgi oldukça önemli ve anlamlıdır. İnönü’nün 
cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonraki gün-
lerden birisidir. Askeri lisede, bulunduğu okul 
itibarıyla yüksek rütbelilerle irtibatlı ve günde-
mi de yakından takip eden bir tarih öğretmeni, 
geleceğin komutanları olan öğrencilerine ‘Askeri 
şerefinizin kıymetini biliniz; yeni cumhurreisimizi 
seçen, başta Mareşal [Fevzi Çakmak] olmak üzere 
birkaç komutandır’ der. Bunun üzerine öğrenciler-
den birisi şaşırmış bir halde ‘Büyük Millet Meclisi 
seçmedi mi?’ diye sorar. Öğretmenin verdiği cevap 
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oldukça ilginç ve önemlidir: ‘O işin formalitesidir. 
Kumandanlar razı olmasaydı, o başıbozukların 
cumhurreisini seçmek hadlerine mi düşmüş’. Bu 
bilginin doğruluğunu test imkânına sahip değiliz. 
Ancak konuya ilişkin diğer bilgilerle bir arada 
düşünüldüğünde gerçeğe tanıklık ettiğini söy-
lemek mümkün olabiliyor. Seçim günü, açıktan 
herhangi bir aday ismi bildirilmemiş olmasına 
rağmen bir kişi hariç, Meclis’teki herkes oy pusu-
lasına İsmet İnönü’nün ismini yazmıştır. Birkaç 
gün öncesine kadar cumhurbaşkanı adayı olarak 
farklı isimleri zikreden ama hemen hiç biri İsmet 
İnönü’nün ismini anmayan milletvekillerinin 11 
Kasım günü böylesine ortak tavır sergilemesi her 
açıdan dikkate alınmaya ve incelenmeye değer bir 
konudur. O gün ‘seçim oyununu’ bozmak isteyen 
tek kişi ‘sofranın’ müdavimlerinden ve ‘Ebedi 
Şef’in yakın arkadaşlarından Şükrü Kaya’dır. 
Şükrü Kaya, Meclis’te oynanan ‘seçim oyununa’ 
‘dalgınlıkla oy kullanmayı unutma’ taktiği ile 
katılmayarak, çok ince tasarlanmış protestosunu 
gerçekleştirme başarısını gösterebilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en ilginç 
örneklerinden birisinin de Cemal Gürsel’in cum-
hurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlanan seçim oldu-
ğunu biliyoruz. Bu konuda bizimle paylaşacağı-
nız bilgiler nelerdir?

Evet, o da ayrı bir komedi, ayrı bir felaket, ayrı 
bir trajedidir. 27 Mayıs ihtilali sonrası gündemin 
önemli bir konusu olarak Cumhurbaşkanı seçimi 
önemli bir konu olarak gündemdeki yerini almış-
tı. Cumhurbaşkanı seçimi 26 Ekim 1961 tarihinde 
gerçekleşecekti. 15 Ekim 1961’deki genel seçimle 
Meclis’e gelmiş milletvekilleri yeni cumhurbaş-
kanını seçeceklerdi. Cumhurbaşkanlığı seçimine 
çok az bir zaman vardı. Genel seçimler sonrası 
gelinen aşamada hem asker ve hem de İnönü-CHP 
cepheleri Orgeneral Cemal Gürsel’in cumhurbaş-
kanı olmasını istiyorlardı. Bakalım bu isteklerini 
engellemeye kalkışanlar çıkacak mıydı? Cemal 
Gürsel Cumhurbaşkanı seçilebilecek miydi? 
Başka adaylar çıkıp yarışta ben de varım diyecek 
miydi? Kafaları kurcalayan sorunun cevabı kısa 
sürede verildi. 15 Ekim 1961 günü yapılan genel 
seçimlerde AP listesinden Samsun senatörlüğüne 
seçilen Ord. Prof. Ali Fuad Başgil ‘cumhurbaş-
kanlığına aday olacağını’ açıkladı. Bunun üzerine 
hem siyasi çevrelerde ve hem de asker cephesinde 
önemli bir hareketlilik gözlenmeye başlandı. 23 
Ekim 1961 günü Ankara en hareketli günlerin-

den birisin yaşadı. Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rine 3 gün vardı ve Başgil cumhurbaşkanı adayı 
olarak ortaya çıkmış, üstelik çok sayıda siyasi 
tarafından da destekleniyordu. O halde bunu bir 
şekilde engellemek gerekmekteydi. Çankaya’da 
ve Başbakanlıkta toplantılar tertip edildi. Milli 
Birlik Komitesi üyeleri siyasilere gerekli talimatı 
verip, planladıkları sürecin değişikliğe uğratıl-
masına izin vermeyeceklerini açık bir dille ifade 
ettiler. 24 Ekim günü ise Çankaya’da bir toplantı 
daha tertip edildi. Askerler sözlü uyarılarının işe 
yaramadığını anlayınca, ‘Çankaya zirvesi’ olarak 
isimlendirilen toplantıda, siyasilere ne yapmaları 
ve ne yapmamaları gerektiğini içeren bir ‘taahhüt-
name’ imzalattılar. Köşkteki toplantıda parti genel 
başkanlarıyla kuvvet komutanlarından başka yüz 
kadar da yüksek rütbeli subay hazır bulunmuştu. 

Jakoben, laikçi, elitist sivil ve silahlı güçler 
cumhurbaşkanlığı seçiminin isteklerine uygun 
sonuçlanması için her türlü tedbiri titizlikle alma-
larına rağmen halkta ve siyasilerde Başgil’e yöne-
lik teveccüh gözle görünür bir şekilde artıyor-
du. Ne Başgil ne de onu destekleyen siyasiler 
jakobenler tarafından verilen açık veya örtük 
uyarılara aldırmıyorlar, Başgil adaylıktan çekil-
miyordu. Bu açıdan o günlerde Abdi İpekçi’nin 
üzerinden gerçekleşen bir uyarı anlamlıdır. Abdi 
İpekçi jakobenlerin kalemşoru olarak şöyle yazı-
yordu: ‘Özellikle Ali Fuad Başgil gibi ordu tara-
fından sempatik görülmeyen, Atatürkçülüğüne 
inanılmayan bir sahsın cumhurbaşkanlığına aday 
gösterilmesi, adı geçen çevrelerde büyük tepki 
uyandırmıştır’. Askeri yönetimin İstanbul Valisi 
ve Belediye Başkanı Korgeneral Refik Tulga’nın 
“uyarısı” ise daha açık idi. Korgeneral Tulga, 24 
Ekim’de Çankaya’da siyasilere dikte edilen ve 
imzalatılan taahhütname ile ilgili olarak bir şeyler 
öğrenmek için kendisine gelen gazetecilere ‘Hep 
sizler bana sual soracak değilsiniz ya, biraz da 

Recep Tayyip Erdoğan
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ben sizlere sorayım. Ordunun partilere yol gös-
termesini nasıl buldunuz?’ diye sorar. Gazeteciler, 
‘Çok iyi oldu paşam!’ cevabını verirler. Bu arada 
gazetecilerden birisi: ‘Paşam iyi oldu diyoruz 
ama yuvarlak masa anlaşmasına sadık kalmayan 
partiler acaba bu defa verdikleri sözü tutarlar mı 
dersiniz?’ diye sorunca Tulga güler ve sakin bir 
şekilde düşüncesini açıklar: ‘Çocuklar unutuyor-
sunuz galiba, bizim masamızın ayakları yuvarlak 
değil sivridir’.

Adalet Partisi yönetimi Başgil’i adayları olarak 
teklif etmeyeceklerini açıklamaları üzerine Başgil 
parti desteğinden mahrum kalır ama adaylıktan 
çekilmez. Başgil’e kurumsal olarak parti desteği 
yoktur ancak bir çok milletvekili gizliden veya 
açıktan Başgil’i desteklemektedir.  Dolayısıyla bu 
aşamadan sonraki gelişmeler doğrudan Başgil’in 
çevresinde gerçekleşir. Artık iş, Başgil’in kişisel 
girişimini önlemeye kalmıştır. Başgil başbakanlık 
binasına davet edilir. Başgil’i, Orgeneral Fahri 
Özdilek ve Sıtkı Ulay karşılar. Oturup konuşur-
lar ve biraz sonra Başgil başbakanlık binasından 
ayrılıp İstanbul’a gider. 26 Ekim günü yayınla-
nan gazetelerin hepsinde Başgil’in Ankara’dan, 
senatörlükten istifa ederek ayrıldığı haberi vardır. 
Ancak hiç birisinde bu ayrılışın hikâyesi yoktur. 
Hâlbuki herkes, özellikle de Başgil’in cumhur-
başkanı olmasını isteyenler bu ayrılışın nedenini 
merak etmektedir. İstanbul’daki evinde hiç kim-
seyle görüşmeyen Başgil, 27 Ekim tarihinde yazılı 
bir açıklamada bulunur. Açılamasında ayrıntı-
ya girmeden olayın özetini verir ve ‘Ankara’da 
geçen Salı gecesi saat 20’den sabahın dördüne 
kadar yaptığım temaslar sonunda… Adaylığı geri 
almam zarureti hâsıl oldu’ der. Başgil’in o gün 
açıklamadığı şey daha sonra herkesin bildiği bir 
konu olur. Başbakanlıkta ölümle tehdit edilmiş ve 
tehdidin boş olmadığı gösterilmek için de masaya 
silah konulmuştur. 

Başgil’in cumhurbaşkanlığı adaylığını çekil-
mesi ve Senatörlükten istifası, bir kısım gazetenin 
ve bu gazetelerin bazı yazarlarının değerlendir-
mesine konu olur. Bu da normaldir. Ancak ne 
var ki değerlendirme tarzı gelenekselleşmiş ‘güce 
tapan Türk medyası’ imajının gereğine göredir. 
Söz konusu yazılardan o günün popüler gaze-
telerinden Vatan’da yer alanı şöyledir: ‘Ali Fuad 
Başgil, bu arzusunun o kadar ucuza gerçekleşme-
yeceğini anlayınca senatörlükten istifa etmiştir’. 
Milliyet’in daha sonra gelenekselleşen tutumuna 
uygun haberi ise şöyledir: ‘İhtilali tasvip etmemiş 

bir şahsın yeni rejimin başına geçmesini, ihtilali 
yapan kuvvetlerin hoş karşılamasını beklemek 
gerçeğe aykırı olur… Başgil’in adaylığında ısrar, 
ikinci cumhuriyetin daha ilk adımda büyük tehli-
kelerle karşılaşmasına yol açacaktır’.

Tarihler 26 Mayıs’ı gösterdiğinde, yeni 
Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi günü geldiğinde, 
genelde tüm Türkiye, özelde Meclis işte böyle-
sine ‘hizaya sokulmuş’ bir haldeydi. Ancak buna 
rağmen, her ihtimal göz önünde bulundurularak 
seçim günü için de bazı ek tedbirler alınmıştır; 
Meclis içeriden ve dışarıdan fiilen kuşatılmıştır. 
Meclis’in tüm locaları başta Genelkurmay Başkanı 
Cevdet Sunay olmak üzere, Kuvvet ve Ordu 
komutanları, generaller tarafından doldurulur. Bir 
dergi muhabirinin tanımlamasıyla ‘Arkalarında 
emir subayları alacakları emre göre aleste bekle-
mektedirler’. Foto muhabirleri dört parti liderinin 
başına üşüşmüş, oy pusulasına Cemal Gürsel’in 
ismini yazışlarını tespit etmekle meşguldürler. 
Herkes, ama özellikle localardaki herkes büyük 
bir merak içerisinde seçim sonucunu beklemek-
tedir. O günlerin popüler yayın organlarından 
Kim’in yorumuna göre henüz ‘sonuçlar alınma-
mıştı. Torbadan ne çıkacağı belli olmazdı. Hâlbuki 
onlar karar vermişlerdi. Gürsel birinci turda üçte 
iki çoğunluğu alarak cumhurbaşkanı seçilecekti. 
Bunun aksi felaket olurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri 
kendisi ile şaka edilecek bir kuvvet değildi’. Bir 
süre sonra oylama sonucu belli olur. Oylamaya 
katılan 607 üyenin 434’ü Gürsel’e, 17’si çeşitli 
kişilere oy vermiş, 156 üye ise boş oy kullanmış-
tır. Gürsel cumhurbaşkanıdır. Çankaya’nın yeni 
nöbetçisi Meclis’e onaylatılmıştır. Locadaki tüm 
generallerin yüzlerindeki sert ifade bir anda deği-
şir. Memnuniyetle gülücükler dağıtmaya başlarlar. 
Sağ balkonun önünde duran 100’den fazla subay 
ayağa kalkarak Gürsel’in cumhurbaşkanlığını coş-
kuyla alkışlamaya başlar. 

Sonuç olarak, Bu ülkede milletin iradesinin 
güçlü olmasından çekinen bir kesim hep var oldu 
ve bunlar bu iradenin güçlenmesi durumunda 
haksız, zorbaca, bin bir türlü oyunlarla elde 
ettikleri imkân ve imtiyazlarını kaybetmekten 
hep korktular ve korkmaya da devam ediyorlar. 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri de bu korkuların 
oluşturduğu ve yönlendirdiği oyunların zirve yap-
tığı dönemler olarak anlam kazanıyor. Duruma 
göre silahlı kuvvetleri, bürokrasiyi, medyayı, terö-
rü, ekonomik krizleri vs. devreye sokarak süreci 
kontrollerinde tutmanın çabasını yürütüyorlar. 
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Öner BUÇUKCU

 

Filistinli grupların bütünleşik bir Filistin otoritesi teşkil ettirmeye yönelik 
ilke kararı almalarına rağmen Natenyahu’nun, Barış Görüşmelerinin 

devam ettirilemeyeceğini açıklaması bölgede sağlam ve istikrarlı bir barışın 
oluşturulması önündeki asıl engelin İsrail olduğunu bir kez daha net bir 

biçimde ortaya koymuş oldu.

İsrail’in Yeni Savaşa Son Veren 

Savaş Girişimi ve Ortadoğu’da Barışın İmkânı

H
aziran ayında üç İsraillinin Filistinliler tarafından 

kaçırılması ardından bu kişilerin öldüğünün 

açıklanması; Filistinli bir çocuğun İsrailliler tara-

fından benzin ya da herhangi bir yanıcı madde 

içirilerek hunharca katledilmesi sonrasında gerilen 

Filistin-İsrail ilişkileri, İsrail ordusunun Gazze’ye 

düzenlediği operasyonların ardından koptu. Zaten 

bir açık hava hapishanesi hükmünde olan Gzze’ye 

yönelik, sivilleri de hedef alan İsrail’in hava saldı-

rılarına Hamas da roketlerle karşılık verdi. Hamas 

karşılık verdikçe İsrail’in askeri operasyonu sert-

leşti. Temmuz ayının ortalarında Mısır’ın darbeci 

devlet başkanı Abdülfettah Sisi’nin her iki tarafa da 

yaptığı ateşkes çağrısına İsrail olumlu yaklaşırken 

Hamas ateşkesi kabul etmeyeceğini duyurdu. Bunun 

üzerine İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabı ara-

cılığıyla operasyonların İsraillilerin güvenliği tam 

manasıyla sağlanıncaya kadar devam edeceğini açık-

ladı. 2009 yılındaki Dökme Kurşun Operasyonu 

sonrasında Gazze’ye yönelik en geniş çaplı askerî 

harekâta hazırlanan İsrail Ordusu Hamas’ın askerî 

lojistiğini tamamen bitirmeyi hedefleyecek. Geçmiş 

yıllarda da bu hedefle çok sayıda operasyon gerçek-

leştiren İsrail ordusunun bunu başaramamış olması 

sorunun askerî olmaktan ziyade politik meşruiyete 

yaslanan bir tabanı olduğunu gösteriyor.

2013 yılı aslında Filistin-İsrail sorunu açısın-

dan uluslararası toplumda umutların yeşerdiği bir 

yıl olarak akıllarda kaldı. İkinci kez Beyaz Saray’a 

çıkan Barack Obama’nın kişisel öncelik almasıyla 

Filistin otoritesi ve İsrail arasında nihai barış anlaş-

masını hedefleyen bir süreç başladı. Zorluklarla da 

olsa ilerleyen süreç Filistin’de Hamas ve el-Fetih’in 

uzlaşması sonrası durdu. Dolayısıyla son gelişmeleri 

anlayabilmek için barış müzakerelerinin durduğu 

bu süreci kısaca hatırlamak gerekiyor.

Barış Kumpanyasını Dağıtan Uzlaşı

ABD Başkanı Barack Obama’nın kişisel çaba-

larıyla Filistin ve İsrail arasında yeniden başlayan 

Filistin-İsrail Barış Müzakereleri 2014 Nisan ayının 

son günlerinde Filistin’de Hamas ve el-Fetih ara-

sında “Uzlaşı Hükümeti” üzerinde anlaşılması son-

rasında kritik bir safhaya geldi. 1990’lı yılların ilk 

yarısında Oslo Süreci’nin başlaması ve başarısızlığa 

uğramasının ardından her ABD Başkanlık seçimi 

ardından yenilenen barış süreci Filistin ve İsrail’de 

çetrefilli siyasal süreçlerin ardından başlatılabilmiş-

ti. İsrail’de 4 yıllık Başbakanlığı sürecinde “barış” 

sözcüğünü telaffuz etmeyen, seçim kampanyasında 

Filistin ve Filistinlilerle ilgili sorunlara hiç gönderme 

yapmayan Likud lideri Natenyahu kişisel öncelik 
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alarak koalisyon ortağı ultra partilere rağmen Barış 

Sürecini başlatmıştı. 

Filistin kanadındaysa denklemin en büyük 

bilinmeyeni olarak beliren Hamas süreçte “aktif 

eylemsizlik” olarak tanımlanabilecek bir politika 

sürdürüyor ancak Barış Süreci’ne doğrudan müda-

hil ol(a)muyordu. Gazze’deki Filistin hükümeti 

Başbakanı İsmail Heniye, Gazze’deki evinde Fetih 

yetkilileri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, 

“Halkımıza ayrılık döneminin bittiği müjdesini veri-

yoruz” diyerek, Filistinli gruplar arasında devam 

eden anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Fetih ve 

Hamas’ın milli mutabakat görüşmelerini “yüksek 

ulusal sorumluluk” çerçevesinde yürüttüğünü ifade 

eden Heniye, “Filistin halkına yönelik ihlallerin art-

tığı dönemde, milli mutabakata varılması, anlaşmaz-

lıklara son verilmesi, birliğin yeniden sağlanması ve 

tüm bunların başarıya ulaşması için gerekli kontrol 

mekanizmasının oluşturulması ulusal bir görev-

dir” dedi. Açıklamaya göre Filistin Devlet Başkanı 

Mahmud Abbas, uzlaşı hükümetinin kurulması 

için görüşmelere başlayacak ve 5 haftalık yasal süre 

içerisinde hükümeti ilan edecek. Filistin’de 2006 

yılında seçimleri Hamas’ın kazanmasının ardından 

Fetih’le aralarında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmala-

rın ardından Hamas, 2007’de Gazze’nin kontrolünü 

ele geçirmişti. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmaz-

lıkların sonlandırılması için Mayıs 2011’de Mısır, 

Şubat 2012’de ise Katar başkanlığında uzlaşma 

görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutaba-

kata varılan konular uygulanamamıştı. Barış görüş-

melerinin kritik bir döneminde tarafların uzlaşması 

sürecin seyrini de değiştirdi.

Kabul Edilemeyen Hamas Değil Barış

Filistin ve İsrail arasındaki görüşmeler esasen 

2013 yılı sonlarında tıkanmaya başlamıştı. Özellikle 

İsrail’in yeni yerleşim yerleri konusunda aldığı 

kararlar sürecin yavaşlamasında etkili olmuştu. 

Diğer taraftan müzakerelerin başlaması için Filistin 

ve İsrail taraflarının atmış oldukları “güven artırıcı” 

adımlar kapsamında serbest bırakılması gereken 

Filistinli mahkûmların serbest bırakılmaması, daha-

sı İsrail’in bu unsuru bir pazarlık unsuru haline 

dönüştürmesi süreci olumsuz şekilde etkilemişti. 

İsrail’in süreci yavaşlatması ve yükümlülüklerini 

yerine getirmemesine karşılık Filistin Devlet Başkanı 

Mahmud Abbas da BM’de 15 uluslararası kuruma 

Filistin’in de üye olarak katılımı için başvuru yap-

mıştı. Zira güven artırıcı kararlar bağlamında Filistin 

otoritesinin de barış anlaşması imzalanıncaya kadar 

BM’deki statüsünü kullanmaması öngörülüyordu. 

Filistin’in bu kararı üzerine İsrail de Doğu Kudüs’te 

yeni bir yerleşim yeri oluşturulmasına yönelik plan 

açıklamıştı.

El-Fetih ve Hamas’ın uzlaşı hükümeti üzerinde 

anlaşmaya varmaları ABD ve İsrail’de farklı yankılar 

bulmuştu. ABD’den yapılan açıklamada açıklamanın 

zamanlamasının rahatsız edici olduğu ifade edilerek 

kurulacak olan her Filistin hükümetinin taraflar 

arasında daha önce imzalanmış bütün anlaşmaları, 

şiddete başvurmamayı ve İsrail devletini tanımayı 

koşulsuz kabul etmesi gerektiği belirtildi. ABD 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki Psaki, bu 

belirttikleri ilkelerin yokluğunun, “İsrail ile Filistin 

arasındaki uzlaşıya dönük çabalar ile Filistin’deki 

milli mutabakata bağlı olarak iki taraf arasındaki 

müzakerelerin devam ettirilmesi noktasında ciddi 

anlamda zorluk oluşturacağı” değerlendirmesinde 

bulundu. Psaki ayrıca yapılan uzlaşı açıklamasının 

kendileri ve barış süreci açısından hayal kırıcı nite-

likte olduğunun da altını çizmişti. Güney Kore’ye 

gerçekleştirdiği ziyaret esnasında basın mensupları-

nın soruları üzerine Filistin’deki gelişmeleri değer-

lendiren Obama ise hem Filistin hem de İsrail 

tarafındaki siyasî otoritelerin zor kararlar alabilecek 

kararlılıkta ve  yeterlilikte olmadıklarına vurgu yap-

mış; Ortadoğu Barış Sürecinde ısrarcı olacaklarını 

belirtmiş, gelişmeler sonrasında sürece ara verilmesi 

ihtimalinin de belirdiğinin altını çizmişti.

Onurlu Savaş ve Onursuz Barış Arasında                
Kıldan İnce Kılıçtan Keskin Çizgi

Millî mutabakat açıklamasının yapılması-

nın ardından toplanan İsrail Güvenlik Kurulu altı 

saat süren bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı-

nın ardından yaptığı açıklamada Filistin Devlet 

Başkanı Mahmud Abbas’a “Hamas ya da İsrail’i 

seçme” çağrısında bulundu ve bu koşullarda Barış 

Görüşmelerinin devam edemeyeceğini duyurdu. 

İsrail Güvenlik Kurulu’ndan yapılan açıklamada 

İsrail’in yok edilmesi gibi bir amacı olan Hamas ile 

aynı masaya kesinlikle oturulamayacağının da altı 

çizildi.

Twitter hesabından görüşmelerin askıya alınması 

üzerine paylaşımlarda bulunan İsrail Başbakanı 

Natenyahu ise Mahmud Abbas’ın İsrail’le barış 

yerine Hamas’la anlaşmayı yeğlediğini savundu. 
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Hamas’ın ABD, AB ve Mısır gibi ülkeler tarafın-

dan “terörist örgüt” olarak kabul edildiğini belir-

ten Natenyahu İsrail’in terörist, İsrail’i yok etmeyi 

amaçlayan ve Yahudi soykırımını reddeden bir 

örgütle kesinlikle aynı masaya oturmayacağını ifade 

etti. Mahmud Abbas’ın yeni ortağı Hamas’ın Bin 

Ladin’in öldürülmesine tepki gösterdiği yönünde 

paylaşımlarıyla Batılı kamuoyunun bilinçaltına ses-

lenerek kamuoyu oluşturmaya çalışan Natenyahu 

Hamas ve el-Fetih arasında imzalanan anlaşmanın 

Filistinlilerin Barış Görüşmelerini devam ettirme 

yanlısı olmadıklarını gösterdiğini de iddia etti.

Üç İsraillinin ölümü ve Gazze’den atılan üç roket 

dolayısıyla başlayan müdahale sonrası da twitter 

hesabıncan açıklamalar yapan Natenyahu bütün 

dünyanın gösterdiği tepkiye rağmen İsraillilerin 

güvenliği için operasyonu genişleteceklerini, 

Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesinin bu duruma 

meşruiyet kazandırdığını ifade etti. Gazze’de yüz-

lerce sivili katleden İsrail hükümetinin başbakanı 

İsrail’in füzeleri insanların güvenliğini sağlamak için 

Hamas’ın insanları roketlerin güvenliğini sağlamak 

için kullandığını iddia ederek hükümetinin ne kadar 

hümanist olduğunu göstermeye çalıştı ancak özel-

likle batılı ülkelerde çizmek istediği imajı gerçek-

leştiremedi. Gazze’ye yönelik son operasyonlardan 

sonra İsrail uluslararası toplumun desteğini büyük 

oranda yitirmekle karşı karşıya.

ABD’nin Filistin-İsrail Barış Müzakerelerinin 

yeniden başlaması sonrasında dış politikasının 

temeline yerleştirdiği unsur iki devletli çözümün 

mümkün kılınmasıydı. İsrail’in görüşmelerin askı-

ya alınması yönündeki kararının ardından ABD 

Başkanı Obama’nın yaptığı açıklamada “sürece ara 

verilebileceğini” belirtmesi ABD’nin önümüzdeki 

süreçte daha çok dış politika hedefine yönelik 

adımlar atabileceğini yani iki devletli çözümü müm-

kün kılacak stratejiler geliştirmeyi deneyebileceğini 

göstermektedir. Bu bağlamda ön plana çıkan ilk 

alternatif doğrudan olmayan görüşmeler yoluyla 

bir çözümün oluşturulması yolunun denenmesidir. 

Böyle bir tercihte konu başlıkları önem sırasına göre 

kategorize edilip nihai safhada tarafların yeniden 

bir araya gelmesi sağlanabilir. Ancak ABD’nin dış 

politika yönelimi ne olursa olsun kalıcı ve sağlam 

bir barışın inşa edilebilmesi her iki tarafın da sürece 

inanması ile mümkün olabilecektir. 

Hamas ve el-Fetih arasında varılan uzlaşı Filistin 

açısından kritik öneme sahip olsa da başarı şansı 

konusunda iyimser olmak için henüz oldukça 

erken. Öncelikle yukarıda da belirtildiği üzere 

2006’daki seçimlerden sonra iki grup arasında olu-

şan ayrılığı ortadan kaldırmak ya da gerilimi azalt-

mak maksadıyla çeşitli girişimler olmuş, hatta bu 

girişimler bazı anlaşma metinleri haline getirilmiş 

ancak başarı sağlanamamıştı. Varılan mutabakatın 

Filistinlilerin geleceği açısından uygulanabilmesi 

ümidi olsa da taraflar arasında hayatî konulardaki 

görüş ayrılıklarının nasıl giderileceğini zaman gös-

terecek. El-Fetih iktidar pozisyonundan kaynakla-

nan ayrıcalıklarından vazgeçmediği için Hamas’ın 

2006’da kazandığı seçim zaferi herkes tarafından 

görmezden gelinmiş ve Arap Baharı adı verilen kit-

lesel mobilizasyon sürecinin en önemli girdilerinden 

birisini oluşturmuştu. Gelinen noktada Hamas ve 

El-Fetih arasındaki uzlaşının başarı şansının yanı 

sıra Hamas’ın marjinalleşip sistem dışına itilmesini 

sağlayan El-Fetih’in gerçekten barış taraftarı olup 

olmadığı da hâlâ cevap bekleyen sorulardan.

Barış müzakerelerinin önceki safhalarında İsrail 

Başbakanı Natenyahu belli konularda karşısında bir-

leşik bir Filistin otoritesi bulunmadığı için anlaşma 

imzalanamayacağını iddia ederek süreci çıkmaza 

sürüklemeye çalışıyordu. Gelinen noktada Filistinli 

grupların bütünleşik bir Filistin otoritesi teşkil 

ettirmeye yönelik ilke kararı almalarına rağmen 

Natenyahu’nun Barış Görüşmelerinin devam ettiri-

lemeyeceğini açıklaması bölgede sağlam ve istikrarlı 

bir barışın oluşturulması önündeki engelin İsrail 

olduğunu net bir biçimde ortaya koymuş oldu. 

Filistinli milletvekili Mustafa Barguti de İsrail’in yap-

tığı açıklama sonrası verdiği bir beyanatta bu duru-

ma şu şekilde dikkat çekti: “İsrail’in milli muta-

bakata cevabı çok tuhaf. Aramızda ayrılık olduğu 

zamanlarda Sayın Netanyahu, tüm Filistin’i temsil 

edecek tek bir temsilci yok ve bu yüzden anlaşma 

yapamayız diyordu. Şimdi birleşme kararı aldık bu 

defa da birleşik Filistin ile barış yapamam diyor.”

İngiltere’de çalan ünlü rock grubu the 

Stranglers’in parçalarında birisinin adı “It only 

takes two to tango” (Tango sadece iki kişi gerektirir) 

Filistin’de ve Ortadoğu’da hiç gündemden düş-

meyen barış müzakerelerinin başarı şansı için çok 

şey söylüyor aslında...  “Filistin ve İsrail arasında 

varılacak bir barışın ihtimali üzerinde konuşmaya 

başlayabilmek için böyle bir uzlaşı niyeti taşıyan iki 

tarafın olup olmadığını tespit etmek gerekiyor ki 

eldeki veriler” dansın başlayabilmesi için gereken iki 

kişi’nin henüz hazır olmadığını gösteriyor.
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Dilaver DEMİRAĞ

Harita bir soyutlamadır, ancak gerçeğin kendisinden çok gerçeğin belirli 
bir model etrafında yapılandırılmış temsilini verir.  Harita temsil ediyor 

gibi göründüğü şeylerin bir modeli olmak yerine onlar için bir model 
olmayı amaçlar. Haritaları oluşturan çizgiler, ayrımları, sınıflandırmaları, 

hiyerarşileri de temsil eder. Harita ile dünya batı aklına uygun olarak 
modernleştirilmiş, hizaya sokulmuş olur.

Oynak Kumlar: Irak İç Savaşı ve 

Arap-İslâm Coğrafyasının Şekillendirilmesi

I
rakta 10 Haziran’da ajanslar Musul’un IŞİD 

tarafından ele geçirildiği haberini geçtiğinden 

bu yana herkes Irak’ta ne olup bittiğini anla-

ma çabasındaydı. Ama artık geldiğimiz noktada 

IŞİD’in “öncü savaşçısı” olduğu, ama asıl özne 

olarak “halk savaşı” verenlerin Sünniler olduğu 

anlaşılmış durumda. Irak’ta Sünni odaklı bir 

devrim mücadelesinin yürümekte olduğu artık 

iyice anlaşılmış durumda. Elbette batı medyasının 

sadık bendeleri, bize Irakta olan biteni bu şekilde 

ifade etmenin IŞİD’in “vahşi” savaş stratejisinin 

oradaki “fanatizmin” üzerini örtme olduğunu 

ifade edecektir Ahmet Hakan vb. örnekleriyle 

Hürriyet tipi jurnalciler, bize ısrarla Irak’a baktı-

ğımızda IŞİD dışında bir şey görmememiz gerek-

tiğini söylemekte. Oysa hakikat orada IŞİD’in 

bir toplan borusu olmanın ötesinde çok özel bir 

yere sahip olmadığı, Irak’taki tek egemen savaşçı 

konumunda olmadığı. Orada yaşanan ayaklanma, 

aslında Irak’ın ikinci Nabukadnezarı’nın ya da 

yaygın adıyla Şii Saddam’ının Sünnileri yok sayan 

zulmüne dönük bir başkaldırıdır.

“Musul’un alınmasında her ne kadar İŞİD adı 

ön plana çıkıyorsa da, aslında bölgede hâkimiyet 

kuran eski Baasçılar, aşiretler ve IŞİD’in oluştur-

duğu bir Sünni koalisyon gerçeği söz  konusudur. 

Aksi takdirde Musul gibi Sünni-Arap milliyetçili-

ğinin oldukça etkin olduğu ve nerdeyse herkesin 
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silahlı olduğu bir yerde, şehri koruyan tek bir 
güvenlik gücü mensubu olmazsa dahi Musul 
aylarca teslim alınamazdı. Dolayısıyla IŞİD, sade-
ce madalyonun çok uzaktan görünen yüzüdür.”1

Kuzey Irak’ta Sünni bölgelerde ortaya çıkan 
bu ittifakların belki de tek ortak bileşenleri 
Sünni İslâm yorumunu benimsemiş olmaları. 
Sünni Aşiretler, onların oluştur-
duğu askeri meclisler, bu dev-
rimci ayaklanmanın temel siyasi 
formu düzeyinde. Şu anda bu 
federatif yapının sözcülüğünü 
Şeyh Dari yapıyor. Bu ayaklan-
manın epeyi gerisine gitmek, 
Irak ve Mısır üzerinden İngiliz 
Ortadoğu’su denilen coğrafi ala-
nın oluşuna kadar gitmek müm-
kündür. Ancak coğrafya, emper-
yalizm ve sömürge olgusunu 
başka bir yazıda derinliğine 
ele alacağımdan önce olayların 
arkaplanına bakmak gerek.

Sünni Ayaklanmanın baş-
langıcını Irak’ın ABD’yi işgali 
ile başlatmak doğru olacaktır. 
ABD’nin önleyici savaş doktri-
ni bu savaşın meşru gibi görü-
nen yüzü olsa da, esas saikin 
ABD’nin hem 11 Eylül’den ken-
dilerine göre çıkardıkları ders 
etrafında Ortadoğu’yu yeniden 
biçimlendirme arzusu, hem de 
Bush’a birtakım çevrelerce fısıl-
danan mesih planı ya da Tanrıyı 
kıyamete zorlayarak Hz. İsa’nın 
zuhurunu sağlamak ve böylece 
kadim doğu Akdeniz bölgesini 
“Müslüman Kafirler”den temizle-
yerek bölgenin yeniden Yahudi 
ve Yahudileşmiş Hıristiyanlar 
tarafından kutsanması ve Mesih’in 
zuhurundan sonra yeryüzünün asıl kıyamet gele-
ne dek huzur içinde kalması şeklindeki plan esas-
tı. Bu plan doğrultusunda armeggeddon denen 
planın hayat bulması şeklinde özetlenecek bir 
projeye dayanıyordu. Bölgeyi yeniden biçimlen-
dirme ve bölgedeki sınırların değişmesi süreci 

yönünde ilk adım Irak’ın işgaliydi.

Ancak işgal Felluce ve Anbar gibi Sünni böl-

gelerde büyük bir dirençle karşılaştı. ABD bu böl-

gelerde büyük zayiatlar verirken diğer yandan da 

Felluce’de görüldüğü gibi direnişi uçaklara dayalı 

kitle imha silahları ile nerede ise taş taş üstünde, 

gövde üzerinde baş kalmamacasına bir soykı-

rım gibi katliamcı bir saldırı ile bastırdı. Daha 

sonra Irak’ta Şiilerin yönetimde 

ağırlığı oluşturduğu hükümetler 

dönemi başladı. Bu hükümetler 

döneminde Sünniler neredeyse 

yok sayıldılar özellikle Maliki 

hükümeti bu konuda en kötü 

hükümet oldu. Ancak bunun 

öncesinde CIA’nın işin içinde 

olduğu artık bilinen Sünni Şii 

çatışması ile hem Irak’ta ABD’ye 

karşı etkili bir direnişin oluşma-

sı engellenmiş, hem de başından 

beri işgali ve işgalcileri kabul 

etmeyen Sünniler bu şekilde 

zayıflatılmış olmaktaydı. Maliki 

yönetiminin Sünnilere dönük 

zulmünün ardında da CIA tara-

fından kışkırtılan bu düşman-

lık ilişkisi meşruiyet sağlayan 

bir unsurdu, elbette bunun 

dışında özellikle Şii gruplar da 

Saddam’ın Sünni olmasından 

ve iktidarının Sünnilerin des-

teği ile devam ettiği yönündeki 

düşünceden gelen Sünnilerin 

artık İktidardan pay alamayacağı 

düşüncesi de Sünnilerin dışlan-

masında önemli bir motivasyon 

kaynağı haline geldi. Ancak bu 

baskı, çeşitli Şii milis gruplarının 

Sünnilere yönelik şiddeti,  Sünni 

direnişini daha da güçlü kıldı. 

Irak işgaliyle beraber dağıtılan Saddam ordu-

su, değişik direniş örgütlerinin ortaya çıkmasına 

neden olmuştu. Saddam dönemi subayları ve 

Baas gönüllüleri değişik yapılanmalar adı altında 

ABD’ye karşı direnişi örgütlemişlerdi. İçlerinde 

Baas ordusundan kalanların da olduğu farklı 

bir çok direniş örgütü ortaya çıkmıştır. Ensar el 

-İslâm -ki bunlar arasından en eskisi ve en güç-

Mahan’a göre, Basra 
Körfezi, Süveyş 
Kanalı’ndan sonra 
Hindistan’a geçişte 
savunulması gereken 
en önemli bölgedir. Bu 
tanımlamada Mahan, 
Ortadoğu kavramı-
nı suyolları üzerinden 
stratejik bir konsept 
dâhilinde aktarmış-
tır. Konsept içerisin-
de İngilizler, Ruslar 
ve Almanların nüfuz 
mücadelelerine dikkat 
çekmiştir. Özellikle 
Rusya’nın Trans-
Sibirya hattı ve Orta 
Asya’daki ilerlemeleri-
ni İngiltere’nin Basra 
Körfezi’nde durdur-
ması gerektiğini ifade 
etmiştir. O, bölgeyi 
merkezi Basra Körfezi 
olan Arabistan ile 
Hindistan arasındaki 
bölge olarak tanımla-
mıştır.
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lüsüydü, Irak el-Kaidesi, Irak İslâm Ordusu, 1920 

Tugayları, Ebubekir el-Sıddık Tugayları, Fatihler 

Ordusu, Nakşibendî Ordusu. Direniş sürecinde 

Şiilerin ABD işgali ile ülkenin yönetiminin artık 

kendilerinde olacağı düşüncesi nedeni ile Sadr’ın 

Mehdi Ordusu’nun kısa süreli direnişini dışarıda 

tutarsak Şii direnişinin olmayışı, dahası Şii Milis 

güçlerin işgal tarafından belirlenen ve İslâm dün-

yasında “kukla” olarak kabul edilen yönetimlerin 

en azından bir bölümünü gönülsüzce de olsa 

desteklediler. Sadr ve hâkim gibi Maliki’ye muhalif 

güçler eleştirilerini yürütmekle birlikte Irak ordu-

sunun neredeyse omurgasını oluşturdular ve ABD 

ile işbirliğine de gönülsüzmüş gibi bir görüntü 

verseler de karşı çıkmadılar. Bütün bunların bir 

neticesi olarak Felluce, Ambar vb. eyaletler adeta 

Sünni direnişin kalesi oldular. Maliki bu eyaletler-

deki Sünni direnişi, bu bölgelerde yapılan barışçıl 

protesto güçlerini terör hamlesi olarak görerek bu 

iki eyaleti uçaklar ve toplarla bombardıman etti. 

Birçok insanın ölmesine yol açtı. Tüm bu mem-

nuniyetsizliği iyi değerlendiren IŞİD ise örgütlen-

mesini derinleştirdi, üstelik geçmişte bölgedeki 

aşiretlerin ve diğer Baasçı unsurların kendilerine 

karşı gösterdikleri direnişten ders alarak bu güçler-

le uzlaşıya girdi. Tüm bu güçleri -ki ana unsurları 

Sünni aşiretler, Selefiler ve Basçılar oluşturmakta-

bir araya toplayarak geniş çaplı bir ayaklanma 

başlatmış durumdalar. IŞİD bu örgütler içersinde 

Bass unsurlarını dışarıda bırakırsak askeri yönden 

en güçlü örgütlenme. 

“Irak’ta yaşanan Sünni patlama 100 yıl boyun-

ca Müslümanların kurduğu masum hayaller ve 

100 yıl boyunca besledikleri öfkeden beslenmiştir. 

Öfke sadece Şii Maliki yönetimine karşı değil aynı 

zamanda İslâm Dünyasında Şii bir blok oluştur-

mak isteyen ve işgal sonrası ülkeyi -Ebu Garib, Taci 

gibi işkence merkezleri ile beraber- İran eksenli 

Şii Cephesi’ne devreden ABD’ye karşıdır. Bu öfke 

Irak’ın ABD işgaliyle baskı altına alınan, geleneksel 

yaşam alanlarından sürülen ve yıllarca Ebu Garib, 

Taci gibi hapishanelerde ağır işkencelerden geçi-

rilen Sünni halkının öfkesidir. Dolayısıyla 12 yıl 

boyunca katı bir mezhepçi yönetim baskısı altında 

dini kimlikleri bastırılan Sünni halkın devrimini 

IŞİD dâhil bazı örgütlere mal etmek  doğru bir 

bakış açısı değildir. Elbette savaş sırasında en fazla 

savaş tecrübesi ve örgütsel kabiliyeti olan IŞİD 

fazlaca ön plana çıkmıştır... Maliki rejiminin işgal 

sonrası ABD tarafından hibe edilen silahlarla Sünni 

halkı baskı altına alması ve aşağılaması, ülkeyi bir 

Şii devletine  dönüştürmesi, Sünni imamların, ilim 

adamlarının, akademisyen ve liderlerin sistematik 

bir şekilde elimine edilmesi, barışçıl gösterilerle 

hak arayan Sünni protestoculara yönelik katliam-

lar son bir buçuk yıl boyunca ülkede tansiyonu 

iyice artırmıştır. ABD güçlerinin 18 Ağustos 2010 

tarihinde Irak’tan çekilmesinden kısa bir süre sonra 

başlayan Arap Baharı’nın etkisi Irak’a da yayılmış 

Irak’ın Sünni ve Kürt bölgelerinde 25 Mart 2011 

tarihinde protesto gösterileri başlamıştır. Kürt böl-

gelerde başlayan ve 62 gün süren protesto göste-

rileri Peşmergeler tarafından katliam derecesinde 

şiddet ile bastırılmış, Sünni bölgelerinde ise sivil 

itaatsizlik tüm bölgede Maliki yönetimini işlemez 

hale getirmiştir. Maliki yönetimi protestoculara 

katliamla karşılık vermiş hatta bazı Sünni şehirler 

helikopterlerle bombalanmıştır. Kimi kaynaklar-

da geniş çaplı protestoların Sünni politikacı Rafi 

el-İsavi’nin evinin Maliki güçleri tarafından basılıp 

on korumasının gözaltına alınması sürecini de 

protestoların büyüme nedeni olarak kaydetmek-

tedir. Irak’ta en yetkili Sünni lider olan Tarık 

el Haşimi’nin Maliki güçleri tarafından gözaltına 

alınmak istenirken Türkiye’ye kaçması ve sürekli 

biçimde ordu içinde bulunan Sünni’lerin Baas 

ilişkisi ya da darbe planı iddialarıyla  hapsedil-

meleri ya da kovulmaları da Sünni halkta derin 

nefrete neden olmuştur. Maliki  rejiminin ABD 

işgali sırasında çıkarılan anti terör yasalarını tüm 

Sünni hareketleri sindirmek için kullanması asıl 

çatışma konusudur... Silahlı çatışmalar Felluce, 

Ramadi, Diyala gibi bölgelerde şiddetlenmiş, bazı 

bölgeler Sünni aşiretlerin ve direniş gruplarının 

eline geçmiştir. Maliki rejimi bu bölgelerde abluka 

uygulamış, gıda girişini engellemiştir. Ayrıca ordu 

bu  bölgelerde halkı varil bombalarıyla katletmiştir. 

Maliki rejimi yönetime karşı protesto ve saldırıla-

rın yoğunlaştığı Musul’da anti terör operasyonları 

düzenlemiş ve yönetime karşı  olduğu düşünü-

len binlerce genci tutuklamıştır. Bu operasyonlar 

sırasında Musul’da geçen hafta meydana gelen 

patlamaya da neden olan katliamlar yaşanmıştır... 

direniş grupları ile  aşiretler Sünni halkı savunmak 
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için Cihad çağrısında bulunmuşlardır. Medya’da 

Musul’un IŞİD operasyonu sonucu Maliki rejimi 

güçlerinden temizlendiğine dair haberler gerçeği  

yansıtmamaktadır. IŞİD’in askeri varlığı ve medya 

gücünün yanında Musul’un temizlenme  operas-

yonunun aşiretler tarafından oluşturulan koalis-

yon tarafından gerçekleştiği IŞİD’in Musul’u ele 

geçirdiği iddia edilen 9 Haziran’dan önce yayınla-

nan videolardan da anlaşılmaktadır.”2

Bugün gelinen noktada Sünni devrimciler 

Roma’yı yıkan barbar akınları gibi Bağdat’ın kapı-

larında fırtınalar estirmekte ve küresel egemenle-

rin ve bölgenin egemen öznesi olma çabasındaki 

İran’ın yüreğine korkular salmaktalar. Irak ve Şam 

İslâm Devleti bugün Irak’ın Sünni bölgelerinde 

hayat bulmuş durumda. İşte egemenleri telaşlan-

dıran da bu. Geçici otonomi kalıcılığa dönüşür 

de burada küçük ölçekli bir din devleti oluşursa 

hele de bu Küresel Cihad İdeolojisinin bir sonucu 

oluşursa, bu tüm bölgeyi saracak ve bölgede tam 

bir deprem etkisi yapacaktır. Tam da bu yüzden 

şu anda ABD İHA Katliamlarına hazırlanmakta.

“Başkan Barack Obama’nın Irak’taki yıkıcı 

ABD savaşını, “sorumlu bir şekilde geride ege-

men, istikrarlı ve bağımsız bir hükümet bıraka-

rak” bitirdiğini açıklamasından iki ABD, yedek 

Hellfire füze sevkiyatını apar topar Bağdat’a ulaş-

tırdı; ABD yönetimi insansız hava aracı füze 

saldırıları şeklinde olası yeni bir doğrudan askeri 

müdahalenin hazırlığını yapıyor görünüyor.       

Perşembe günü The New York Times, bu 

tedbirlerin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki hükü-

metinin  çağrısına cevaben olduğunu bildirdi ve 

bu tedbirler, 2008’deki ABD askeri “dalgalanma-

sından” beri -son bir yılda yaşamlarını kaybeden 

8000’den fazla Iraklı ile birlikte- görülmemiş bir 

şiddet artışı karşısında alındı. 

Times’ın haberine göre, 75 Hellfire füze sevki-

yatı geçen hafta Irak’a vardı. Pentagon da gelecek 

yıl F-16 savaş uçakları ve Apaçi savaş helikop-

terleri ile birlikte hava keşif araçlarını Bağdat 

rejimine teslim etmeye hazırlanıyor. Ayrıca ABD 

istihbaratı Irak hava saldırıları için de hedef bilgisi 

temin ediyor.  Ancak, Times’ın alıntı yaptığı askeri 

uzmanlar, bu tür bir malzeme desteğiyle bile Irak  

ordusunun, çoğu Sünni olan Anbar eyaletindeki 

giderek büyüyen el-Kaide bağlantılı  ayaklanmayı 

yenebilecek kapasitesine dair şüphelerini açıkladı.  

İnsansız hava araçlarıyla saldırmak suretiyle daha 

doğrudan bir ABD askeri müdahalesi beklentisini 

Irak’ın Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari tarafından 

geçtiğimiz aylarda ortaya atıldı. Geçen pazar, 

Dışişleri Bakanlık sözcüsü Jen Psaki, Irak’ta ABD 

müdahilliğinin arttığı sinyalini vererek, el-Kaide 

bağlantılı isyancıların “Irak sınırları içerisinde 

alan kontrolü elde etmeye çalıştığını” söyledi ve 

bu unsurları “ABD ve Irak Cumhuriyeti’nin ortak 

düşmanı ve daha geniş büyük Orta Doğu bölgesi-

ne tehdit” olarak tanımladı.”3

Nitekim ABD önce öncü bir birlik olarak savaş 

uzmanları ve özel kuvvetlerden oluşan bir bir-

liği Irak’a gönderirken Dron/İHA’larda (İnsansız 

Hava Aracı) Irak semalarında keşif uçuşları yapı-

yor. Tüm bunlar konuşulurken ve ABD Irak’ın 

toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyleyip 

dururken diğer yandan The New York Times’ta 

İsrail’in Oded Yinon Planı olarak bilinen ve 

Arap Devletlerinin de, İran ve Türkiye’nin de 

küçük devletlere bölündüğü bir haritayı devreye 

soktu. Bu tam da Mehdi Darius Nazeremova’nın 

Yeni Ortadoğu’yu Çizmek başlıklı yazısını teyit 

eder cinsten. Söz konusu yazıda ABD’li Yarbay 

Ralph Peters tarafından hazırlanan haritalara gön-

derme yapılıyor.  Haziran 2006 yılında Silahlı 

Kuvvetler Dergisi’nde yayınlanan bu harita yaza-

rın da dikkat çektiği gibi pentagonun resmi görü-

şü niteliğinde çünkü söz konusu haritalara konu 

olan Ortadoğu’nun yeniden dizaynı fikri Irak’ın 

işgali sırasında gündeme gelmişti. O dönemki 

Dış İşleri bakanı Condelisa Rice Ortadoğu’nun 

yeniden dizayn edileceğini, sınırların değişece-

ğini açıkça ifade etmekteydi. Bu planlar İngiliz 

Ortadoğu’sunun yerine bir ABD Ortadoğu’sunun 

şekilleneceği iması verse de plan aslında İsrail-

İngiliz Ortak yapımı. Planın temeli İsrailli stra-

Maliki ve Obama
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tejist Oded Yinona dayanıyor. Oded Yinon’un 

1982 yılında Dünya Siyonist Örgütü’ne bağlı 

Enformasyon Dairesi’nin İbranice yayın organı 

Kivunim’de yazdığı bir rapor Ortadoğu’da oluşan 

düzenlemeyi anlamak için önemlidir. “1980’lerde 

İsrail İçin Strateji” başlığını taşıyan yazı İsrail’in 

tüm Ortadoğu’yu kendi beka stratejisi uyarın-

ca düzenlemeyi tüm bir bölgeyi “hayat saha-

sı” haline getirmeyi hedeflediğini gösteriyordu. 

Yinon’un raporu Ortadoğu ülkelerinin demogra-

fik yapısını kendine temel alıyordu. Yinon’a göre 

Ortadoğu ülkelerinin hepsinde dini veya etnik 

yönden azınlık durumunda olan gruplar vardı 

ve İsrail bu ülkeleri iç karışıklığa sürüklemek 

ve sonunda da parçalamak için bu azınlıklar 

arasındaki anlaşmazlıkları körükleyebilir bunları 

çatışmaya dönüştürebilirdi. Yinon şöyle yazı-

yordu: Müslüman Arap âlemi buralarda yaşayan 

insanların dilek ve arzuları hiç dikkate alınmadan 

yabancılar tarafından bir araya getirilmiş iskambil 

kâğıtlarından yapılma geçici bir ev gibidir. Keyfi 

olarak 19 devlete bölünmüştür. Her biri birbirine 

düşman azınlıklardan ve etnik gruplardan oluştu-

rulmuştur. Dolayısıyla bugün her Müslüman Arap 

devleti içten etnik toplumsal çöküntü tehdidi 

altındadır; bazılarında iç savaş başlamıştır bile.

Peters’in yazısında ise gayet adil ve insani bir 

ifade görülür (eh ne de olsa ABD Avrupa kül-

türünün belirleyeni olan Hümanist kültürden 

gelen birisidir). Peters Ortadoğu ve Afrika’daki 

sınırların en adaletsiz en keyfi sınırlar olduğunu 

ve bu sınırların Avrupa ülkelerinin keyfiyetince 

kendi çıkarlarına uygun olarak düzenlendiğini 

belirtir. Peters daha da ilginç bir şey söyler bölge-

deki sorunun İslâmcılıktan değil keyfi sınırlardan 

kaynaklandığını belirtir. Peters Ortadoğu’daki bu 

keyfi sınırlar yerine organik sınırların oluşmasının 

bölgede mutluluğa neden olacağını belirtir.

“Uluslararası sınırlar hiçbir zaman tümüyle 

adil olmaz. Fakat bu sınırların yüklediği adaletsiz-

liğin derecesi ya birlikte yaşamayı zorluyor ya da 

muazzam bir fark yaratıyor; genellikle özgürlük 

ve baskı, hoşgörü ve düşmanlık, hukukun ege-

menliği ve terörizm ve hatta barış ve savaş arasın-

daki fark gibi. Dünyadaki en keyfi ve çarpık sınır-

lar Afrika ve Orta Doğu’dadır. Çıkarcı Avrupalılar 

(ki kendi sınırlarını belirlemede yeterince sorun 

yaşamışlardı) tarafından çizilen Afrika sınırları 

milyonlarca yerel sakinin ölümüne neden olmaya 

devam ediyor. Fakat Orta Doğu’daki adil  olma-

yan sınırlar -Churchill’den ödünç alarak- yerel 

ölçekte tüketilebileceğinden daha fazla sorun üre-

tir. Ortadoğu’nun işlevsiz sınırlarından daha fazla 

sorunu bulunuyorken (kültürel durgunluktan, 

rezil eşitsizlik kanalıyla ölümcül dini aşırıcılığa 

kadar) bölgenin genel başarısızlığını anlamaya 

çalışırkenki en büyük tabu İslâm değildir, kendi 

diplomatlarımız tarafından tapınılan korkunç-

fakat-yüce uluslararası sınırlardır.  

Elbette ki zalim de olsa sınırların düzenlen-

mesi Ortadoğu’daki her azınlığı mutlu etmeye-

bilir. Bazı durumlarda etnik ve dini gruplar iç 

içe geçmiş olarak yaşamaktadır ve birbirleriyle 

evlilik ilişkisi kurmuştur. Başka bir yerde kan 

veya inanca dayalı yeniden birleşmeler bu fikrin 

mevcut yandaşlarının beklediği kadar sevinçli 

sonuçlara sebep olmayacağını ortaya koyabilir. Bu 

makaleye eşlik eden haritalara yansıtılan sınırlar, 

Kürtler, Beluciler ve Arap Şiileri (Müslümanlar) 

gibi en önemli “kazıklanmış” grupların maruz 

kaldığı yanlışları düzeltmeye çalışıyor fakat yine 

de Ortadoğu Hıristiyanları, Bahaîler, İsmaililer, 

Nakşibendîler ve sayısı daha az olan diğer azın-

lıkları yeterince dikkate almıyor. Ve rahatsız edici 

bir hata toprak ödülü ile asla tazmin edilemez: 

ölmekte olan Osmanlı İmparatorluğu tarafın-

dan Ermenilere karşı işlenmiş soykırım (gibi). 

Yine de tüm adaletsizlikler için burada yeniden 

hayal edilmiş sınırlara değinilmemiştir; bu tür 

büyük sınır revizyonları olmadan daha barışçıl 

bir Ortadoğu’yu hiçbir zaman göremeyeceğiz. 

Sınırları değiştirme başlığından tiksinenler bile 

Boğaziçi ve Indus arasında mükemmel olmasa 

bile ulusal sınırların daha adil bir şekilde tadilini 

düşünme girişiminde bulunan bir alıştırmaya 

dâhil olmaları iyi olacaktır. Uluslararası devlet 

idaresi, hatalı sınırları yeniden düzenlemek için 

etkin araçları -savaşsız- hiçbir zaman geliştir-

medi, ancak Ortadoğu’nun “organik” sınırlarını 

kavramak için zihni bir çaba, yüzleştiğimiz ve 

yüzleşmeye devam edeceğimiz zorlukların dere-

cesini anlamamıza yardım edecektir. Düzeltilene 

kadar nefret ve şiddet üretmeyi kesmeyecek olan 

devasa, insan-yapımı çarpıklıkla uğraşmaktayız.”4
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Mehdi Darius Nazemroaya bu planların ada-
letli olduğu tespitine katılmaz, bölgedeki ulus 
devletlerin parçalanması ve yeniden birleştiril-
mesine dayanan yeni Ortadoğu’nun kurulması 
planının sorunu yanlış yerden yakaladığı görü-
şündedir. Nazemroaya sorununun kaynağının 
aslında batı tarafından bu bölgede batı tipi bir 
demokrasinin engellenmesine bağlar. Bu tespitin 
gerçeklikle örtüşüp örtüşmemesi bir yana, Batı 
Demokrasisi denilen şeyin biricikliğinin ve ithal 
edilemezliğinin de anlaşılamamasına dayanıyor. 
Batı demokrasisi denilen şeyin zorla bölgeye 
dayatılamacağı ve bunun sosyal gerçeklikle uyuş-
mayacağına dönük kapsamlı analizler bu yazının 
sınırlarını aşar. 

Ancak Nazemroaya çok önemli bir olguya da 
temas eder. Bölgenin Balkanlaştırılması stratejisini 
savunan Zibigniev Brzezinski’ye atıfta bulunur 
Brzezinski dünyanın enerji bakımından tüketimi-
nin arttığını ve bu nedenle de Avrasya’daki Enerji 
kaynaklarının jeopolitik açıdan değerine değine-
rek buradaki balkanlaşmanın ABD için elverişli de 
olabileceğine değinir. Tüm bölgenin, İsrail hariç, 
“Balkanlaşması” tahminini yaparak şunları yazar:

 “Avrupa’da, “Balkanlar” kelimesi etnik çatış-
maları ve büyük güçlerin bölgesel rekabetini  çağ-
rıştırmaktadır. Avrasya’nın da kendi “Balkanlar”ı 
bulunmaktadır fakat Avrasya Balkanları  daha 
geniştir, daha nüfus yoğunlukludur, hatta din ve 
etnisite bakımından daha heterojendir. Küresel 
istikrarsızlığın merkez bölgesinin sınırlarını 
çizen o büyük coğrafik dikdörtgenin içinde yer 
almaktadırlar (…) bu dikdörtgen Avrupa, Orta 
Asya ve Güney Asya’nın bir kısmını (Pakistan, 
Keşmir, Batı Hindistan), İran Körfez bölgesini ve 

Ortadoğu’yu kapsar. 

Avrasya Balkanları bu geniş dikdörtgenin iç 

merkezini oluşturur (…) özellikle belirgin bir 

şekilde dış bölgeden ayrılır: burada güç boşluğu 

vardır. İran Körfezi’ndeki ve Ortadoğu’daki dev-

letlerin çoğu istikrarsızsa da Amerikan gücü o 

bölgenin (yani Ortadoğu’nun) mutlak hakemidir. 

Böylelikle dış bölgedeki istikrarsız alan tek bir güç 

hâkimiyeti altındadır ve bu hâkimiyet ile kıvama 

getirilir. Bunun aksine Avrasya Balkanları güney 

Avrupa’nın bilindik eski Balkanlarına tamamen 

benzer: hem siyasal varlıkları istikrarsızdır hem 

de her biri bölgede hâkim olmak için birbiriyle 

zıtlaşan daha güçlü komşularının tecavüzünü 

cezbeder ve davet ederler. “Avrasya Balkanları” 

ismini doğrulayan güç boşluğunun ve güç emili-

min alışıldık bir  birleşimidir. 

 Bilinen Balkanlar Avrupa üstünlüğünü ele 

geçirme mücadelesinde potansiyel jeopolitik 

ödülü temsil eder. Avrasya Balkanlarının konu-

mu jeopolitik olarak da önemlidir. Bir ayağı 

Avrasya’nın en zengin ve en çok sanayileşmiş 

batı ucunda bir ayağı da doğu ucunda olduğun-

dan ister istemez oluşmakta olan ulaşım ağının 

üstünde durmaktadır. Üstelik güvenlik ve tarihi 

hırslar açısından en yakın ve en güçlü komşusu 

Rusya, Türkiye ve İran için de önemlidir. Çin’in 

de bölgeye olan siyasi ilgisi gittikçe artmaktadır. 

Ama Avrasya Balkanlarının  ekonomik potansiyel 

olarak bütün bunlardan daha da önemli bir yeri 

vardır. Bu bölgede önemli metaller ve altının 

yanısıra çok büyük doğal gaz ve petrol rezervleri 

bulunmaktadır.

 Önümüzdeki yirmi veya otuz yıl içerisinde 

dünyanın enerji tüketimi çok büyük ölçüde arta-

caktır. ABD Enerji Departmanı’nın tahminlerine 

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

Agamben Gelmekte Olan Ortaklık ismini taşıyan kitabında şu muhteşem tespiti yap-
mıştı. Bundan sonra “Gelmekte olan yeni siyasetin yeni gerçeği, bu siyasetin artık 
devletin denetimi ya da ele geçirilmesi için bir mücadele olmayacağı, ancak devlet 
ve devlet-olmayan (insanlık) arasında bir mücadele olacağıdır; tekillikler ve Devlet 
organizasyonu arasında üstesinden gelinemeyecek bir ayrışma olacaktır” demişti. Şu 
anda Irakta tutuşturulan devrim fitili de tam böyle bir şey. Sünni aşiretlerden oluşan 
bir kabile devrimi ama aynı anda birçoklukta kimsenin kimseyi temsil etmediği, hiye-
rarşik bir merkez tarafından yönetilmeyen, temel motivasyonunu adalet arayışından 
alan bir devrim.
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göre 1993 ila 2015 yılları arasında dünya enerji 

talebi %50’den daha fazla artacaktır. Tüketimdeki 

bu artış en belirgin olarak Uzak  Doğu’da olacak-

tır. Asya’nın ekonomik gelişiminin momentumu 

şimdiden yeni enerji kaynaklarının araştırılması 

ve işlenmesi yönünde büyük bir baskı yaratmış-

tır. Orta Asya  bölgesi ve Hazar Denizi Havzası, 

Kuveyt, Meksika Körfezi ve Kuzey Denizi’ndekileri 

kat kat  gölgede bırakan büyüklükte doğal gaz ve 

petrol rezervlerine sahiptir. 

 Bu kaynaklara ulaşmak ve sundukları zen-

ginliği paylaşmak ulusal hırsları, tüzel çıkarları 

harekete geçirir, tarihi iddiaların ateşini yeniden 

yakar, yayılmacı duyguları, canlandırır ve  ulusla-

rarası rekabeti tutuşturur. Bölgede hem güç boş-

luğu hem de istikrarsızlık olması  durumu daha 

da belirsiz kılar.

 (…)

Avrasya Balkanları yukarıdaki tanıma bir 

şekilde uyan dokuz ülkeyi içerir. İki ülke de 

potansiyel adaydır. Bu dokuz ülke Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, 

Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dır. 

Afganistan da dâhil bu ülkelerin hepsi daha 

önceden, münfesih Sovyetler Birliği içerisinde yer 

almaktaydı.   

Listeye eklenebilecek potansiyel adaylar 

Türkiye ve İran’dır. Her ikisi de siyasi ve eko-

nomik olarak hareketlidir. Her ikisi de Avrasya 

Balkanları’nda bölgesel nüfuz için mücadele 

etmektedir. Her ikisi de iç etnik çatışmalara karşı 

potansiyel olarak hassastır. Bu nedenle her ikisi 

de istikrarını kaybederse bölgenin iç sorunları 

yönetilemez hale gelir. Rusya’nın bölgedeki  ege-

menliğini engelleme çabaları boşa gider.”5

Görüldüğü gibi bölgede tüm yollar sınırların 

değişmesine ve bu eksende bölgenin parçalanarak 

sürekli bir iç çatışma içinde kalmasına dayanıyor. 

Böylece birbiri ile boğuşan halklar sürekli savaş 

halinde kalırken İsrail’de hem bölgede güvenliği-

ni sağlamış ve kalıcılığını elde etmiş olacak, hem 

de büyük İsrail hedefleri için karşısında bir engel 

olmamanın rahatlığı içinde olacak.  Bu strateji-

nin ABD içinde önemli bir kazanımı söz konusu 

Ortadoğu diye adlandırdıkları bölgede oluşacak 

istikrarsızlık Rusya’yı da içine çekecek, ABD 

böylece ayağına dolanan çok güçlü bir rakipten 

kurtulmuş olarak Avrasya ve Pasifikte dilediği gibi 

davranabilecektir. Yani ABD’nin dünya hâkimiyeti 

projesinin hayat bulması Avrasya denilen bölgenin 

ve bu bölgenin en önemli ayağı olan Arap-İslâm 

coğrafyasının istikrarsızlaştırılmasına bağlıdır.

Coğrafyanın İnfazı Arap-İslâm Bölgesi İçin 

Westfalya’nın Sonu mu?

“Birinci Dünya Savaşı yüzüncü yıl dönümü-

ne yaklaşırken savaşın mirasından biri -Büyük 

Britanya ve Fransa arasında Osmanlı Orta 

Doğu’su sonrasının geleceği ile ilgili Sykes-Picot 

Antlaşması-  en sonunda çözülmeye başlamış 

görünüyor. Elbette tüm bölgede uzun süredir 

içerlenen bir emperyal diktanın (kazanan tarafın-

dan yenilene zorla kabul ettirilen anlaşma ç.n.) 

resmen defni söz konusu olmayacaktır. Gerçekte 

Suriye ve Irak, Birleşmiş Milletler’de bayraklarına 

ve koltuklarına sahip olmaya devam edecek, fakat 

merkezi seçim bölgeleriyle ve bakiye Hıristiyan 

destekli Suriye Alevileri ve Irak Şiileri ile sınır-

lanmış başkentlerin ve mezhepçi desteğin dışında 

daha fazlası olmayacak.

Emperyal düzenlemeye son saldırı, IŞİD’in 

geçen hafta dini şehir Ninova’ya yakın, Orta 

Doğu’nun en büyük ve en eski şehirlerinden 

Musul’u ele geçirmesiyle başlayan Kuzey Irak’taki 

müthiş taarruzun ardından geldi. IŞİD oradan 

güneye yayılmış, ya çok az ya da hiçbir mücadele 

ile karşılaşmamış ve ilaveten milyonlarca ABD 

doları tutarındaki Amerikan teçhizatını, düzine-

lerce Humwee ve Blackhawk helikopterleri de 

dâhil, toplamıştır. Çok açık olan şu ki 6000’den 

daha fazla olmayan toplam üye sayısıyla IŞİD, 

başarısının büyük kısmını kendi askeri hünerine 
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değil Başbakan Nuri el-Maliki’nin sorunlu Şii 

Rejimi lehine elde kalan Sünni desteğin çöküşüne 

borçludur. Çelişkili bir biçimde herhangi bir Arap 

ülkesindense İran’a daha yakın olan Maliki savaş 

alanındaki küçük düşürülüşünü tersine çevirmek 

için veya hızla kötüleşen askeri pozisyonunu des-

teklemek için ABD’ye bel bağlayacaktır. Ve bunu 

yaparken ABD Başkanı Barack Obama’nın yöneti-

mi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 

gibi, Maliki hükümetini hor gördüklerini hiçbir 

zaman saklamayan geleneksel Sünni müttefikle-

rini, daha fazla yabancılaştırma riskini alacaktır.   

 IŞİD’in başarısını Irak’ın çözülmesi ile bir-

leştirmek amacıyla Kürt peşmergeleri (milisler) 

fırsatçı bir yaklaşımla, uzun süredir çekişme 

konusu olmuş Kerkük’ü Irak merkezi hükü-

metinden almak için geçen haftaki kargaşadan 

faydalandı.  Kürdistan, Irak’ın başkenti Bağdat ile 

hızla azalan bağlarıyla birlikte her bakımdan dev-

lettir ve sadece ismi bulunmamaktadır. Kürdistan, 

uzun süredir, Saddam sonrası Irak’ta huzur adası 

olmuş, kendi silahlı güçleri, uluslararası havaalanı 

ve petrolü Türk Ceyhan Limanı üzerinden Irak 

kontrolünün herhangi bir biçimini atlayarak ihraç 

etmesiyle övünmüştür. Türkiye’nin Kerkük’ten 

çekilmeleri için herhangi bir baskı uygulaması 

uzak ihtimaldir.  

 Sadece Irak Sykes-Picot Antlaşması’nın ortaya 

koyduğu eski rejimin tasfiyesi ile yüzleşmiyor;  

Suriye’deki savaşın başından beri ülkenin dağıl-

ması ve dağılmaya devam ediyor olması bir tehdit 

oluşturuyor. En azından Başkan Beşir el-Esed’in 

iradesi Suriye Arap Cumhuriyeti  topraklarının 

tamamına uzanmıyor. Aslında batılı istihbarat 

teşkilatları tarafından el-Kaide’den daha büyük 

bir tehlike olarak görülmeye başlanan IŞİD, 

uzun süredir doğu Suriye eyaletleri olan Raka ve 

Deyruzor’da serbestçe faaliyette bulunuyor. PYD 

kontrolünde bulunan (Kürt Demokratik Birlik 

Partisi) kuzeydoğu Suriye’deki Kürt bölgelerinde 

Başkan Esed hükümeti kontrolü uzun süredir 

Kürtlere bırakmış durumdadır.  

 Ortadoğu genelinde devletin varlığı hızla 

zayıflıyor. Irak ve Suriye en bariz iki örnek iken, 

Libya ve hatta Mısır ile ilgili de kayda değer bir 

endişe söz konusu. 2011 yılı Arap ayaklanma-

ları, Tunus hariç, ya topraksal bütünlüğünü ya 

da halklarının bağlılığını kontrol edemeyen zayıf 

devletlere yol açtı. Eski sivil başkan Mursi’ye göre 

daha az katılımcı sayısı ile seçilen Başkan Sisi, 

tıpkı tüm selefleri gibi kara kuvvetlerinde gene-

raldir. Oysa Mursi, Mısır Cumhuriyeti’nin 62. 

yılında devlet başkanı olan tek sivildir. Sina’da 

ve diğer yerlerde yeni hükümet kontrolü elde 

tutmak için mücadele ediyor. Fakat en azından 

kuzey Afrika’da sınırlarının yeniden çizilmesi 

ihtimali çok uzak.  Doğu Akdeniz’de (Levant) ise 

halihazırda yaşanan budur.  Uluslar arası toplum, 

BM de dâhil, bu meşum gelişmeye uyanmalıdır. 

Sykes-Picot ile dayatılan post-kolonyal düzende 

güçlü devletler Orta Doğu’ya hâkimdiler. O çağ 

hızla ortadan kalkıyor.”6

Tüm bu satırlar sıradan bir yazar ve herhangi 

bir düşünce kuruluşunda ortaya konan görüşler 

olsa belki bir beyin fırtınası olarak görülebilirdi. 

Ama yazarı İngiliz siyasetine geçmişten beri yön 

veren Lordlar Kamarası’nın bir üyesi olan soylu 

bir bey ve yazının yayınlandığı yerde Rotschild 

gibi dünya finans baronu olmakla kalmayan bu 

finansal gücü ile dünyayı şekillendirme müca-

delesi veren ve bu bölgenin bela devleti İsrail’i 

kuran birisi olan Baron Rotschild’in ailesinin 

kurduğu Chtaham House olunca İngiliz-Yahudi 

medeniyetinin kendi elleriyle çizdiği Ortadoğu 

dedikleri coğrafyayı tekrar şekillendirme kararı 

aldıkları anlamına geliyor. Bu da bölgenin bir 

kan deryasına dönüşmesini öngören ve Tanrıyı 

Kıyamete Zorlamak diye de ifade edilen Mesih’i 

tezahür ettirme gibi ontolojik bir tutkuyu ve 

bundan doğan imkânsız arzunun şiddetini orta-

ya koyar ve insanların nüfusunun azaltılması 

için Kaos planlarının devreye girmesinin anlamlı 

olacağı yönündeki metafizik mühendisliği de 

devreye sokar. Kısacası bölge ontolojik- metafizik 

bir tutkunun siyasi mühendislik faaliyetleri ile acı 

çekmekte. Kavramlar masum değildir, Mustafa 

Hayati iktidarın sözcüklere Mısır’daki Piramit 

yapımcısı olarak düşünülen köleler gibi muamele 

ederek onları kendi istencine göre kullandığını 

belirtir. Ortadoğu kavramı da masum değildir 

tam da bu bölgeye dönük batılı emellerin bir 

ifadesidir. Ortadoğu kavramı tam da bölgenin 

sömürgeci planlar için isimlendirilmesini ifade 

eder. Ortadoğu kavramı ilk olarak 1902 yılında 
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Amerikan deniz tarihçisi ve jeopolitikçi Alfred 

Thayer Mahan, National Review’de yayınlanan, 

“The Persian Gulf and International Relations” 

başlıklı makalesinde kullanmıştır. Mahan’a 

göre, Basra Körfezi, Süveyş Kanalı’ndan sonra 

Hindistan’a geçişte savunulması gereken en önem-

li bölgedir. Bu tanımlamada Mahan, Ortadoğu 

kavramını suyolları üzerinden stratejik bir kon-

sept dâhilinde aktarmıştır. Konsept içerisinde 

İngilizler, Ruslar ve Almanların nüfuz mücadele-

lerine dikkat çekmiştir. Özellikle Rusya’nın Trans-

Sibirya hattı ve Orta Asya’daki ilerlemelerini 

İngiltere’nin Basra Körfezi’nde durdurması gerek-

tiğini ifade etmiştir. O, bölgeyi merkezi Basra 

Körfezi olan Arabistan ile Hindistan arasındaki 

bölge olarak tanımlamıştır. Mahan’ın ardından 

İngiliz gazetesi The Times’ın dış politika editörü 

Valentine Chirol, Tahran muhabiri imzasıyla Basra 

Körfezi’nin stratejik önemini anlatan “The Middle 

Eastern Question” başlığı altında makalelerini 14 

Ekim 1902 tarihinde yayınlamaya başlamıştır. 

Chirol’un Ortadoğu tanımı Mahan’ın tanımına 

göre genişlemiş ve Hindistan’a giden yoldaki 

(İran, Basra körfezi, Irak, doğu Arabistan kıyıları, 

Afganistan ve Tibet) tüm toprakları kapsamıştır. 

Zira Chirol için Ortadoğu’nun en önemli işlevi 

Hindistan’ın korunmasıdır. 1903’te yayınlamış 

olduğu “The Middle East Question or Some 

Problems of Indian Defence” isimli eserinde de bu 

çıkarımını geniş bir şekilde aktarmıştır. Eserinde 

ayrıca Almanya’nın Osmanlı topraklarında inşa 

etmeye çalıştığı Berlin-Bağdat-Basra demiryolu-

nun İngiltere’nin bölgede ve Asya’daki çıkarlarına 

vereceği zararları da ortaya koymuştur. Kısacası 

Ortadoğu konusunda yapılan tanımlar 1900’lü 

yıllarda İngiltere’nin ekonomik ve askerî çıkar-

larının nasıl korunması gerektiği ihtiyacından 

doğmuştur. Bu ihtiyaç ise İngiltere’nin, 1763’te 

Hindistan’a yerleştikten sonra bölgeye giden yol-

lar üzerinde stratejik noktalara yerleşmek ve 

bir güvenlik zinciri oluşturmak istemesinden 

doğmuştur.7 Bölgenin tam anlamı ile sömürge-

leştirilmesi ve bugünkü yapısına kavuşmasında 

ilk adım ise Sykes-Picot Antlaşması ile başla-

mıştır diyebiliriz. Anlaşmaya göre Antep, Mersin 

vb. Osmanlı’nın Güneydoğu bölgesi ile Suriye 

ve Musul Fransa’ya, Hayfa ve Akka limanları, 

Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya ise 

İngilizlere verilecek. Bu topraklar üzerinde İngiliz 

ve Fransızların gözetiminde Arap Devletleri kon-

federasyonu ya da tek bir Arap devleti kurulacak-

tı. Bu şekilde bölgenin paylaşımı yapılırken, diğer 

yandan bugünkü Arap Devletlerinin de temelleri 

atılmış olacaktı. İşte şimdi bu dönemin sonu ilan 

ediliyor. Ancak sonu ilan edilen sadece Sykes 

Picot değil bugünkü Ortadoğu dedikleri bölge-

nin ulus devletlerin teşekkül ettiren kırmızı hat 

anlaşmasının da sonu anlamına geliyor. Kırmızı 

Hat Antlaşması oldu ve bu antlaşma ile bugünkü 

Ortadoğu kurulmuş oldu. Birinci dünya savaşının 

sonunda Osmanlının Arap vilayetleri paylaşılarak 

bugünkü beş devlet İngiliz himayesinde ortaya 

çıkmıştı.1920 yılında San Remo Konferansı’nda 

varılan anlaşma uyarınca Suriye, Lübnan, Ürdün 

(Fransız Bölgesi) Filistin ve Irak ise İngiliz Bölgesi 

olacak şekilde manda devletleri olarak şekillene-

ceklerdi. 

Ortadoğu’nun batı tarafından fethi aslında 

batının düşman tarifi ile ilişkili olduğu kadar, 

batının dünyayı algılayış biçimi ile de ilgilidir. 

Francis Bacon’un bilgi güç içindir sözü batının 

dünyaya bakışında bilginin yerini ortaya koyar. 

Cadı avları ile kapitalist sermaye birikimleri ara-

sında bir bağ oluşturan ve bu bağlardan yola 

çıkarak kadınların nasıl sömürülmeye elverişli 

bir konuma sokularak kadınların işgücü unsuru 

haline sokulmasını ortaya koyan Silvia Frederici 

aydınlanma çağının başlarında büyüsel inançlar 

karşısında yükselmekte olan mekanistik akılcı-

lığın aslında bir egemenlik ideolojisi olduğunu 

belirtir.8  Büyü dünyanın ekonomik bir unsur 

haline gelmesinin önündeki engeldi. Bu yüzden 

de başta büyü olmak üzere tüm akıldışı olmakla 

suçlanan inanç biçimlerine savaş açılma nedeni 

bunların müphem olmasıydı. Müphemlik aklın 

kesinlik ve öngörülebilirlik arayışına karşı en 

büyük engeldi. Bu engel aydınlanma çağından 

başlayarak günümüze kadar, sosyal yapıyı parça-

layan ve böylece nüfusu kolayca yöneten sömür-

geci zihin için yıkılıp geçilmesi gereken bir şeydi 

ve bunu da başardı. 

Michel Foucault bilme iradesinin özünde bir 

egemenlik iradesine dönüşmesini bilimin gücün 

hizmetinde oluşunu anlattığı eserleri İnsan bilim-
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lerinin batının kendini egemen özne ilan etme-

sinden doğan anlayışına olan hizmetinden dem 

vurur. Aydınlanma, bilgi temelli işleyen modern 

iktidara bilgi ve söylemler oluşturmuş ve modern 

yaşamın büyük bir hapishaneye dönüşmesinde 

önemli bir unsur olmuştur. Güç toplumsal ilişki-

deki faillerden birinin kendi görüşünü başkasına 

kabul ettirme olgusu ve durumudur. Bu ilişki, 

taraflar arasında bir uzlaşma ile sonuçlanmaz. 

Aksine bir başkasının iradesi önünde eğilmek ve 

tabi olunmak zorunluluğu vardır.9

Batının bilgisi batı dışı dünyayı tabiiyet altına 
almak içindi Bu anlamda Napolyon seferinde 
olduğu gibi bilim sömürgeci devletin arabasının 
önünde koştuğu at fonksiyonu görmekteydi. İşte 
haritayı doğuran anlayış bu zihniyetin ürettiği 
bilgi temelinde ortaya çıkmaktaydı. Harita yeryü-
zünün devletler tarafından kodlanmasıdır. Harita 
Modern Devletlerin yeryüzüne hâkim olma stra-
tejilerinin eseri olarak bir güç hiyerarşisini ifade 
eder. Haritalar aslında Batı Aklının dünyaya bakı-
şının sembolüdür, bu bakış yeryüzünü sadece 
bir egemenlik ölçeği ile değerlendirir. Harita 
aynı zamanda batı akılcılığının nicelikleştirici 
yönünü de ortaya koyar. Modern akılcılık ölçü-
lebilir sayıya dökülebilir olanla ilişkilidir. Aslında 
modern akıl üretimciliğin hizmetine sokulmuş 
bir akıldır, o yüzden de köklerinde bulunan nicel 
olanı esas kabul etmek bu akıl biçiminin esası-
dır. Nicelikleştirme ve bununla bağlantılı olarak 
haritalandırma bir masum bilme çabası değildir. 
Batı aklı şeyleri üretilebilir olmaya indirgemeye ve 
bundan ekonomik fayda elde etmeye koşullandı-
ğı gibi aynı zamanda bir egemenlik tesis etmeye 
de dayanır. Harita bir soyutlamadır, ancak aynı 
ölçülebilirlik mantığına yaslanır. Haritalar nasıl 
gerçekliğin bir soyutlaması, gerçek dünyanın bir 
model olarak gerçekmiş izlenimi veren temsili 
modellerdir. Gerçeğin kendisinden çok gerçeğin 
belirli bir model etrafında yapılandırılmış tem-
silini verir.  Harita temsil ediyor gibi göründüğü 
şeylerin bir modeli olmak yerine onlar için bir 
model olmayı amaçlar. Haritaları oluşturan çiz-
giler, ayrımları, sınıflandırmaları, hiyerarşileri de 
temsil eder. Harita ile dünya batı aklına uygun 

olarak modernleştirilmiş, hizaya sokulmuş olur.

 “Avrupa ve diğerleri, batı ve dışında kalan-

lar ya da tarihi olanlar olmayan toplumlar gibi. 

Onların bakışları, parçalara bölen çizgileri, mima-

ri ve bilim uzamsallaşmış ve üzerinde yaşadığımız 

ve öznesi haline geldiğimiz dünyalar için olasılık 

koşullarını ortaya koymuştur”10 

Harita temsil ettiği dünyayı hâkimiyetine 

almak isteyen sömürgeciliğin askeri yayılmasında, 

onların çıkarlarının tesis edilmesinde gerekliydi, 

Her harita bir işgalin de öncü gücü olmuştur. 

Harita bilimci Tongachai’nin dediği gibi harita 

sömürge devletlerin yeni idari mekanizmalarında 

onların iddialarını destekleyen askeri birlikler için 

lüzumluydu. Haritasını çıkarmak idari ve askeri 

operasyonların ayrılmaz bir parçasıydı.11 

Ortadoğu’da haritaların çizilerek belirlenme-

si de sonuç olarak sömürgeci özne’nin gerek-

sinmesine göre belirlendi. “Yeni Ortadoğu’nun” 

sınırları İngiltere’nin haritaları ile çizilmişti. Bu 

haritalardan birisi de F. J. Moberly’nin Irak Seferi 

sırasında verdiği Ortadoğu haritasıdır. Genel ola-

rak haritaya baktığımızda Kafkasya, Azerbaycan, 

Küçük Asya, Anadolu, Türkiye, Suriye, Kıbrıs, 

Irak, Huzistan, İran Arabistanı, Fas, Kuveyt, 

Bahreyn Adaları, Katar, Arabistan, El Ahsa, Mısır, 

Hicaz, Necid Çölleri gibi bölgeleri görürüz. Bu 

haritaya göre İngiltere, Ortadoğu’nun güneyine 

bir hat çekmiştir. Bu hat Batıdan Doğuya doğru 

Mısır, Bahr-i Ahmer (Kızıl Deniz), Hicaz, Necid 

Çölleri, Basra Körfezi ve Umman Denizi’ni kap-

samıştır. Kuzeyde ise Batı Trakya’dan başlayarak 

Karadeniz, Kafkasya Dağları ve Hazar denizini 

bir hat şeklinde belirlemişlerdir. Batıda da Ege 

ve Akdeniz sınırı oluşturulurken doğuda İran’a 

ait Meşhed’in daha aşağıda da Kirman’ın doğu-

suna doğru bir alan çizmişlerdir. Aynı haritada 

İngiltere’nin Anadolu, Küçük Asya ve Türkiye 

kelimelerini birlikte ve fakat ayrı bölgeler için kul-

lanmış olmasıdır. Zira Ankara’dan batıya doğru 

İzmir’e kadar olan bölgeye Anadolu denmiş-

ken Adana’dan başlayan ve Kilikya-İskenderun 

hattını da içererek Çanakkale’ye doğru uzanan 

hat Küçük Asya olarak tanımlanmıştır. Türkiye 

ise Osmanlı Devleti’nin o sıralarda sahip oldu-

ğu bütün toprakları, aynı zamanda Anadolu ve 

Küçük Asya’yı ifade etmekte kullanılan bir tabir 

olarak görülmüştür. Bu cümleden olmak üzere 

Musul, Kerkük, Süleymaniye, Bağdat, Amara ve 

diğer Irak Şehirleri, Suriye, Doğu Anadolu ve 
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Güneydoğu Anadolu bölgeleri Türkiye içerisin-

de gösterilmişti. Bugünkü Ortadoğu ise, İkinci 

Dünya Savaşı’nda Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, 

Suriye, Lübnan, Irak, İran, Filistin, Ürdün, Mısır, 

Sudan, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, 

Umman, Bahreyn gibi devletlerden oluştu.  Tüm 

bu sınırların yapaylığı kadar bu bölgedeki birçok 

ulus devletin de icad edilmiş olması ve bu icad 

edilmiş devletlerin de sonuçta aynı özne yani 

İngiltere’nin Arap halklarının yönetimi düşünce-

sinden doğması bizi tanımlama ve güç ilişkisini, 

bölge ülkelerinin aralarındaki düşmanlıkları anla-

maya yönlendirir.

İşte bugün yeni haritalar oluşuyor, kırmızı hat 

ve Sykes-Picot ile kurulan düzen yeniden ihdas 

ediliyor. Burada temel soru şu Batılı Emperyalist 

Özne tarafından yeniden biçimlendirilen bu 

düzene boyun mu eğilecek yoksa direnilecek 

mi? Bu soru tam da bölgedeki yapay haritalar 

kadar yapay olan ulus devletler açısından sorun 

teşkil etmiyor çünkü onların hiçbirinin iradesi 

kendinden olanlar değiller. Batı için bir zamanlar 

bir benzin istasyonu olarak kurgulanan bu bölge 

petrol şeyhlikleri gibi sözde ulus devletlerin de 

efendilerine boyun eğmeleri üzerine kuruluydu. 

Dolaysıyla çöl kumları yerinden oynarken bir 

kısım toprakları yutulmuş; eğer bu kumlardan 

bataklı kendi hanedanlıklarını, kendi egemen-

liklerini de içine çekmiyorsa ortada sorun yok. 

Onlar için iktidarda kalmak, yönetimde olmak 

her şeyden daha önemli ve daha değerli. Maliki  

üzerinden Şii kartına oynayarak bölgesel hege-

monya peşine düşen İran ya da Sünni kartı-

na oynayarak rakibin oyununu bozmak isteyen 

Suudi ve Körfez benzinlikleri ABD ile pazarlık 

yaparak ellerini güçlendirme peşindeler. Ama 

Engels’in ünlü sözüne atıfla, tarihin ebesi zor ise 

imparatorluğun kaygan mekânında kılçık oluş-

turan İslâmcılık -ister İhvan versiyonu ister ise 

Küresel Cihad versiyonu- bu bölgenin kurtuluşu-

nun da anahtarı. 

İtalyan siyaset düşünürü Agamben Gelmekte 

Olan Ortaklık ismini taşıyan kitabında şu muh-

teşem tespiti yapmıştı. Bundan sonra “Gelmekte 

olan yeni siyasetin yeni gerçeği, bu siyasetin artık 

devletin denetimi ya da ele geçirilmesi için bir 

mücadele olmayacağı, ancak devlet ve devlet-

olmayan (insanlık) arasında bir mücadele olaca-

ğıdır; tekillikler ve Devlet organizasyonu arasında 

üstesinden gelinemeyecek bir ayrışma olacaktır” 

demişti. Şu anda Irak’ta tutuşturulan devrim fitili 

de tam böyle bir şey. Sünni aşiretlerden oluşan bir 

kabile devrimi ama aynı anda birçoklukta kimse-

nin kimseyi temsil etmediği, hiyerarşik bir mer-

kez tarafından yönetilmeyen, temel motivasyonu-

nu ‘adalet arayışı’ndan alan bir devrim. Sanırım 

21. yy. tarihin İslâm dünyasındaki uyanışını 

selamlamakta. Bundan sonra dünyada, totaliter-

leşen ve atomlarına ayrılmış bir bireyselliğin tüm 

gerçek devrimci isyanları yuttuğu batı denen kara 

deliğin sessizliği karşısında özellikle maduniyetin 

coğrafyası olarak Arap-İslâm coğrafyasının dev-

rimci enerjisinden gelen gürültüye tanık olacağız. 

Ahşap medeniyet Firavun medeniyeti onun gücü-

nü en çok dayattığı yerde alt edecek. O yüzden 

lütfen tarihin tanıklığında şehitlerin şahadetine 

kendi yürek atımlarımızla, devrimin ve isyanın 

müzikalitesine heyecan denen dalgalanmalar ile 

tanıklık etmemi, bu direnişe selama durmamı 

mazur görün. Evet, yüreğim güneşi içenlerin tür-

küsünü söylüyor yıllardır, arzusu ile yanıp tutuş-

tuğum zalimin yıkımının sesini duymanın sevinci 

içinde. 21. yy. İslâm’ın yüzyılı olarak tarihe başka 

bir düzeyden giriyor. Olabilir ABD, Rusya ve İran, 

Irak’tan kopup ta geleni, oradan yükselen dev-

rimci seli şiddet bendi ile ola ki durdurabilirler 

daha doğrusu tarihin bu anında kopuk gelen çöl 

fırtınasını yavaşlatabilirler. Ama kaçınılmaz olan 

gerçekleşecek. İnancım odur ki Allah dinini yeni 

bir tamamlama evresine soktu ve Batı denilen 

o kötülük coğrafyasının zulmü karşısında son-

suz keremi ve lütfü ile Müslümanlara yeniden 

tarih sahnesinde yer alacakları bir lütufta bulun-

du. Firavun Medeniyet denilen Şirk Medeniyeti 

Tevhid Medeniyeti’nin aşındırıcı dalgalarına daha 

fazla direnemeyecek ve zulüm eninde sonunda 

yenilecek...

İhvan sivil itaatsizlik yöntemleri ile Gandi’den 

sonra tarihe Gandi gibi ahimsa ve tekrar doğuş 

çemberi gibi Hindu Kozmolojisi ile uyumlu bir 

dini kaynak olmamasına rağmen İslâm ümmetine 

bir onur bahşetmekte, ancak İhvan mutlak bir 

direniş yöntemi de değildir. Batı terörüne yönelik 

karşı terör yaratma üzerine kurulan ve bu böl-
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geyi yeniden kendi özüne döndürmek isteyerek 

direniş sahasına inen IŞİD, İslâmi Cephe, Ensar 

el-İslâm, Ceyşü’l-İslâm, Nusra vb. gençler de bir 

başka direniş biçimidir. Onlar kendi ifadeleri ile 

ümmetin ve dinin izzeti için kendi hayatlarını 

ortaya koymaktalar. ABD’nin ve onu bir çekiç 

gibi kullanan diğer batılı güçler ile İsrail’in kendi 

tahayyüllerine bir engel oluşturmaya kararlılar. 

Onlar şu an Bağdat’a hücuma geçmiş Hulagu 

olabilirler ama kendi Fergana vadilerinden akan 

irfan seli ile sahih sünnetin dönüştürücü kapa-

sitesi bu gençleri de kendi örsünde döverek 

biçimlendirecek. Şimdilik onlar İslâm örsünde 

dövülmüş çifte su verilmiş keskin mi keskin bir 

kılıçlar, gün gelecek kudretli kalemlere ve okşa-

yan sözlere de dönüşerek peygamberi armoninin 

ilahi müziğinin çeşitli bestelerini terennüm ede-

ceklerdir. Bize düşen bu gençleri selamlamak ve 

onların yüreğindeki cesaretin, küffarın ve zalimin 

üzerine çökecek bir karabasan olmaları ile dua 

etmektir. Bu bence de bir cihattır onlar oradaki 

bir gencin ifadesi ile dinin izzetini ayağa kaldır-

maya çalışmaktalar, şüphe yok ki tekfirci harici 

ideolojileri onların İslâm ümmeti için bir sorun 

olma nedenleri ama her şey akar diyen Heraklitos 

bilgesi ile hareketin cevherde ya da tözde olan 

bir ilahi sistem olduğunu söyleyen büyük bilge 

Molla Sadra’nın da dikkat çektiği gibi muhakkak 

ki dönüşecekler. Burada işte Türkiye’ye çok iş 

düşüyor, oradaki diğer Sünni âlimler ile beraber 

bu gençlerin sahih sünnetle olduğu kadar, bunun 

bir filizi olan Osmanlı İslâm’ı ile de tanışmala-

rını sağlayarak Batı denen Şeytan Medeniyeti’ne 

karşı yeni derviş alperenlerin çıkmasını sağlamak 

olmalı. Zaten bu gençler de bu zamanın kalenderi 

alperenleri. Nasıl alperenler düşmanın yüreğine 

korku salmaktaydılar, bu gençler de düşmanın 

yüreğine korku salmaktalar. Ölüm denilen şeyden 

hiçbir şeyden olmadığı kadar korkan bu kötülük 

çiçekleri ölümden hiç korkmayan hatta ölümü 

bir vuslat olarak gören bu deli baltaların iman 

dolu göğüslerinin çelik zırhları karşısında eninde 

sonunda eriyecekler. Şeytan Medeniyeti’nin soy-

kırım makineleri havadan ateş ve ölüm yağdırıyor 

bile olsa, bu zayıf bedenlere bir dalga gibi vursa 

da onlar bir ölür bin doğarlar. Batı denen şeytan 

bu topraklardan eninde sonunda gidecek ama 

bugün ama yarın bilsinler ki artık sonları geldi. 

Zira çok çabaladılar ama Müslümanları fosilleşti-

remediler, Müslümanları siren müziği gibi baştan 

çıkarmaya çalıştılarsa da kulağında balmumun-

dan tıkaçlar olan Odiseler bu fırtınalara dayan-

dılar. Yani batı İslâm’ı yenemedi, yenemeyecek 

te ama kesin olan tek şey onların hesabına karşı 

Allah’ın da hesabı var. Allah dinini daha nice deli 

baltalar ile koruyor/koruyacak. Biliyorlar ki İslâm 

sağ ve salim kaldıkça Şeytan Medeniyeti yaşa-

yamayacak. Şeytan Medeniyeti eninde sonunda 

bir iskambil kâğıdı gibi çökecek, Arap çöllerinin 

oynak kumları onları yutacak. Ortadoğu dedikleri 

o coğrafya batı medeniyeti için sonun başlangıcı-

dır. Ne demişti Vietnam’ın deli baltası Ho amca, 

“Bugün bir pire filin karnını tekmeliyor ama yarın 

o filin bağırsakları dökülecek.” Beyler, hanımlar, 

devrim kapıya geldi, hadi açın kapıları.
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T
ürkiye, İslâm ülkeleri arasında doğrudan sö-

mürgeye uğramamış, bir sömürge valisi ve kad-

rosu tarafından idare edilmemiş iki ülkeden birisi. 

Türkiye’deki İslâmcılık hareketi ve anlayışı ile diğer 

İslâm ülkelerindeki İslâmcılık hareketleri ve anlayış-

ları arasında derin usul ve içerik farkları bulunuyor. 

Mısır ve Pakistan özelinden bakılır, orada dünya-

daki İslâmi hareketleri yönlendiren fi kir adamla-

rının başta Seyyid Kutub ve Mevdudi’nin eserleri 

incelenirse büyük oranda İslâmcı fi kirlere, İslâmcı 

yöntemlere bu sömürge idaresinin eksene yerleştiği 

görülür. İslâm devleti kavramına, kendi devletleri-

ne, idarelerine ve hatta halkına “yeniden Müslüman 

olmayı”, “cahiliye anlayışından” vazgeçmeyi teklif 

etmeleri biraz da yönetimdeki yabancı unsurlardan 

kaynaklanır.1 

Pakistan ve Mısır’ın devlet idaresi bakımından 

nispeten “yeni” ortaya çıkması, müstakil devlet ida-

resine yeni kavuşmaları, ulus-devlet örgütlenmesi, 

yeni devletin Batılı usullerle ve Batıcılarla organize 

edilmesi taleplerindeki İslâmi istemi bir nebze an-

layışla karşılamayı gerektirir. Bu nedenle İslâm ül-

1  Seyyid Kutub’un şu ifadeleri Türkiye’de de yaygın bir kar-
şılık bulmuştu: “Birinci vazifemiz, şu içinde yaşadığımız 
toplumun gerçeklerini kökünden değiştirmektir; bu cahili 
realiteleri kökten değişime uğratmak. Bu realiteler İslâm’la 
taban tabana çelişir, İslâmi düşünce ile çatışır. Bunlar, 
dayatmaları ve üzerimize uyguladıkları baskıları ile ilahi 
yöntemin bizden istediği hayatı yaşamaktan bizi mahrum 
bırakır. Bu yolda atacağımız ilk adım, bu cahili toplumun 
değerler sisteminin ve dünya görüşünün üzerine çıkmayı 
başarmamız, yolun yarısında onunla karşılaştığımızda az ya 
da çok değerlerimizden ve düşüncelerimizden dönmememiz, 
ödün vermememizdir.” (Kutub, 1994, 23) 

kelerindeki her türlü gelişme ve onlara verilen tep-

ki İslâmi hareketi, İslâmcılık düşüncesini bir şekilde 

bağlar, ona muhteva ve usul katkısı sağlar.  İslâm 

ülkelerinde ulus devlet olma niteliğini kazanmış 

yapılarla Osmanlı’da ve sonra Türkiye’deki yapılar 

arasında bu sebeple büyük farklılıklar ortaya çıkar. 

Örneğin Mısır ve Pakistan gibi ülkelerdeki İslâmi yö-

nelim, İslâm’ın geri gelmesi, İslâmi idare teklifl eri ile 

Osmanlı’da ve Türkiye’deki İslâmi talepler, İslâm’ın 

yeniden güç kazanması talepleri arasında yine öze 

ve forma bağlı farklılıklar, metodolojik farklılıklar 

vardır. 

İslâm Ülkeleri ve Türkiye’nin Tarihi Geçmişi: 

Devletin İslâmiliği

Osmanlı ve Türkiye’de hususen Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında İslâmcılar fi kirlerini beyan ederken 

içinden geldikleri geleneğin, devlet yapısının uzun 

yıllar İslâmi umdeler içinde yaşadıklarının zaman-

la bundan “saptıklarının” farkında olarak, İslâm 

kaldıkları halde Batı’ya yenildikleri için usul bakı-

mından taklit yolunu seçtiklerinin bilincinde olarak 

İslâmi teklifl eri bir aşama, zorunluluk gördüklerin-

den getirirler. 

Hâlbuki Kutub ve Mevdudi özelinden İslâmi ha-

reketin İslâmi talepleri İslâmi bir devlet geleneğinin 

İslâm’dan sapması karşısında yeniden yerine dön-

mesi ile ilgili bir talep değil; başlarındaki sömürge 

idaresinin yani tamamen Batılı yönetim anlayışının 

yeni ortaya çıkan devlete tüm kimliğini vermesine, 

sömürgeciler gitse yerliler gelse bile devletin kılcal-

Ercan YILDIRIM

İSLÂMCILARIN DEMOKRATLIĞI

İslâmcıların demokrasiyi savunur hale gelmeleri daha da ilerisinde İslâmcıların popülist 
davranmaları, milli irade vurgusunu artırmaları, milli irade üzerinden kendilerine büyük 
bir meşruiyet oluşturmaları İslâmcılığın bittiği, değiştiği, dönüştüğü fikirlerine eşlik etti.  
İslâmcıların bugün demokrasi üzerinden bir meşruluk oluşturmaları Türkiye’deki İslâmi 

düşünceye, İslâmcı birikime, İslâmi anlayışa ne şekilde tesir eder?
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larına kadar işlemiş, devletin tüm hiyerarşisini oluş-

turan tamamen Batılı ilkeleri ortadan kaldırmaya 

yönelik ortaya çıkar.2 

Türkiye’de Müslümanlar Osmanlı köklerini 

önemsedikleri, uzun yıllar sürmüş İslâmi düzeni 

öne çektikleri için Cumhuriyet sonrası yaşananları 

sadece “kırılma” olarak alır, gayri İslâmi durumu 

devlette değil şahıslarda görür. Belki bunu demok-

rasi ve devletin idaresi bağlamında detaylı olarak 

incelemek gerek. Kabaca İslâm ülkelerindeki yöne-

timlere karşı İslâmcıların demokrasiye yönelttikleri 

eleştiriler ve bakış açılarıyla Türkiye’de demokrasiye 

olan bakış açısında da büyük farklılıklar bulunur. 

İslâmi hareketlere göz açtırmayan, İslâmi oluşumları 

düşman olarak gören idareler karşısında İslâmcıların 

demokrasiyi savunmamaları, ona karşı çıkmaları, 

çok sert bakış açısı geliştirmeleri küresel emperya-

lizmin yani yine Batılı yönetimin yöntemi olarak 

alınması (Esposito, Voll, 1998, 28-29) demokrasiye 

düşmanlık yine bu geleneğin, sömürge idaresi man-

tığının bir devamıdır.3 Fakat Türkiye’de demokrasi 

Osmanlı’dan itibaren farklı biçimleriyle Meşrutiyet 

idaresi bağlamında tartışılmış, çoğunlukla makul ve 

makbul kabul edilmiş, İslâmi alt yapısıyla özdeşleş-

2   Zaten birçok İslâm ülkesinde, Mısır ve Pakistan’da da İslâm 
hukukunun Anayasa’da yer bulmasına karşı devletin meşru-
iyeti yine sorgulanırken; Türkiye’deki Anayasa’da devletin 
dini ibaresinin bile yer bulmamasına karşın devletin meş-
ruiyeti konusunda hiçbir tereddüde yer verilmemesi yıllar 
geçmesine rağmen anlamlıdır! Seyyid Kutup’un İslâm tarif-
leri arasında ve zihninin arka planında “topyekûn kurtuluş 
hareketlerini üstlenme” vardır. (Kutup, 1990, 34) 

3  Arap Baharı süreci biraz da İslâmcıların artık başlarındaki 
dikta idarecilerinden kurtulmaları için tek çare olduğu fik-
rinin yansımasıdır. Demokrasinin bir şekilde diktatörlerden 
kurtulmanın yolu olması, İslâmcıların iktidara gelme ihtimali 
mümkün olmasa bile her daim ılımlı kişilerin yönetimde 
bulunabilmesi, serbestliklerle birlikte daha rahat teşkilatlan-
ma, faaliyetlerde bulunma imkânı demokrasiye bakış açısını 
büyük oranda değiştirmiştir.

tirilmiş, Şura kavramı çerçevesi içine alınmak isten-

miş; Cumhuriyet döneminde ise bilhassa Tek Parti 

idaresinden sonra İslâm’ın geri gelmesiyle bir arada 

düşünülmüştür.4 

Osmanlı’da ve Türkiye’de demokrasi İslâmcılar 

bakımından tek boyutlu kabul edilmemiştir. 

Osmanlı’da zaten Batılı demokrasinin her türlü for-

mel unsurlarına şüpheyle yaklaşılırken demokratik 

idareden çok meşrutiyet anlayışı üzerinde durul-

muş, bunun devlet için bir aşama olduğu kanısı ha-

kim olmuştur. Cumhuriyet döneminde demokrasi 

bir anlamda normalleşme olarak alınmış, devletin 

arayışı olarak kabul edilmiş, ideal bir yönetim biçimi 

olarak hiçbir zaman makbul görülmemiştir. 

İslâmcıların Demokratlığının Mahiyeti

İslâmcıların demokrasiyi İslâm’ın ve Müslüman-

ların faaliyetlerindeki serbestlikle izah etmeleri bi-

raz da bundandır. Tercihli de olsa, bir parti İslâmi 

bir programla millet karşısına çıkamasa bile yapıp 

ettikleriyle, icraatlarıyla İslâmi gelişime katkıda bu-

lunacak olması bile demokratik usullerin ehvenliğini 

getirmiştir. 1960 yılından sonra tercüme hareketle-

riyle “hâkimiyetin kayıtsız şartsız Allah’ın olduğu” 

yargısıyla birlikte İslâmcılar devleti küfürle itham 

etmiş, demokratik yolları reddetmişse de alternatif 

modellerin de “aynı menşe”den gelmesi, bu top-

raklara “yabancı” kaçması nedeniyle algısını büyük 

oranda değiştirmiştir. 

Demokrasiyi Türkiye’de İslâmcılar hiçbir zaman 

felsefî olarak kabul etmemişler, onun sağladığı me-

4  Esposito ve Voll’un (1998) kitabında İslâm ile demokrasi 
ilişkisi İran, Sudan, Pakistan, Malezya, Cezayir, Mısır 
özelinden incelenirken Türkiye buraya dâhil edilmemiştir. 
Demokrasinin Türkiye’de varlığından ziyade işleyişi ve 
millet bağlamındaki algısının bu ülkelerden farklı olması 
muhtemelen bu tercihte etkili olmuştur.

Seyyid Kutub’un “Kur’ân varken demokrasiye gerek yok” izahı zamanla sloganlaştı-
rılırken hiçbir dönemde bu düşüncenin altı doldurulamamış, sürekli olarak klişeler 
öne sürülmüştür. Adalet, hakkaniyet, yetkinin getirdiği sorumluluğun yargılanması 
esasında evrensel bir kaidedir.  Mevzunun derinleşmesi aşamasında sosyal ve siyasal 
olaylarla hukuki bağlamda yeni problemlerin çözümü konusunda yaşanan tartışma-
larda muhataplar ayetleri zikrettikten sonra bunun model olarak nasıl biçimleneceği 
izah edilememiştir. “İşlerimizi şura ile yapalım” fakat saltanat, hilafet, demokrasi gibi 
kurumların nasıl şekilleneceği şuranın nasıl teşekkül ettirileceği, her durumda halkla 
istişare etmenin imkânları, halk adına şurayı teşkil ettirecek bir heyetin varlığının yine 
demokrasiyle aynı sonuca çıkacağı gibi birçok husus sloganların ve klişelerin altında, 
teorinin çözümsüzlüğü içinde silinip gitmiştir.
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todu önemsemişlerdir. İslâmcıların demokratlığı, 

İslâmcıların demokrasiyi savunur hale gelmeleri 

daha da ilerisinde İslâmcıların popülist davranmala-

rı, milli irade vurgusunu artırmaları, milli irade üze-

rinden kendilerine büyük bir meşruiyet oluşturma-

ları İslâmcılığın bittiği, değiştiği, dönüştüğü fi kirle-

rine eşlik etti.  İslâmcıların bugün demokrasi üzerin-

den bir meşruluk oluşturmaları Türkiye’deki İslâmi 

düşünceye, İslâmcı birikime, İslâmi anlayışa ne şe-

kilde tesir eder? Demokrasinin İslâmcılar tarafından 

“mutlaklaştırılması” söz konusu mudur? İslâmcıların 

proje yoksunluğu nedeniyle demokrasiye “sarılmış” 

olması, Türkiye’de İslâmi geleneği Osmanlı’dan beri 

gelen özne olma kimliğini zedeler mi?  İslâmcıların 

demokratlaşması, demokrasiyi “öteki”lerden bile 

çok savunmalarının tarihi bir karşılığı var mı? 

İslâm ile demokrasi, Müslümanlar ile yönetim 

biçimleri arasındaki ilişkileri yorumlama aşamasına 

gelen herkesin başvurdukları kaynak hilafet ile sal-

tanat arasındaki farklılık, adil halifeler döneminden 

ısırıcı saltanata geçiş gibi konulardır. Fakat İslâm ile 

demokrasi, Müslümanlar ile devlet yönetimleri ara-

sındaki süreçlerin tartışılması, İslâm’ın yönetim biçi-

mi, zaman zaman sadece “Hüküm Allah’ındır” hük-

mü üzerinden sloganlaştırılmış ve muhtevası belir-

lenmemiş modeller getirilmesi demokrasinin varlı-

ğını daha meşru hale getirmiştir. Bugün İslâmcıların 

demokratlaşması ya da demokrasi savunmasına gi-

rişmesi çok yeni, acayip ya da icat değil; İslâmcıların 

geçmişte de demokrasi ile ilişkilerini çok ciddi dü-

zeyde tutmuş olmasındandır.  Belki bugünkü sıkıntı 

demokrasinin İslâmcılar tarafından da mutlaklaştı-

rılması.  İslâmcıların hiçbir model arayışına girme-

den, ideal yönetim biçimi tartışmalarını geliştirme-

den, demokraside karar kılmış görüntüsü vermesi, 

demokrasiyle son noktayı koymaları üzerinde en 

çok durulması ve tartışılması gereken konudur. 

Tek Parti yönetimi, var olan durum, bürokratik 

elit, derin devlet, Kemalizm… bütün bu hakikatler 

İslâmcıların demokrasi çizgisinde tutulmasını sağlı-

yor.  AK Parti iktidarı özelinde ve 28 Şubat hayaletinin 

varlığının siyasetten, Müslümanların ve İslâmcıların 

üzerinden bir türlü dağılmamış olması İslâmcıların ha-

reket alanlarını belirlemeye devam ediyor.  İslâmcılar 

hâlâ 28 Şubat, darbeler, Tek Parti idaresinin geri gel-

mesi bir şekilde kazanımların elden çıkması korkusu 

nedeniyle demokrasiyi muhafaza ediyor. 

İslâmcıların “demokratlaşması” belki tarihi bir 

zorunluluk olarak izah edilse de demokrasinin 

mahiyeti, demokrasiyle birlikte neoliberal politi-

kaların varlığı, ideoloji olarak muhafazakârlığın 

yaşatılması süreci hepsi birlikte değerlendirildi-

ğinde, İslâmcılığın bittiği, tükendiği, iddialarından 

vazgeçtiği tezlerini de kuvvetlendirecek yorumla-

rı peşinden getiriyor. İslâmcılar demokrasiyi öz ve 

şekil bakımından birbirinden ayırarak incelemişler 

özü reddedip şekil unsuru olarak almışlar, sandık, 

oy, seçimle iktidara gelme ve görece hürriyet olarak 

bakmışlar bir anlamda “ehven-i şer” olarak kabul 

etmişlerdi. Neoliberal politikalar, küresel kültür ile 

birlikte ele alındığı zaman İslâmcıların demokratlığı 

meselenin sadece şekille ilgili olmadığı ortaya çıkar. 

Bu bakımdan İslâmcılar bugün demokratlaşmamış-

tı. Cumhuriyet kurulduğundan beri Müslümanların 

söz hakkının bulunması, idarede söz sahibi olması, 

“mütedeyyinlerin” de asker, polis gibi görevlere ge-

tirilmeleri, iktidara gelmelerini savunmuşlar bu ba-

kımdan zaten Batılılaşmacılardan çok daha demok-

rat olmuşlardır. Mesele İslâmcıların ve Müslümanla-

rın da küresel kültüre intibak etmeleri, Türkiye’de 

İslâmi dönüşüm için gerekli potansiyeli kullanma 

ve harekete geçirme bakımından tezlerinden vaz-

geçmeleri ya da en azından uzun bir süre bunu rafa 

kaldırmalarıdır. 

Devlet ile Millet Arasındaki Bağı Sağlamlaştıranlar: İslâmcılar

1960 yılından sonra yani 27 Mayıs 1960 akabin-

de Mısır ve Pakistan’dan yapılan çeviriler Mevdudi 

ve Seyyid Kutub’un kitapları ki bilhassa Kutub’un 

etkisiyle İslâmcılar uzun dönem “devletin meşrui-

yetini” tartışma konusu haline getirdi.  Milli Görüş 

hareketi  bu konuda daha esnek bir anlayışa gide-

rek devletin varlığının meşruiyetini kabul edip, onu 

yönetenlerin gayri meşru olduğu iddiasını merkeze 

aldı. Böylece kendi siyasal zemini için de gerekçe 

oluşturdu. İslâmcıların demokrasiyle ilişkisi çok 

yeni değil. Demokrasi kavramına Osmanlı’da ismi-

nin duyulmasından itibaren belirgin tepkiler veril-

meye başlandı fakat aslen Meşrutiyet döneminde 

daha çok tartışılır oldu. Fakat İslâmcılar Osmanlı’da 

olsun Cumhuriyet’te olsun devleti hiçbir zaman ken-

di dışlarında kabul etmedi. 27 Mayıs sonrası çıkan 

akımlar böyle bir söylemi geliştirse bile sonradan 

devleti sahiplenmeyi sürdürdüler. Sistemle olan so-

runlar ve çatışmalar bakımından da İslâmcılar karşı-

lıklı ilişkileri yine zaman zaman dozu artan zaman 

zaman uyum içine giren etkileşimlere girdi. 

Osmanlı modernleşmesi boyunca varlığını ortaya 

koyan dindar orta sınıf, İstiklal Harbi’nde büyük rol 

oynamasına rağmen sonradan etkisizleştirilirken De-
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mokrat Parti hareketiyle Özal ile birlikte aktif görev 
alarak sistemin tıkandığı noktalarda iktisadi gelişim-
ler göstermiş, liberal politikalarla Türkiye’nin bozuk 
ekonomisini ve eksik modernleşmesini ileri nok-
talara götürmüştür. Bu bakımdan millet ile devlet 
arasındaki irtibat noktaları bir biçimde İslâmcıların 
da içinde olduğu bu dindar İslâmi hassasiyetleri ön 
planda olan eşraf kesimiyle sağlanmıştır. 

70’li yılların tüp, ekmek kuyrukları ekonomik 
bunalımlar millet bağını zayıfl atırken Özal’ın libera-
lizmiyle görece rahatlık yine devlet ve sistem ile olan 
bağları kuvvetlendirmişti. Benzer bir görüntü 2001 
krizinden sonra yaşandı. 28 Şubat’ın dışlamaları-
na 2001 ekonomik krizi de eklenince devlete olan 
güven sadece İslâmcılarda değil Türkiye’nin birçok 
kesiminde ortadan kalkma noktasına gelmişti. Es-
nafın Cumhuriyet tarihinde ilk defa miting düzen-
lemesi, bir esnafın Başbakan’a Başbakanlıkta yazar-
kasa fırlatması sistem ile millet arasındaki bağların 
zayıfl adığını ortaya koymuştu. O dönem İslâmi bir 
yönetim tezlerin tam manasıyla zihinlerinden çıkar-
mayan İslâmcılar bile iktidara gelebilmiş AK Parti 
özelinde yapılan reformlarla fakat bilhassa iktisadi 
gelişmişliğin artmasıyla devlet ile millet arasındaki 
bağ yeniden tesis edilmiştir.  Bu süreç boyunca kafa-
larda yine sistemin gayri meşruluğu tavizsiz biçimde 
savunulsa da AK Parti iktidarına İslâmi yorumların, 
grupların tamamına yakını, radikal gruplar bile en 
azından bilinen söylemlerini rafa kaldırarak destek 
vermişlerdir. İslâmcıların demokratik anlayışla iliş-
kileri belli başlı birkaç başlık altında ele alınabilir:

1. İslâm’da Demokrasi Vardır: 
İslâmcılar demokrasiyi ele alırken çok farklı bo-

yutlarına bakarlar fakat genellikle İslâm’ın kapsayı-
cılığı, İslâm’ın “insan elinden çıkma” tüm ideoloji-
lerden üstün olduğu, Müslümanların Batıdan bilim, 
sanat, devlet yönetimi konularında çok daha ileri 
olduğu, bugün savunulan bazı ideolojilerin, bilim-
sel bilgilerin köklerinin aslında Müslümanlar oldu-
ğu vurgulanacaksa demokratik ideallerin genellikle 
“şekli” unsurları ele alınır ve bunların zaten Müslü-
manlarda ve İslâm’ın yönetim biçiminde yer aldığı 
açıklanır.5 Bu bakımdan İslâmcılar ve aslında dünya-

5   İslâmcılar Osmanlı döneminde Batıyı bilindiğinin ve sık sık 
tekrar edildiğinin aksine çok iyi okumuşlar, Batıdaki fikri 
ve felsefi değişimin farkında olarak idari sistemi, meşru-
tiyeti buna göre yorumlamışlardır. Batının bireyciliği, bu 
bireyciliğe bağlı olarak halkın görüşlerine başvurulması 
yani bugünkü güçlendirilmiş haliyle milli iradenin hâkim 
kılınması, Anayasa ve kanun üstünlüğü, millet ve devlet 
ilişkilerinin mukavele yani sözleşme temellerine dayanması 
gibi konularda İslâmcılar Batılı temelleri çok yerinde takip 
etmişler ve meşrutiyeti de buna göre savunmuşlardır. 

daki tüm Müslümanlar doğrudan gündeme şura ve 

meşveret fi krini getirir. 

Demokratik kurumların yani parlamento, seçim, 

oy gibi karşılıkları bizde, İslâm’da vardır. Bir usul 

olarak meşveret tamamıyla demokrasiyi kapsar hatta 

onu bile aşar.6  Meclis şura’da seçim ise biatta mün-

demiçtir. İslâmcılar Osmanlı’da yönetim biçimi ola-

rak Meşrutiyet’i savunurken, Meşrutiyet’in Batıdan 

alınma olduğunu gerekçe göstererek muhalefet eden 

gruplar, dönemin genel muhafazakâr tepkilerini ve-

rir. Demokrasi usulünün İslâm’da olduğunu kanıt-

lama aynı zamanda bu muhalif grupların seslerini 

kesmek, tezlerini ellerinden almak içindir. (Kara, 

1994, 108-109) 

Bu kapsamda tezlerini ispatlamak isteyen 

İslâmcılar Asr-ı Saadet’e yönelerek, Hz. Peygamber’in 

idaresine ve Dört Halife Dönemi’ne atıfl arda bulu-

nur, istişare kurumunu, sahabelerin kanaatlerini 

6   Diyanet İşleri Başkanlığı da yapan Ahmet Hamdi Akseki, 
İslâm’ın teklifleri ve nehiylerinin bizzat cemiyetin ve ferdin 
salahı, tekâmülü, her yönden yükselmesi ve saadeti içiin 
olduğunu belirterek, İslâm’daki “müsavat ve kardeşlik” ilke-
lerinin “en yüksek” demokrasi umdeleri olduğunu iddia eder. 
(Akseki, 1949, 354) 

Bugün İslâmcılık, demokrasinin bir nevi  
şemsiyesi altında kendi varlığını koruma 
kaygısı içinde. İslâmcılar için demokra-
si geçmişteki demokrasi algılarının hep-
sinin ötesinde yeni anlamlar ifade ediyor. 
İslâmcılar geçmişte vurguladıkları gibi 
demokrasinin statükoyla, Kemalizm’le, 
sistemle, Batı medeniyetiyle, sömürge-
cilikle bağlantısı, Allah’ın indirdikleriy-
le değil insan egemenliğine dayandığı 
için küfür rejimi olması ya da İslâm’ın 
önünü açması gibi yönleriyle ele almak-
tan uzaklar. Demokrasi bugün onto-
lojik olarak İslâmcıların (İslâm’ın değil 
ama!) gerekçesini oluşturuyor.  Sistemle 
ilişkiler, bürokratik oligarşi karşısında 
demokrasi İslâmcıların sığınağı, kaçışı, 
korunaklı alanı, kurtuluşu kısacası “varo-
luşsal güvenlik alanı”dır. Demokrasinin 
İslâmcılar için varoluşsal güvenlik haline 
gelmesi, İslâmi algı, İslâmi düşüncenin 
geleceği için ne anlam ifade ediyor?
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bildirmelerini, biat almayı ve tüm bu usulleri, meş-

rutiyetin dolayısıyla demokrasinin bir kanıtı olarak 

gösterirler. Belki daha ilerisinde, demokratik usulle-

rin, cüzlerin aslında İslâm’dan Batıya aktarıldığı da 

bir fi kir olarak her zaman İslâm âleminde savunu-

lur. “Onların işleri kendi aralarında şura iledir” ayeti 

uyarınca İslâmcılar demokrasinin özünün İslâm’da 

olduğunu sürekli zikrederler. Belki de modernleşme 

dönemi boyunca Türk fi kir hayatını ve İslâmcı gö-

rüşleri yönlendiren saik “Batıyı ileri götürme” üzeri-

ne odaklanmıştır. 

Demokrasinin ya da meşrutiyet usulünün var-

lığı daha da önemlisi meşruiyeti Batının İslâm’ı 

geçmesidir. Demokratik usul Batıyı ileri taşımıştır. 

Müslümanlar ise meşveretten, şuradan uzaklaştık-

ları için geri kalmışlardır7İslâmcılar her ne kadar 

demokrasiyi savunmuşlarsa da “yönetim sistemi” 

konusunda sarih bir fi kirleri olmamıştır. Meclis, 

Meclisin niteliği, milletvekillerinin temsil kabiliyeti, 

Müslim-gayrimüslim dengesi gibi konularda tartış-

malar yaşanmıştır. Meşrutiyette ya da demokraside 

şura konusunda hemen hiçbir kimsenin bir çekin-

cesi yoktur, bu konuda tüm İslâmcılar ittifak halin-

dedir. Mühim mesele idare müessesi konusundadır.  

Batıda parlamentonun mutlak hâkimiyeti vardır ve 

demokrasi büyük oranda Parlamento üzerinden yü-

rür. Fakat Osmanlı’da hilafet ve saltanat kurumu ile 

parlamento arasında yetki ve egemenlik mücadelesi 

vardır. İslâmcılar burada hilafet ve saltanattan vaz-

geçmemişlerdir. (Tunaya, 2003, 31) 

Abdülhamit’in Meclis’e karşı tutumu çok sert 

biçimde İslâmcılar tarafından eleştirilse de saltanat 

kurumu karşısında tereddüt gösterilmemiş hatta 

Meclis zaman zaman gayrimüslim milletvekili oranı 

nedeniyle şüpheyle bile karşılanmıştır. Cumhuriyet 

döneminde saltanat ve hilafetin kaldırılmasından 

sonra yönetim sisteminin ne olacağı gibi hususlar 

İslâmcıların demokrasi ile ilgili fi kirlerini etkilemiş-

tir. Hilafet her zaman İslâmcıların gündeminde ve 

talepleri arasında yerini alırken saltanat zamanın ru-

huna bağlı olarak ilgi görmemiştir. 

İslâmcılar İslâm’a özgü bir yönetim modelini tek-

lif edememişlerdir.8 İslâmcıların ufkunda her daim 

7  Elbette İslâmcılar bu fikrin altını doldurmamışlar, daha 
önemlisi doldurma gereği duymamışlardır. Demokrasinin 
yani şuranın, danışmanın Batıyı nasıl ileri taşıdığı üzerinde 
durulmamıştır. Halbuki sonraki dönemlerde zikredileceği 
ve temel ayrımlardan biri haline geleceği gibi demokrasinin 
yöntemi değil, üzerine oturduğu fikri ve felsefi düzlem 
Batıyı ileri taşımıştır! 

8  Nurettin Topçu demokrasinin İslâm’ın yönetim biçimi olma-
dığını belirtir: “İslâmın idare tarzının demokrasi olduğunu 

demokrasi yeri almıştır.  1960’lı yıllardan sonra sık-
ça vurgulanan İslâm Devleti teorisi bile bir biçimde 
“demokrasinin kurumları” üzerinde, demokratik 
usullere bağlı olarak şekillenmiştir. İslâmcıların ra-
dikal olanlarının İran Devrimi etkisiyle de “İslâm 
Cumhuriyeti” romantizmi ve taleplerinin bir ucun-
da yine demokratik idare biçimi egemen olmuştur.9 
Musa Kazım Efendi’nin Sırat-ı Müstakim’de kale-
me aldığı “Hürriyet-Müsavat” makalesinde, doğada 
ve kâinatta mutlak hürriyetin ve mutlak müsavatın 
mümkün olmadığını, İslâm’ın bunlar içerisinde en 
âlî müsavatı getirdiğinin altını çizer: “Bundan bin 
üç yüz sene evvel Kur’ân’ın nüzûluyla hükûmet-i 
İslâmiye’ye tabi olan bi’l-cümle insanlar, hami-i me-
deniyyet ve insaniyet olan müsavat ve adalete bi-
hakkın na’il olmuşlardır. (…) Şerî’atimizin emr etdi-
ği müsavat o derece âlâ idi ki insan bunun derecesini 
düşündükçe hayretde kalıyor.” (Musa Kazım, 1908, 
112) Derginin başka sayılarında meşveret, şura ile 
ilgili yorumlar yapılmış, meşveretin İslâm’daki hük-
mü, uygulamaları Kur’ân, sünnet, icma ve aklî delil-
lerle gösterilmeye çalışmıştır. 

Avrupa ve Osmanlı’daki Tarihi, Toplumsal,                                                                

Sınıfsal Farklar ve Demokrasi

İslâm ile demokrasinin birbirinden farklılığını, 
demokrasiyi sadece usul ve şekil olarak değil anlayış, 
Batı düşüncesi ve felsefesi olarak gören, eleştirileri-
ni ve İslâm ile demokrasinin birbirine uymayacağını 
ortaya koyan isimlerin başında Said Halim Paşa ge-
lir. Paşa Batıyı bizzat yerinde görerek incelemesinin 
de avantajıyla, demokrasinin ve Avrupa’nın yapısını 
çok iyi gözleyebilmiş, toplumlar arasındaki farklılığı 
ve çatışmayı yansıtabilmiştir. Çünkü Paşa Şeriat ile 
demokrasiyi çok farklı ve birbirine rakip görüşler bi-
çiminde algılar ve sunar.  Buna göre Said Halim Paşa 
sadece kaba sloganlarla değil, demokrasiyi içeriden 
kendi sistematiği çerçevesinde de eleştiriye tabi tu-

söylemek, gerçeklere göz yummaktır. Peygamber ve ashab 
devrinde halkın idare ile hiç alakası yoktu. Peygamber sade-
ce yine kendisinin seçtiği ‘işlerden anlıyanlar’ ile görüşüp 
danışarak idare hususunda kararlarını yine kendisi veriyor-
du.” (Topçu, 2004, 129-130) 

9  İslâmcıların demokrasiyi ret veya kabul arasında kalmaları, 
realpolitik içinde demokrasinin göz önüne alınmadığı bir 
sistem veya model önermeleri pek mümkün olmamıştır. 
İslâm’ın demokrasiyi içerip içermediği kafa karışıklığının 
ötesinde demokrasi dışı düşünmenin yaşanan dönemde 
imkânsızlığıyla kötü gözle bakılmasından kaynaklanıyor: 
“Her ne kadar İslâm’ın demokrasi ile görünüşte çelişen 
bir tarafının olduğunu söylemek zor olsa da; aynı şekilde 
demokrasiye uygun ve onu öngören bir tarafının olduğunu 
söylemek de ondan çok daha zor görünmektedir.” (Arslan, 
2000, 271) 
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tar; zaten bu yönleri nedeniyle de demokrasi İslâm’la 

bağdaşamaz. 

Batılı demokrasilerin temeli aristokrasiye daya-

nır. Batı sistemini aristokrasi olarak kurduğu için 

insanlar arasındaki eşitsizlikler nedeniyle kendi ara-

sında özgürlük ve eşitlik ilkelerini temin etmek is-

temiş ve demokrasiyi kurmuştur. Hâlbuki İslâm’da 

ve Osmanlı’da zaten aristokrasi olmadığı gibi belli 

bir sınıfsal yapı ve daha önemlisi insanlar arasında 

eşitsizlik yoktur. Çünkü İslâm toplumlarında eşitsiz-

lik sadece ahlak ve fi kir seviyesine göredir. Bunun 

haricinde iktisadi ve sosyal sınıf farkları dahası üs-

tünlükleri yoktur. Sınıfl ar birbiriyle çatışacak kes-

kinlikte ve üstünlükte değildir. Bu yüzden de mü-

cadeleler sınıfl ar arasında değil sınıf içi gerçekleşir. 

Said Halim Paşa burada iki hususun altını çizer: 

Bizde aristokrasi ve eşitsizlik olmadığına göre de-

mokrasi getirmenin bir manası da yok ki bu hatalı 

bir uyarlama manasına gelir ikincisi zaten Osmanlı 

ilerleme kavramı çerçevesi içinde serbestliğe ihtiyaç 

duysaydı onu elde etmek için ciddi gayret gösterirdi. 

Zaten meselemizin yeni bir demokrasi getirmek de-

ğil eldeki mevcudu korumak olduğunun altını çizer 

Paşa. (Said Halim Paşa, 1993, 26, 55, 172-173) 

Said Halim Paşa demokrasi ile birlikte bunun 

Türkiye’deki versiyonu Meşrutiyet’e büyük eleştiri-

ler getirir. Batıdaki burjuva ve aristokrasi arasındaki 

iktidar kavgasının partiler vasıtasıyla yürütülmesi, 

eşitsizlik temelli gitmesine rağmen Osmanlı’da par-

tilerin bu tabana sahip olmadığı halde Batıdan daha 

fazla kavga ettiğine dikkat çeken Paşa, demokrasinin 

en büyük sıkıntısı olan iktidarı kullananın diğer ke-

simlere üstünlük sağlaması gerçeğini Osmanlı Mec-

lisi özelinden, çoğunluğun azınlığın eline geçmesi 

üzerinden anlatır: “Şu halde bu kavgalar, aslında Os-

manlılık ile bazı unsurların özel çıkarlarının çatışma-

sından başka bir şey değildir. Böyle olunca da bizim 

siyasi partiler kurdurmaya çalışmamız, Osmanlının 

yüce menfaatler aleyhine olmuş, hala özel çıkarlar 

peşinde koşanların ekmeğine yağ sürmüştür.” (Said 

Halim Paşa, 1993, 51) 

Milli İrade Oligarşik Güçleri Ortaya Çıkarır

Said Halim Paşa, günümüzde İslâmcıların çok 

sık tekrarladıkları adeta şemsiye haline getirdikleri 

“milli irade” kavramını da “şeriat karşıtlığı” üzerin-

den tartışır ve eleştirir. Milli irade kavramını incele-

yen Paşa’nın milli irade çözümlemesi sanki “bugün” 

için yazılmış kadar mühimdir. Milli irade ilkesinin 

Batıda daha öncede kullanıldığını ama çok fazla işe 

yaramadığını iddia eden Paşa, milli irade anlayışının 

“kuvvet” olmadan bir işe yaramayacağını ve toplumu 

felakete sürükleyeceğini öne sürerek “Şeriat”ı öne çe-

ker10: “Batı toplumunun refahı ve maddi gücü Müs-

lüman aydınların gözlerini kamaştırmakta ve gözleri 

kamaşanların sayısı gitgide artmaktadır. (…) Batı 

hayranı aydınlar, bu ilkenin Müslüman ülkelerde de 

benimsenmesini ve artık Şeriat’in, Müslüman idare-

cilerin ölçüsü ve ilham kaynağı olmaktan çıkmasını 

istemektedir. Halbuki bu prensibin İslâm ülkelerine 

tatbikinin sun’i olacağı ve bir şekilden ibaret kala-

cağı daha önceki tecrübelerden bellidir. (…) Bütün 

bu hâkimiyetlerin temelinde her zaman aynı esas 

bulunmaktadır: Kuvvet. Sonuç, toplumdaki kinle-

rin azdığı ve milli birliğin ve kuvvetin parçalandığı, 

devamlı bir iktidar kavgasıdır. (…) Hakimiyet için 

gerçekten bir hakka sahip olmak, ancak bir vazi-

fenin yerine getirilmesi yoluyla mümkün olabilir. 

Başka türlüsü sadece bir haksızlık ve gasp halidir.” 

(Said Halim Paşa, 1993, 237-238)  Yine Said Halim 

Paşa’nın modern demokrasi eleştirilerinde bile çok 

fazla rastlanmayan “ince” ayrıma vakıf olması, bunu 

dile getirmesi Türkiye için bir kazançtır: “Zaten ‘Milli 

irade’ denen şey aslında milletin çoğunluğunu temsil 

ettiği çok şüpheli olan bir topluluğun iradesidir. Bu 

topluluğun hatta milletin yarısını temsil ettiği bile 

şüphelidir.”11

Demokratik usullerin İslâm’daki meşveret, şura 

ve biat ile yorumlanması12 İslâmcı düşüncenin her 

10  27 Mayıs sonrasındaki tercüme hareketlerinin etkisiyle 
birlikte Türkiye’de İslâmcılık hareketinin yönü, usulü, dili 
değişti. Seyyid Kutub’un merkeze çekilerek demokrasinin 
“hâkimiyet Allah’ındır” biçiminde yok sayılmasından çok 
daha önce  Said Halim Paşa, milli irade kavramıyla Şeriat’ın 
çatıştığını, çatışacağını ve bunun Şeriat’ı ortadan kaldırmaya 
mündemiç olduğunu yazmıştır. Paşa’nın demokrasiyi “içe-
riden” eleştiren tezlerinin hepsi modern demokrasi eleştiri-
lerinde kullanılmıştır! Şu sözler mühim: “Şu durumda milli 
irade, Şeriat’in kendisine gösterdiği sosyal ve ahlaki nizama 
saygı göstermek ve boyun eğmek zorundadır. Böylece 
milli irade, ikinci derecede bir yere yerleşecek ve Şeriat’in 
hâkimiyeti ilkesi kendisini kabul ettirecektir.” 

11  Bugün İslâmcılar “milli irade” kavramını çok yükseklere 
çıkarırken aslında temel amaçları, Tek Parti iktidarında, 
darbe süreçlerinde hatta gezi olayları ve 17 Aralık süreçlerin-
de yaşandığı gibi Cumhuriyet elitlerinin, derin devletin, cun-
tacıların, beyaz Türklerin ya da başka grupların iktidarı ele 
geçirerek demokrasiyi yönetmesi ve yönlendirmesinin önüne 
geçmektir. Milli irade kavramı sadece bu oluşumları ortaya 
çıkarmıyor, onları aynı zamanda gizliyor da. Demokrasinin 
bu kritik hatası ve eksikliğini ilk fark edenlerdendir Paşa. 

12  Demokrasi kavramı modern kavramların çoğunda olduğu 
gibi çok anlamlılığı da barındırır. İslâmcıların demokrasiyi 
barındırdığı “İslâm demokrasi ile hem de pek güzel bağda-
şır”, “Gerçek İslâm demokrasinin temelidir” (Mert, 1998, 
26) gibi bilhassa 80’lerden sonra çıkan tezler karşısında 
İslâm’ın şura ve meşveret gibi kavramlarının hiçbir zaman 
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döneminde uygulanan bir metot olarak öne çıktı. 

Fakat İslâm’ın demokrasiyi de içerdiği yaklaşımı 

İslâm’ın demokrasiyle ilişkisinde bir yol bulma, mu-

kayese etme veya İslâm’ı üstün görme eğilimlerinin 

yanında çoğunlukla “karşı taraf”ın ilgisini çekmeye, 

Müslümanların da demokrat olduğunu göstermeye, 

sempatik görünmeye yöneliktir. Bu sempati çabası 

zamanın ve dönemin ruhuna bağlı olarak İslâm’ın 

katılımcı olduğunu ispat ve iddia etmeye kadar gi-

der. (Koru, 1994, 157) 

İslâmcıların demokrasiye bakışlarındaki “prag-

matizm”, demokrasiye bakış açısının tam manasıyla 

bir zemine oturmamasından kaynaklanır. İslâm’ın 

demokrasiyi kapsayıp kapsamaması değil mühim 

olan nokta aslında, demokrasinin asıl, İslâm’ın ise 

ikincil durumda algılandığı bir sistemde demok-

rasinin İslâm’a etkileri üzerinde durmanın faydası 

olacaktır. Bunu da zaten Batılılar İslâmcılardan ve 

Müslümanlardan çok daha iyi kavramıştır. “De-

mokrasinin İslâmcı çeşidi” (Tibi, 2000, 59) ya da 

versiyonunu daha da önemlisi demokrasinin İslâm 

ülkelerindeki örgütlenmelerine ve taşıyıcılarına dö-

nüşmesinde İslâmcıların etkisini göz önünde tutmak 

gerekir.  Bugünkü hal demokrasi ile Müslümanların 

kaynaşması biçiminde olmuştur. O zaman İslâm ile 

demokrasi ilişkisini konuşurken sürekli ideal sınır-

lar içinde kalma, şuranın müminlerin emirini seç-

mek için önemli bir yol olduğunu anlatma (Eryar-

soy, 1986, 46)13 ile sınırlandırmak mecburiyetinde 

kalınır. Meşveret, şura, biat gibi hususların meşrui-

yeti onların genel bir ilke olmasından ileri gelir. Bu 

bakımdan İslâm’ın bir yönetim biçimi getirmediği 

fakat yönetim için gerekli ahlaki düsturlar öne sür-

düğü yorumları (Çaha, 1999, 57) Meşrutiyet döne-

mi ulema ve fi kir adamlarının bile gerisine düşecek 

yorumsamacılığın ürünü olabilmektedir. 

2. Demokrasinin İslâm Karşısındaki Meşrulu-

ğu: Hâkimiyet Millette mi,  Allah’ta mı?

İslâmcılar demokrasinin meşruiyetini, İslâm 

demokrasi olmadığını bunun ancak “parlamenter demokrasi 
değil, deyim yerindeyse, ümmetçi demokrasi” biçiminde 
tarif edilebileceği yaklaşımı getirilir. (Fincancı, 1994, 5) 

13  İslâmcı matbuatta, fikir hayatında bu tür temelli konu-
lar, ideal mevzular çok sık anlatılmıştır. İslâm’a göre ile 
başlayan tartışmalar, yönetim biçimleri, iktisadi konular 
Asr-ı Saadet uygulamaları, temel kaynaklar üzerinden dile 
getirilirken bunların günümüze yansımaları, günümüzdeki 
sistemde nasıl yorumlanacağı üzerinde çok az durulmuş-
tur. İslâmcıların belki de en büyük problemi mevzuların 
İslâmi yönlerini ele alırken hep dönemsel kalmalarıdır. Bu 
muhtemelen “içtihat kapısının kapalı” olmasından kaynak-
lanmıştır!

âlemindeki karşılığını, İslâm’ın temel kaideleri ve 
kendi ilkelerinin tutarlılığı bağlamında farklı bi-
çimlerde eleştirmişlerdir. Demokrasinin temel ilke 
olarak benimsediği milli irade, halk egemenliği kav-
ramlarına karşı İslâmcılar hâkimiyetin halkta, in-
sanlarda değil Allah’ta olduğunu öne sürerler. Millet 
Meclisi’nde “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” 
yazısı karşısında, “Hâkimiyet Allah’ındır” ibaresinin 
kullanılması demokrasi karşıtlığını, şeriat vurgu-
sunu öne çekmek kadar ideolojik bir propaganda, 
diğerlerinden farklılık ve kendini toplumun gene-
linden ayrıştırma amacını da güder.14  Hâkimiyet 
Allah’ındır, Müslümanların siyasi eğilimlerin itikadi 
sorunlar doğurduğu fi krini öne çekerken, Müslü-
manların İslâm açısından gayri meşru bir idarede 
olduğunu, Türkiye’deki sistemin gayri İslâmi oldu-
ğunu vurgular. Dolayısıyla demokrasi ne kadar Müs-
lümanlara da dayansa menşeini “insana” bağladığı 
için geçerli değildir. İslâmi yönetimde her şeyin kay-
nağı gibi yönetim ilkelerinin kaynağı da ilahidir yani 
Allah’tandır.15 

Demokrasi eleştirilerinde, incelemelerinde de-
mokrasinin hem İslâm nazarında hem kendi bün-
yesi içinde sorunu, meşruiyetini aldığı kaynaktan çı-
kar. Demokrasi gibi “küfr, şirk, tuğyan” rejimlerinin 
kaynakları ilahi değil beşeridir. Demokrasinin temel 
açmazı hayatı tanzim eden kuralların belirlenmesin-
de yetkinin tamamen insana bırakılmasıdır. Bu ba-
kımdan aslında demokrasi ile İslâm uyuşmaz çünkü 

14  İslâmcılık hareketinin çok önem verdiği konulardan bir 
tanesi bilhassa tercüme hareketlerinden sonra Türkiye gün-
demine giren tebliğdir. İnsanları İslâm’a çağırma konusunda 
her Müslüman’ı vazifeli kabul eden İslâmcılık, insanları 
İslâm’a çağırmayı farklı yorumlar. İslâmi inancı olma-
yanların İslâm’a davet edilmesini anlatan tebliğ konusun-
da birçok metot kitabı çıkmıştır. İslâm’a davet metodu 
kendi başına bir ihtisas alanı olmuştur. Bilhassa 80’lerden 
sonra “Hâkimiyet Allah’ındır” ibaresinin her yere yazılması, 
çıkarmalarının kamyonların, arabaların arkasına yapıştı-
rılması, Türkiye’deki Müslümanlara aynı zamanda İslâm 
ile ilişkilerini sorgulamaya davet etme amacı taşır. Bu tür 
arabesk davet metotlarının yanında normal tebliğ faali-
yetlerini Türkiye’deki Müslümanlar pek dikkate almamış-
lar, buna geçici bir heves olarak bakmışlardır! Kutup’un 
“insanları İslâm’a nasıl çağıracağız” sorusunun kapsamında 
Müslümanlar da var: “Allah’ın dışındaki sahte tanrılara 
kulluk, ister vehimlere, hurafe ve masallara tapınmak, ister 
şehvet ve ihtiraslara tapınmak şeklinde olsun, hepsi de insan 
gücünü insana layık olmayan yerlerde harcamak demektir. 
(…) İslâm’a davetin ilk önemli meselesi işte budur.” (Kutup, 
1990, 78 – 79)

15  İslâm’da teşri hakkı yani kanun koyma yetkisi yalnızca 
Allah’ta olduğu için halkın iradesinin, yönetim şekline yan-
sıması mümkün değildir. “Halkın iradesi, Hakk’ın iradesi” 
yargısı da Batının ilk çağlardan beri uydurduğu, “ilah” 
uydurmayı gelenek haline getirdiği anlayışın ürünüdür yani 
Batı putperestliğinin bir sonucudur. İslâm’da bu bakımdan 
halkın iradesi söz konusu değildir. (Eryarsoy, 1986, 43- 45) 
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referansları farklı farklı hat-
ta birbirine zıttır. (Kaplan, 
1993, 23, 177-188) 

Burada “senin dinin sana 
benim dinim bana” ayeti ke-
rimesinin yanında “Allahın 
hükümleriyle hükmetme-
yenler kâfi rlerin ta kendileri-
dir.” ayeti de İslâmcılar tara-
fından bayraklaştırılmıştır.16 
(Türköne, 2012, 19; Al-
Ashmawy, 1993, 28; Şaylan, 
1992, 51, 63)

Seyyid Kutub’un Hayati 
Etkisi:

Hiç şüphesiz İslâmcı ha-
reketin Türkiye’de bu dili ya-
kalamasında, bu fi kri geliş-
tirmesinde Seyyid Kutub ve 
Mevdudi’nin etkisi büyük-
tür. “Hâkimiyet Allah’ındır” 
düşüncesi de büyük oranda 
Kutub’un tesirine ve bu dilin 
zaman içinde gelişerek en uç 
noktalara varmasına bağlıdır: “Bizim çağırdığımız 
nizamda egemenlik ne bir ferde, ne de bir sınıf ve 
topluluğa aittir, doğrudan ve yalnızca Allah’ındır. 
Böylece, bu nizamda gerçek anlamdaki eşitlik tahak-
kuk etmiş oluyor. Bu nizamda, yönetimin başında 
olan kişinin halktan herhangi bir kişiye oranla huku-
ki ayrıcalıkları, fazladan hakları yoktur. Bu düzenin 
egemen olduğu toplumda kanun üstü kutsal kişi ya 
da yöneticiler için ayrı, halk için ayrı, özel mahke-
meler de mevut değildir. En üst düzeydeki yönetici 
ile halktan, sıradan bir kişi yargı önünde birdir, ne 
bir kayırıcılık, ne de herhangi bir baskı söz konusu 
olabilir!” (Kutub, 1990, 85-86) 

Kutub’un “Kur’ân varken demokrasiye gerek 
yok” izahı zamanla sloganlaştırılırken hiçbir dö-
nemde bu düşüncenin altı doldurulamamış, sürekli 
olarak klişeler öne sürülmüştür. Adalet, hakkani-
yet, yetkinin getirdiği sorumluluğun yargılanması 

16  İslâmcılık özellikle de radikal İslâmcılık, muhafazakâr kabul 
ettiği kimselerden kendini ayırt etmek için de bu ayetleri bir 
“kimlik” aracı olarak da kullanmış, başkalarından kendini 
ayırt etmek için söze bu ayetlerle başlayarak tartışmanın 
rengini belirme yoluna gitmişlerdir: “Ben ona (Ömer Nasuhi 
Bilmen, E.Y) genç, doludizgin ‘Allah hükümleriyle hükmet-
meyenler kâfirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır’ diye ayetlerle 
başlar, sanki İslâm’ın ilk nazil olan ayetleri imiş gibi dolu 
dizgin üstüne varırdım.” (Bircan, Atalar, 1997, 304) 

esasında evrensel bir kaide-
dir.  Mevzunun derinleşmesi 
aşamasında sosyal ve siyasal 
olaylarla hukuki bağlamda 
yeni problemlerin çözümü 
konusunda yaşanan tartış-
malarda muhataplar ayetle-
ri zikrettikten sonra bunun 
model olarak nasıl biçimle-
neceği izah edilememiştir. 
“İşlerimizi şura ile yapalım” 
fakat saltanat, hilafet, de-
mokrasi gibi kurumların 
nasıl şekilleneceği şuranın 
nasıl teşekkül ettirileceği, 
her durumda halkla istişare 
etmenin imkânları, halk adı-
na şurayı teşkil ettirecek bir 
heyetin varlığının yine de-
mokrasiyle aynı sonuca çı-
kacağı gibi birçok husus slo-
ganların ve klişelerin altında, 
teorinin çözümsüzlüğü için-
de silinip gitmiştir. Sonuçta 
ortaya mutlak red ve mutlak 

kabuller kalırken İslâmcılara ait bir modelin modern 
dünya sistemi karşısında teşekkül etmesi mümkün 
olmamıştır.17

Kutub’un “dünya sistemleri gelip geçici ama 
İslâm kalıcı” (Kutub, 1995, 34) yargısı yine İslâm’ın 
ilahi kaynaktan, dünya sistemlerinin de beşeri men-
şeli olduğunu belirtmeye yönelik olduğu kadar Batı-
nın yönetim modellerinin tarihsel kalmasını getirdi-
ği gibi farklı versiyonlarla yine sürekliliğini sağladığı 
üzerinde pek durulmamaktadır. Fakat Kutub’un 
İslâm algısı, bilhassa statüko karşısında, onların 
İslâm yorumlarına karşı geliştirdiği İslâm anlayışı 
uzun süre Türkiye’de etkisini sürdürdü, sürdürmeye 
bir biçimde devam etmektedir: “Benim asıl şaştığım 
ve bir türlü anlayamadığım nokta ‘dinin hiç kimse 
tarafından politikaya karıştırılamayacak kadar yüce 
olduğu’ zayıf ve saçma gerekçesiyle İslâm’ı meydan-
dan uzaklaştırmak istemeleridir. Bu yöneticilerin 
düşündüğü İslâm nasıl bir İslâm’dır acaba? Şüphesiz 
o, İslâm’ın tanımadığı bir İslâm’dır. Çünkü, ehlin-
ce bilindiği İslâm bu gülünç ve saçma tasavvurdan 

17  Müslümanlar modern dönemde güçlü bir devlete ve siyasi 
güce ulaşıp mı bir ekonomik ve siyasal nizam teşkil etti-
relim ile iktisadi ve siyasi modelin teorisini kurup bunu 
yaygınlaştırıp siyasi güce mi ulaşalım çatışmasının ötesine 
geçememişlerdir. 

Said Halim Paşa, günümüzde 
İslâmcıların çok sık tekrarla-
dıkları adeta şemsiye haline 
getirdikleri “milli irade” kav-
ramını da “şeriat karşıtlığı” 
üzerinden tartışır ve eleştirir. 
“Milli irade” kavramını ince-
leyen Paşa’nın milli irade 
çözümlemesi sanki “bugün” 
için yazılmış kadar mühimdir. 
Milli irade ilkesinin Batıda 
daha öncede kullanıldığını 
ama çok fazla işe yarama-
dığını iddia eden Paşa, milli 
irade anlayışının “kuvvet” 
olmadan bir işe yaramaya-
cağını ve toplumu felakete 
sürükleyeceğini öne sürerek 
“Şeriat”ı öne çeker.
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çok daha başka bir şeydir. O, yeryüzünün doğusun-

da ve batısında yaşayan Müslümanların gönüllerini 

birleştiren bir inançtır. Müslümanların menfaat ve 

durumlarını düzenleyen sosyal bir düzen olduğu 

gibi, İslâmi hedefi , İslâmi orduyu ve İslâmi bloku 

kendisine tek ideal edinen siyasi bir düzendir de!...” 

(Kutub, 1995, 214) Seyyid Kutub cahiliye kavra-

mını yürürlükteki Batı dünya düzeni için kullanır. 

(Kutup, 1994, 186-187) Dolayısıyla demokrasi bu 

düzenin tam göbeğinde yer alır. 

Seyyid Kutub 1960 sonrası İslâmcı düşünceye 

çok büyük tesirlerde bulunur, bağımsızlığını ka-

zanmak isteyen bir toplumun içinden seslenerek 

Türkiye’ye “yabancı bir dil”i taşırken bir başka açı-

dan eklektik olmamayı, tavizsiz bir İslâmi yönelimi, 

İslâmi düşünceyi her türlü kaygılardan uzak biçim-

de savunma tarzını da taşımıştır.  Bu açıdan İslâmi 

demokrasi ya da İslâm sosyalizmi gibi kavramları 

çok sert biçimde eleştirerek başkalarına, sisteme, 

statükoya hoş görünme kaygısından Müslümanların 

uzaklaşması gerektiğini dile getirir.  Onu şu ifadeleri 

1970 sonrasında belirginleşen ve 1990’lı yıllarda bü-

yük oranda sona eren bakış açısını yansıtır: “Hiçbir 

zaman onlara şöyle dememiştir İslâm: ‘Ufak tefek 

rütuşların dışında, İslâm sizin yaşamınıza, uygula-

malarınıza, tutum ve davranışlarınıza, düşünce yapı-

larınıza (dünya görüşünüze) ve değer anlayışlarınıza 

kesinlikle dokunmayacaktır.’ Veya efendim aslında 

İslâm’da hemen hemen sizin rejiminize, uygulamala-

rınıza, tutum ve davranışlarınıza benzer…’ Hani gü-

nümüzde kimileri İslâm’ı insanlara sunarken çeşitli 

ek unvanlar kullanıyoruz ya: işte bazen ‘İslâm de-

mokrasisi…’ bazen ‘İslâm sosyalizmi…’ (…) İslâmi 

hayat biçimi eski ve yeni cahiliyye hayat biçimine 

tamamen aykırıdır.”18 (Kutup, 1994, 194) 

İslâmcıları Milletten Ayıran Dil ve Söylem:

Demokrasi için söylenen hâkimiyetin millette 

olduğu ifadesi demokrasinin sistem olarak beşe-

ri, Batılı, dolayısıyla İslâm dışı bir yargı olduğunu 

belirtmek içindir. Fakat hâkimiyetin Allah’ta oldu-

ğu fi krinin geliştirilmesiyle birlikte İslâmcılar ile 

millet arasındaki bağlar büyük oranda kopmuştur. 

18  Seyyid Kutub’un İhvan-ı Müslimin’deki fonksiyonu ve 
ona kattığı fikri yapı ile benzer dönemde Pakistan’da 
Mevdudi’nin Cemaat-i İslâmi arasında belirgin farklılıklar 
var. Mevdudi demokrasiyi belki Batılı bir sistem olarak 
reddediyordu ama demokrasi ilkesinin karşısında bir İslâmi 
demokrasi kavramı teklifinde bulunuyordu. (Esposito, 1994, 
71) “1952’ye kadar onun konuşmaları İslâmi ahkâmla 
boyanmış bir demokrasinin faziletleri üzerinde odaklaşır 
olmuştu.” (Nasr, 1998, 217)

Türkiye’de İslâmcıların bir kısmı  Seyyid Kutub’dan 

esinlendikleri bakış açısıyla  milleti  tümüyle cahiliye  

içinde gördükleri için, millet ile İslâmcılar uzun süre 

farklı dillerden, yerlerden birbirlerine hitap etmişler,  

dolayısıyla da köklü, yerleşik ve milletçe kabul göre-

cek  bir model geliştirememişlerdir. 

Millet İslâm olduğu konusunda mütereddit de-

ğildi, Müslümanlığıyla övünüyordu; İslâmcılar ise 

milletin yaşam biçimi ve İslâm algısını tamamen 

İslâm dışı görüyordu.  İslâmcıların bugün demok-

rasiye olan yönelimleriyle millete olan bakış açıla-

rının büyük oranda paralellik arz etmesi demokrasi 

üzerinden İslâmcıların tarihle, toplumla ve toprakla 

olan bağlantılarının zayıfl atılmasından kaynakla-

nır.  Hak-Batıl, hüküm koymak, idare etmek gibi 

kavramlar üzerinden demokrasinin hâkimiyeti ile 

Allah’ın hâkimiyeti arasında tercihte bulunma aşa-

masına gelinmesinin İslâmcılarla millet arasında kar-

şıtlık kurulma çabasına bağlanmıştır. Yaşar Kaplan, 

demokrasi tartışmalarının bu yönünü fark eden in-

sanlardandır: “Sanki birileri bizi millet-Allah ikilemi 

ile karşı karşıya bırakmak istemiş de, böylece bizi 

kolay bir oyuna getirmiş. Sanki birileri bizi ‘Ya mil-

let, ya Allah. İkisinden birini seçeceksin. Ama ikisini 

birden seçemezsin Birini seçince diğerinden geçe-

ceksin.’ şeklinde bir açmaz ile karşı karşıya bırak-

mış ve bizi milleti terk edip Allah’ı seçmeye zorlamış 

adeta.” (Kaplan, 1993, 221) 

3. Demokrasiye İçeriden Eleştiri

İslâmcıların demokrasi eleştirisinin önemli bir 

yekûnunu demokrasinin kendi ilkelerine, yön-

temlerine, anlayışına getirilen muhalefet oluşturur. 

İslâmcılar demokrasinin bizatihi kendisinin demok-

rat olmadığı, kendisinden başka herhangi bir ideo-

lojiye hoşgörüyle bakmadığı kanaatindedir. Bunun 

yanında İslâmcılara göre Türkiye’de var olan durum, 

resmi ideoloji demokrasiyi “erdemli” bir rejim olarak 

öne sürerken aslında demokrat davranmaz ve tota-

liter bir mantıkla demokrasinin mutlaklığını kabul 

eder. Buna göre demokrasi Türkiye’de dokunula-

maz, eleştirilemez, alternatif kabul etmez bir kimlik-

te olduğu için erdemli değildir. 

Bu haliyle demokrasi bir yönetim biçimi, usûl 

değil ideolojidir.  “Demokratik olduğu kabul edilen 

bir memlekette, neden, bir tek ideoloji dışındaki 

tüm ideolojilere demokratik haklarını kullanmak ya-

saklanmıştır?” (Kaplan, 1993, 31) sorusu peşinden 

bir gerçeği işaret eder: “her zaman dizginler benim 

elimde değil” gerçeğini (Topçu, 2004, 121) Bu ba-
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kımdan demokrasideki seçme ve seçilme özgürlüğü, 

görüşlerin serbestçe ifade edilmesi gibi hürriyetler 

aslında oya, sandığa yansımaz, yansıtılmaz. Çünkü 

demokraside partileri, partilerin kimliklerini, ideo-

lojilerini belirleyen yine demokrasidir Aslında de-

mokrasiyi bir yol, usûl olarak kullanan sistemin biz-

zat kendisidir. Bu yüzden var olan durum sahipleri, 

devleti idare eden Kemalistler için demokrasinin her 

zaman bir tarafı sıkıntılıdır. Bilhassa 80’li yıllarda 

sıkça yaşanan kaygı, 90’lı yıllarda Refah Partisi’nin 

iktidar olma ihtimali üzerine sürekli tekrarlanmış ve 

“iktidara gelene kadar demokratım demek” başlı ba-

şına tehlikenin kendisi olarak alınmıştır. Çünkü pe-

şinden çok rahat bir şekilde, “demokrasi özgürlük-

se şeriat devleti düşüncesine de özgürlük” iddiaları 

gelebilmekte, İslâmi katılım algısıyla birlikte otoriter 

teokratik iktidar talepleri stratejik “maskeleme” ile 

belirebilmektedir. (Fincancı, 1994, 18; Göle, 1994, 

121)  Demokrasinin kendi içinde çeliştiğine dair gö-

rüşler temel olarak 3 başlık altında toplanabilir. 

a. Sistem ile demokrasinin Özdeşliği:

Eylemler, gösteriler, ideolojik ve mensubiyete 

dayalı talepler karşısında sistemin takındığı tavır de-

mokratik kabul edilmez.  İslâmcılar bilhassa 1970’li 

yıllardan sonra ortaya çıkan kamu talepleri ve başör-

tüsü konularında sistemin demokratik olmadığı ka-

naatindedir. Başörtüsü gösterileri, 312. Madde gibi 

özgürlüğü kısıtlayan konularda devlet demokratik 

anlayışı işletmemektedir. Geçmişte başka görüşler 

altında Müslümanlara yapılan baskı ve zulümler bu 

sefer “milli hâkimiyet” başlığında, demokrasi adına 

yapılmaktadır. (Mektep Dergisi, Haziran 1987 tarihli 

“163 Soruşturması”) Demokrasinin bir sistem ya da 

metot olarak algılanmasıyla onun Türkiye’deki yerle-

şik hali arasındaki tezat belki de en fazla uygulamalar-

da, gösterilerde fark edilebilmektedir. Üniversiteler-

deki başörtüsü yasakları “demokrasi bayraktarlığına 

ters düşmek” (Çamurcu, 1987, 24) pahasına birçok 

demokratın desteğine sahip olurken bu aradaki ter-

cihler, İslâm ile var olan durum arasındaki kıyasla-

malar neticesinde baskılara onay vermek, Türkiye’de 

demokrasinin olmadığını gösterir. (Özdür, 1987, 30)  

Kaldı ki demokrasiyi koruyan gücün “asker” olması 

hem bunun göstergesi hem de demokrasinin içinde 

barındırdığı temel çelişkinin işaretidir.

b. Demokrasinin Çelişkileri:

Demokrasi İslâmcılar için halkın taleplerini, oy-

larını, iradesini tam olarak idareye yansıtamayan bir 

yönetim biçimidir. Bu açıdan demokrasi “gerçek” 

tarifi ne tarihin hiçbir döneminde kavuşamamıştır: 

“Maalesef güçlüden yana dönen bir çark durumun-

dadır. Otoritenin isteklerine göre tarifi ni bulabilen 

bir demokrasi uygulaması var ülkemizde. Hak’tan, 

adaletten, doğrudan yana olmayıp, güçlü fakat hak-

sız olanlardan yana bir uygulama… (…) Çünkü 

demokrasi gerçek tarifi ne asırlardır kavuşamamış 

bir kurum durumundadır.” (Erdoğan, 1988, 5) Bu 

bakımdan demokrasi “gerçekleşmeyen rüya” gibidir. 

(Doğru, 1988, 15) 

Demokrasinin kendi ilkeleriyle çeliştiğini vurgu-

layan isimlerin başında Ali Bulaç gelir. Bulaç’a göre 

demokrasinin üç unsuru vardır: Birey özgürlüğü-

nün korunması ve yasalarla güvence altına alınması 

(bireycilik), Meclis sistemi (Vekâlet veya temsil), oy 

kullanma hakkı ile yönetimin çoğunluğa dayanma-

sı (Çoğunluk). (Bulaç, 1994, 19) Fakat bu ilkelerin 

kendisi bile öncelikle İslâm’la sonra da kendi ken-

diyle çelişkiler barındırır. (Bulaç, 1994, 24-62) “Bi-

reycilik, bireyin dışında ve üstünde olan bütün ilahi, 

metafi zik ve manevi otoriteleri reddeden, Hakikati ve 

gerçekliğin bilgisini bireye indirgeyen bir felsefi  gö-

rüştür ki, böyle bir görüşün İslâm düşünce tarihinde 

ortaya çıkması mümkün değildir.”  Bulaç’ın vurgu-

ladığı üzere Batıdaki bu hümanizm ile İslâm’ın ilahi 

karakteri uyuşmazlık barındırır. Zaten dönemi için-

de Müslümanların uyguladığı hilafet bile Avrupa’nın 

idare tarzlarından çok daha ileridir. Demokrasinin 

içinde bulunan erklerin eşit dağıtılması yargısı da 

bu açıdan anlamsızdır. Çünkü imkânlar ve güçler 

hiçbir zaman eşit olarak dağıtılamaz ve her zaman 

daha kuvvetli olan diğerlerine üstün gelir. Çoğunluk 

anlayışı da aynı gerekçelerle ikiyüzlülüktür. Bütün 

kararların halkın arzu ve istekleri doğrultusunda al-

dığı yargısı da Batılı düşünürlerin belirttiği gibi al-

datmacadan ibareddir. Demokrasilerde halk kendi 

önüne konan tercihlerden birini seçmekle mükellef 

kılınmıştır. Yöneten ve yönetilenler arasında meyda-

na gelen görüş ayrılıklarına hiçbir zaman çözüm bu-

lanamamıştır. Demokraside büyük oranda temsil za-

fi yeti vardır. Kritik kurumların Anayasa Mahkemesi 

gibi belirleyici organların üyelerinin “atanmış”lardan 

oluşması demokrasinin en büyük çelişkilerindendir. 

Halkın yürütmeyi seçtikten sonra fi ilen herhangi bir 

yetkisi, onları denetleme imkânı da yok gibidir. 

Son olarak çoğunluk sistemi de büyük tehlikele-

re “çoğunluk diktatörlüğü”ne yol açabilecek nitelik-

tedir. Halkın iradesi esasında “kendilerini çoğunluk 

olarak kabul ettirmeyi başarmış olanların iradesidir.” 



36

 Umran • Ağustos 2014

D O S Y A

D
O

S
YA

İS
LÂ

M
C

IL
IK

, D
EM

O
K

R
AS

İ V
E 

C
EM

AA
TL

ER
 İSLÂMCILARIN DEMOKRATLIĞI 

Teknik olarak halk yönetimi mümkün değildir. Ço-

ğunluk hakkı, yetkisi olmadığı alanlara karışabil-

mekte, azınlığın kültürel yaşamına yön verebilmek-

tedir. Bu da demokrasinin fi ili olarak gerçekleşeme-

yeceğinin en büyük delilidir. 

c. Demokrasinin Ahlakî Eleştirisi:

İslâmcılar demokrasiyi genellikle Türkiye’deki 

idareyle, temel hakların kullanılması meselesiyle, 

İslâm’la teorik çatışması ve kendi ilkeleri arasında-

ki çelişkileri üzerinden inceler, eleştiriler getirirler. 

Hâlbuki bir yönetim biçimi olarak demokrasinin 

ahlakî eleştirisi üzerinde durmazlar. Nurettin Topçu 

bu boşluğu doldurarak “erdemli” yönetim biçimi al-

gısı etrafından demokrasiye eleştiriler getirir. Sadece 

demokrasiye değil, sisteme ve insanlara da yüklene-

rek bu derece sathî ve karakter bozucu bir sisteme 

duyulan ilgiyi sorgular. 

Topçu için temel esas milletleri yönlendiren ruh-

tur. Demokrasideki kıstas ise “başların sayısı”dır. 

Demokrasi milletimizin tarihi ve geleneksel devlet 

anlayışını gömmeyi düşündüğü için Türkiye’nin 

kurtuluşunu sağlayamaz: “Devletin temeli kültür, 

kültürün kaynağı insanlık sevgisi ve ebedîlik ihtira-

sıdır; ebedilik yolunda yürüyen ruhlara hörmettir. 

Monarşi gibi demokrasi de, bu hörmet esasını kay-

bettikten sonra zulüm ve tasallut oluyor.” (Topçu, 

2004, 114) Topçu’ya göre hiçbir rejim kendiliğinden 

ve mutlak surette ne iyidir ne de fenadır; esas olan 

onu kullanacak insanın ruh ve ahlak yapısıdır. De-

mokrasi insan hak ve hürriyetlerinin korunmasında 

elverişli olsa da onu kullanacak insan unsurunun iyi 

niyeti belirleyici olabilmektedir.  Olgunlaşmamış ve 

kendi yolunu bulmamış halk kütlesi, en fena emel-

lerin elinde demokrasi adına oyuncak olabilir. Seçim 

kavramı da bu oyuncaklardan biri olarak mutlak bir 

hakikati yansıtmaz, seçmen denen halk kitlesi ken-

dini kayıtlandıran bir değer olmadan sade içinden 

gelen itilişle istedikleri insanı seçmeleri sürü serbest-

liğinden ibarettir. 

Belli bir zaman sonra düşmanlık fi kriyle kesişen 

kimliğiyle demokraside fi kirler değil, menfaatler 

çarpışmaya başlar. Bu yüzden demokrasi ideal yö-

netim biçimi değildir: “Demokrasi, geçmiş asırlarda 

zorba hükümdarların zulmünden usanan insanlığın, 

bu zulümler tarihine karşı tabii bir tepkisi ve ayak-

lanmasıdır. Bütün halkın kendini idare etme işini 

omuzlarına yüklenmesi demek olan demokrasi bu 

sebepten geçici bir rejimdir. Siyasi tarihin bir geçit 

devresidir. Örnek ve ebedî bir idare şekli değildir; 

değişen dünyamızın bünyesine uygun idare şekli 

bulununcaya kadar halkın geçici olarak idare işleri-

ne vekalet etmesidir. Her yerde cahili âlimden, şahsîi 

menfaat düşkünü faziletlisinden, nefsine düşkünleri 

hizmet ehli olanlarından kat kat fazla sayıda bulu-

nan halk, toplum düzenini en iyi şekilde yürütmeye 

kabiliyetli değildir. Bu yüzden çoğunluğun oyuna 

başvurulan her yerde haksızlık ve kötülük kendini 

gösterecektir.” Demokrasi de monarşi gibi kuvvet 

rejimidir, hak rejimi değildir. Demokrasi zenginle-

rin ve sefi llerin istibdadıdır. Sürü mantığı nedeniyle 

kahramanlık ruhu da demokrasiyle öldürülmekte-

dir; çünkü demokrasi maddeperestliğin kendisidir. 

Bütün bunlarla birlikte Topçu için demokrasi ahlakı 

ifl asa sürdüren bir sistemdir: “Demokraside ahlak 

ideali de ifl âsa doğru gidiyor. İnsanların hepsi ken-

dinin başka fertlerle aynı hizada bulunduğunu kabul 

edince hörmetin manası ve mevzuu kalmıyor. (…) 

Demokrasi perdesi altında halkı aldatan, soyan ve 

sürükleyen siyaset, basın ve ticaret sahtekarlıklarının 

kolay ve muvaffakiyetleri ise bu iddianın delilidir.” 

(Topçu, 2004, 119-140)   

4. Demokrasi Batı Emperyalizminin Bir Oyunu

İster Soğuk Savaş dilinin bir uzantısı isterse her 

dönem Batıyı açıklamak için kullanılan bir yöntem 

biçiminde algılansın Türkiye’de emperyalizm kavra-

mı ile Batılı her türlü unsur yan yana kullanılır. Buna 

göre İslâmcılar demokrasi karşıtlığını ifade ederken 

demokrasinin Batılı köklerini örnek göstererek, de-

mokrasinin Batıda kullanılan idare biçimi olmasını 

dile getirerek demokrasinin İslâm toplumlarında 

kullanılmasının emperyalizmin ve Batının yeni bir 

oyunu olduğunu düşünür. Buradan İslâmcıların de-

mokrasi eleştirisini Batıdaki kullanımı ve uygulayımı 

bağlamında daha entelektüel düzeyde ele aldıklarını 

düşünme sonucu çıkmasın. 

İslâmcılar demokrasinin Batının bir oyunu ol-

duğu savını, kalıp yargı, klişe ve sloganik bazda ele 

alıp, dile getirirler.19 Buna göre “demokrasi Batının 

ekmek kapısı”dır yani Batının İslâm ülkelerine gir-

19 Selamet Dergisi’nde “İslâm Devlet Telakkisi” başlık-
lı bir yazısı çevrilerek yayınlanan Hindistanlı Mevlana 
Muhammed Ali yazısının ilk kısmında “Demokrat devlete 
gelince: onun nazariye bakımından iddiaları çok tumtu-
raklıdır, fakat beşerin mühim bir kısmını köleleştirmek 
ve sömürmek bakımından hemşerilerinden geri kalmıyor.” 
(Mevlana Muhammed Ali, 1949, 6) sözleriyle demokrasinin 
sömürgeci karakterine vurgu yaparken, 2 Mart 1949 tarihli 
nüshasındaki yazısında ilk halifelerin seçimi ve şura ilkesi 
çerçevesinde İslâm’ın “tam manasiyle” demokrasiyi teşvik 
ettiğini savunur! Bu örnek bile tek başına İslâm aleminde ve 
tabi ki Türkiye’de demokrasinin konjonktürel ve pragmatist 
durumlara göre çok farklı yorumlanabildiğini gösterir.
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mek için kullandığı bir yöntem: “Bilindiği gibi, Batı, 

son birkaç yüzyıldır demokrasinin sırtından geçin-

mekte, rızkını demokrasi satarak temin etmeye ça-

lışmaktadır. Hikmet-i Hüda’ya bakınız ki, işini-bilir 

Batı, sattığı malın nasıl kullanıldığını, ne işe yaradı-

ğını öğretmek için de müşterisinin mülküne ‘geçici 

ikamet’ izniyle bir girer ki, bir daha çıkabilene aşk 

olsun.” (Kaplan, 1993, 65) Bununla birlikte de-

mokrasi aslında bu egemenlerin yaptıkları her türlü 

yolsuzluğu, usulsüzlüğü, kanunsuzluğu “kitabına 

uydurmak”tan başka bir işe yaramamıştır. (Kaplan, 

1993, 21) 

Demokrasinin “modern sömürü yöntemleri” ara-

sında yer alması (Kutub, 1990, 177) onun “günü-

müz küfrünün simgesi” olması (Fincancı, 1994, 22) 

bizde bir yönüyle demokrasinin “idrak değil ithal 

edilmesi” ile ilgilidir. Demokrasi sorunlarımızın kö-

keni ya da çözümü için kullanılabilecek araçlardan 

biri değil zorunluluktur: “Bizim toplumumuz hem 

ithal yoluyla ‘demokratik’ olmuş, hem de, demok-

rasiyi, ‘Batı’da icat edilen iyi bir sistem, bize ithal 

edelim, toplumsal sorunlarımıza çare olur’ düşünce-

sinden çok, ele güne karşı ‘ileri’, ‘çağdaş’ bir toplum 

görüntüsü vermek için ‘benimsemiş.’’ (Mert, 1998, 

36)  Esasında demokrasinin sorunlarımızın çözü-

mü olmadığı gerçeği bu toplumu ve tarihi bağlarını 

bilen, İslâm ile irtibatı kopmamış millet gerçeğini 

gören herkesin aydınların ve halkın da genel kana-

atidir. 

Batılı Demokrasi Türkiye’de Uygulanır mı?:

Demokrasinin Batı ile özdeşleştirilmesi, Batılı 

bir demokrasinin bizde hiçbir zaman olmayacağı 

gerçeği genel bir kanaat olarak zihinlerdeki yerini 

her zaman alır. Bu bağlamda demokrasi idaresinin 

Türkiye’deki varlığı Batının “tepkilerini çekmemek” 

için bir kalkan olarak da görülmüştür. Bu bakımdan 

demokrasinin Türkiye’deki halinin ideal olup olma-

dığını tartışmak bile yersizdir. Çünkü “Batı demok-

rasisi ile Türkiye demokrasisi arasında bariz farklar” 

bulunduğu (Hatemi, 1998, 23) kanaati bile zamanla 

demokrasinin meşruluğunu sorgulamaya götürecek 

denli yabancılık taşır. Bu farklılık sadece seçim ve 

idare tarzıyla ilgili bir düzenleme olup olmamasıyla 

ilgili değil yaşama biçimi, dünya görüşüyle de ilgi-

lidir. 

İslâmcıların demokrasiye karşı oluşlarının ne-

denlerinin başında demokrasinin Batılı hayat görü-

şünün bir yansıması, onun idare tarzı olmasınadır. 

Buna daha dar bir bakış açısıyla farklı toplumsal ya-

şama biçimleriyle bir arada yaşayabilme kültürünü 
eklemek gerek. Demokrasi Batının değer yargılarına 
göre oluşturulduğu için en nihayetinde yaşama bi-
çimini de “içerir.” Ali Bulaç demokrasinin hayat gö-
rüşü sunan hümanizm, bireycilik ve modernite gibi 
yönü olduğunu bildirmesine rağmen İslâmcıların 
hareket alanlarını genişletmesi nedeniyle demokrasi-
nin toptan gözden çıkarılmasına içi elvermediği için 
metot olarak görür: “bizde birçok aydın, demokrasi-
yi bir yönetim biçimi olmanın ötesinde bir ‘yaşama 
biçimi’ -hatta bir ‘din’- olarak algılamakta ve başka 
her türden hayat biçimlerini reddetmektedirler. Bu 
temelden yanlıştır; çünkü felsefi  temel varsayımla-
rına rağmen demokrasi bir yönetim biçimi, bir idari 
mekanizmadır.” (Bulaç, 1994, 73) 

5. Demokrasi İslâm’ı Palazlandırır

Tek Parti dönemi uygulamaları Türkiye’de 
İslâmcıların demokrasiyi çok rahat kabullenmelerine 
neden oldu. İslâmcılar için demokrasi Tek Parti’den 
sonra adeta can suyu gibi gelirken İslâmcılar de-
mokrasiyi olabilecek en iyi sistem olarak gördüler.  
İslâmcılık için demokrasi yüzyılın ilk yarısı ile ikinci 
yarısını net biçimde ayırmış, iki döneme çok farklı 
görünüm kazandırmıştır.  Demokratik uygulamalar 
İslâmcıların palazlanmasına, dini serbestliklerin sağ-
lanmasına, dini oluşumların doğal mecrasına kavuş-
masına neden olmuştur. 

Türkiye’de demokratik uygulamaların menşei 
II. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin uluslar arası 
sistemin başına geçmesine dayanır.20 İslâmcılar var-
lıklarını biraz da demokrasiye, demokratik uygula-
maların açtığı güzergâha borçludur. Belki 27 Mayıs 
gibi antidemokratik gelişmeler DP içinden gelişip 
kuvvetlendirebilecek dini yönelimin önüne geçmiş-
tir ama İslâmcılık 27 Mayıs sonrasında kendini çok 
daha fazla öne çıkarmış, dini muhalefetin bütüncül 
yapısından sıyrılarak öne çıkabilmiştir. Bu bakım-
dan ABD’nin zorlamasıyla gelişen demokrasiyle pa-
lazlanmasına rağmen İslâmcılık 27 Mayıs sonrasında 
demokrasi karşıtlığını çok daha yüksek sesle dile 
getirme gayretine girmiştir. İslâmcılarla demokrasi 
arasındaki ilişki de zaman zaman böyle çelişkiler ya-
şanabilmiştir. 27 Mayıs sonrasında gelişen aktivist ve 
entelektüel İslâmcılık, Osmanlı İslâmcılığıyla bağla-
rını zayıfl attığı için Cumhuriyet uygulamalarını da 
“toptancı” mantıkla aynı kabul eder ve ister demok-
rasi ister Tek Parti uygulamaları olsun sistemi “yek-

20  Necip Fazıl bu konuda İnönü’ye yüklenerek ülkenin demok-
rasiye geçişini ona değil dünya sistemine bağlar. (Kısakürek, 
2010, 266) 
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pare” algılar. Dolayısıyla sistem İslâm ve İslâmcılar 

cephesinden gayrimeşru olduğu için sistemin Tek 

Parti ya da demokrasi olmasının da bir manası yok-

tur. Oysa İslâmcıların sorunu bunu dile getirebilecek 

düşünce yapısının gelişimi, matbuatta dillendirilme-

si tamamen demokrasiyle ilgilidir. Çünkü 1970 yılı-

na kadar İslâmcı lafzı bile yasaktır. 

Demokrasi Normalleşmenin Başlangıcı mı?:

Demokrasi aslında Türkiye’de toplumun normal-

leşmesinin yani Osmanlı veya geleneksel anlayışla 

bağlarını kurma girişiminin başlangıcıdır. Çünkü 

“demokrasi dediğimiz şey asgari düzeyde bile işle-

meye başladığı andan itibaren o toplumun tabii da-

marlarını canlandırır. (…) şimdi Türkiye’nin tabii 

damarı demek Müslümanlık demektir. Türkiye’de 

demokratik hareketlerin canlanması, yükselme-

si, rafi ne hale gelmesi, kalite kazanması demek 

Türkiye’deki Müslümanlık meselesinin canlanması 

demektir.” (Kara, 2010) İslâmcılık ya da Türkiye’de 

dini matbuat, dini tedrisat, dini yaşayış normal mec-

rasında gelişmeyecek sürekli “kaçarak”, sistemden, 

görevlilerden “kaçırarak” elde edilecekti.21 Bu biraz 

da sistemin, İslâm’ı yasaklar ve baskıların arasında 

tutarak kontrolsüz büyümesindense serbest ama 

kontrollü halde uyuma evriltmesinin de bir sonucu. 

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki en-

geller İslâm’ın önündeki engeller haline gelmeye 

başlar. (Kara, 2002, 241) Tabi İslâmcıların demok-

ratik yönelimlerin İslâm’ın önünü açtığı iddiaları 

İslâmcıların demokrat olduğunu göstermez. Çünkü 

demokrasi bir yöntem bile olsa Avrupai manasıyla 

Türkiye gerçekliğiyle uyuşmaz velev ki biat, meşve-

ret gibi kavramlarla paralellikler kurulmaya çalışılsa 

da: “Türkiye’de eğer bir demokrasi olacaksa, bu ke-

21  Demokrasinin gelişmesi, Tek Parti uygulamaları arasında-
ki bu karşıtlık toplumun hafızasında ve refleksinde derin 
yaralar açmış, Müslümanların din bahsinde kendilerine 
özgü otokontrol uygulamasına, daha kontrollü davranmasına 
gerektiğinde sinmesine ama kesinlikle Tek Parti uygu-
lamalarına götürecek koşulların oluşmaması için gayret 
göstermesine yol açmıştır. İsmail Kara’nın şu sözleri sadece 
demokrasinin yapısını değil Türkiye’deki Türk insanının 
genel karakterini göstermesi bakımından çok önemlidir: 
“(Türk insanı) kriz dönemlerinden, bunalım dönemlerinde 
din meselesinde ısrarcı davranmaz. Enteresan bir şekilde 
neredeyse insiyaki diyeceğimiz bir tarzda geri çekilir. Bunu 
siz zayıf bir müşahitseniz halkın geri çekildi, iddiasından 
vazgeçtiği olarak görürsünüz. Bu Cumhuriyet döneminde 
birçok defa tekrarlanmıştır. Vatandaş din konusundaki has-
sasiyeti bilir ve onu bir tartışma, bir mücadele konusu haline 
getirmez. Geri çekilir, başka yollar dener, fakat ilk fırsatta, 
yani kapılar aralandığı andan itibaren o kapıyı sonuna kadar 
açmayı dener, kendi şartlarında, kendi anlayışı istikametinde 
bunu yapar.” (Kara, 2010) 

sinlikle Avrupa’daki gibi olmayacak. Eğer biri diyor-

sa ki Türkiye’de Avrupa standartlarına tamamen uy-

gun bir demokrasi kuralım, bu kişi ya Türkiye’deki 

İslâm ve Türk siyasi kültüründen habersizdir ya da 

gayri ciddi şeyler peşindedir.” (Kara, 2002, 292) 

Türkiye’de İslâm, Müslümanlar ve İslâmcılar ara-

sındaki irtibat veya ayrılık demokrasiyle olan ilişki-

lerde de belirleyici etkide olabiliyor. Demokrasinin 

İslâm’ı palazlandırması, İslâmcıların demokrasi kar-

şıtlığı çelişkili bir durumu oluştursa da Müslüman 

ile İslâmcılar arasındaki algı farklılığının sonucu ola-

rak gözükmektedir. İslâmcıları demokrasi devlet ve 

sistemle yani modernite ve batıyla özdeşleştirdikleri 

için her türlü yorumuna karşı hatta “düşman”dır. 

Fakat dini yönelimlerin gelişmesinde, İslâmcıların 

bu yorumları elde etmeleri sağladıkları tercümelerin 

ülkede rahatça okunabilmesinde demokratik uygu-

lamaların büyük payı bulunmaktadır.  İslâm ile de-

mokrasinin bağdaşabilirliği Kemalist tezlerden biri 

olarak öne çıkar; burada demokrasinin pozitivist, 

özgürlükçü, bireyci ve laik kimliğinin düşünüldü-

ğünü belirtmek gerekir. Çünkü İslâm Kemalist an-

layışa göre zaten akılcı ve pozitif yönleri ağır basan 

bir dindir. Bu bakımdan “demokrasi İslâm’a aykırı-

dır, demokratik olanlar Müslüman değildir” yargısı 

hatalıdır zira “gerçek Müslüman demokrasiyi kabul 

eder.” (Tunaya, 1988, 20-22) 

Demokrasinin Müslümanlara ve İslâmi gelişime 

etkileri, katkıları en fazla çok partili hayatta hissedil-

miştir. Bu dönemin yayın organlarında mütereddit 

bir hava hala yer bulduğu için demokrasi ile ilgili 

samimi kanaatlere çok fazla yer verilemiyor. 1950’li 

yıllara kadar demokrasi kelimesi telaffuz dahi edile-

memiştir. Çok partili hayata geçişle birlikte demok-

rasinin İslâmcılar üzerindeki etkisi gözlenmeye baş-

lıyor. Çok partili hayata geçiş sürecinde demokratik 

hayatın nimetlerini vurgulayan yazılar genellikle 

ya örtük vurgularla ya da başka memleketlerdeki, 

ABD’deki uygulamalar üzerinden anlatılmaktadır.22 

Soğuk Savaş’ın eşiğinde,  komünizm eğilimleri-

nin arttığı bir dönemde demokratik uygulamaların 

“özendirilmesi” esasında Türkiye’deki dini potansi-

22  Türkiye’de çok partili hayatın başlaması esasında ülkenin II. 
Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya sistemine uyumlu 
hale getirilmesiyle ilgilidir. ABD bu tarihten sonra ülkede 
birçok operasyonu, projeyi rahatlıkla hayata geçirebilmiş-
tir. ABD, gerektiğinde “yeşil kuşak”, gerektiğinde “ılımlı 
İslâm” gibi projelerle İslâmcılar üzerinden yönlendirmeler 
yapmıştır. Meşrutiyet sonrası İslâmcılığın üzerinde İngiliz 
ve Alman tesirleri bilhassa “hilafet” merkezli görülürken, II. 
Dünya Savaşı sonrasında İslâmcılar üzerinde dinin toplum-
daki gücü nedeniyle ABD etkileri olmuştur. 
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yelin komünizm karşısında harekete geçirilmesiyle 

paralel yürümektedir.23 

Dini neşriyat 1960 sonuna kadar yani Demokrat 

Parti döneminde bile hala açıktan siyasal fi kirler ser-

detmekten imtina etmişlerdir.24 Mesela Akif’in da-

madı Ömer Rıza Doğrul’un Selamet dergisinin 9 Şu-

bat 1949 tarihli sayısında demokrasi yerli bir yazarın 

kaleminden savunulmak yerine ABD’de yayınlanan 

bir yazının tercümesine yer verilerek yapılıyor. “De-

mokrat milletler dindar olur” başlıklı yazı, İslâm ile 

demokrasinin yani dindarlıkla demokrasinin birbiri-

ne yakınlığını anlatırken aynı zamanda komünizmin 

din düşmanlığı yaptığını ve bu bakımdan tehlikeli 

olduğunu da aktarır. Çok sayıda mesajın verildiği 

yazıda ABD’de dindarlık oranının yüksek olduğu 

dile getirilerek yaklaşan ABD etkisi dindarlara hoşa 

gidecek biçimde tanıtılır. Demokrat milletlerin yani 

komünist olmayan Batının dünyayı idare etmesinin 

gerekçesi tamamen dine dayandırılarak, Türkiye’yi, 

Müslümanları yaklaşan Soğuk Savaş kamplaşmasın-

da taraf olmaya, “demokratların” tarafında olmaya 

çağırır: “(…) Sovyet Rusya’nın yaşattığı maddi cemi-

yete mukabil demokrat milletler hiçbir vakit açıktan 

açığa Allah’ı inkâr etmemişlerdir. Bilakis demokrat 

milletler daima “Allah bizimledir” demişler, hatta ara 

sıra “Allah yalnız bizimle beraberdir” diyecek dere-

cede ileri gitmişlerdir.” Belki bundan daha enteresan 

olanı ise demokratik hayatı talep eden İslâmcıların 

bunu ABD’yi de etkilemek adına komünizm karşıt-

lığına ve komünizmin gelmesinin önünde en büyük 

23  ABD’nin dünya sisteminin başına geçmesiyle birlikte libera-
lizm ve demokrasi Türkiye’de cazibeli hale geldi. Tek Parti 
uygulamalarının gevşetilmesi çoğunlukla yeni uluslararası 
dengelere bağlı olduğu için Türkiye’deki dini kesimler 
ve akabinde İslâmcılar liberalizme mesafeli davranmaktan 
kaçındı. Dini serbestliklerin ülkeye gelmesiyle komünizm 
tehlikesinin de dünyada baş göstermesi, ABD’nin propa-
gandasıyla birleşince Müslümanlar kendilerini komünizm 
karşısında konumlandırdı. Demokratik hayatın ABD siste-
mine en büyük katkısı Türkiye’deki dini akımların “gönül-
lü komünizm düşmanlığı” yapması olmuştur. Ömer Rıza 
Doğrul Macaristan ve Bulgaristan’da Hıristiyan din adam-
larına yapılan muamele dolayısıyla kaleme aldığı yazısında, 
kendilerini medeni ve ülkelerin safına yerleştirir: “Biz komü-
nizmin bu cinayetleri karşısında bütün medeniyet dünyasiyle 
beraberiz. Medeniyet ve demokrasi dünyasının bu cinayetler 
karşısındaki durumunu destekler ve bugün sapkın ve aşırı bir 
siyaset tutarak insanlığa şeref veren bütün esasları çiğnemeyi 
göze alan milletlerin bir an evvel kendilerine gelmelerini 
temenni ederiz.” (Doğrul, 1949, 16)

24  Bunun bir istisnası Necip Fazıl ve onun Büyük Doğu’su. 
Büyük Doğu Dergisi’nin İnönü ve Tek Parti’ye sert muha-
lefeti kullandığı dil nedeniyle İslâmcılık hareketi için emsal 
teşkil etmese bile, tavrından dolayı önemli bir aktivizm 
olarak görülebilir. Büyük Doğu dili ve Necip Fazıl retoriği 
60 sonrası İslâmcı gençlik üzerinde “ideolojik” motivasyon 
takviyesi sağlamıştır.

engelin dini partilerin olduğu savunmasıdır. Sela-
met 6 Nisan 1949 tarihli nüshasında yine yabancı 

bir yazarın kaleminden “Avrupa’da Dine Dayanan 

Partiler”in hangileri olduğunu anlatan yazı yayımlar. 

Burada önemli olan yazının sonunda muhtemelen 

Ömer Rıza Doğrul’un kaleme aldığı “Selamet” ibare-

li bitiş notudur25: “Görülüyor ki bugün din esasına 

istinat eden partiler, Avrupayı komünistlikten koru-

yanen mühim âmildir. Bütün medeni dünyada, bil-

hassa Avrupa’da dinin artık siyasete asla karışmadı-

ğını ve sırf ferdin vicdanına ait olduğunu iddia eden 

bizim profesörlerimiz acaba bu asıl kaynağından 

alınmış olan sarih malumatı nasıl karşılarlar? Aldan-

dıklarını itiraf ile mi?” 

İslâmcıların Demokratlığı ve Tek Parti Korkusu:
14 Mayıs 1950 yılında yapılan seçimlerde çok 

partili hayata geçişten sonra ilk kez Halk Partisi’nin 

dışında bir parti Demokrat Parti iktidarı kazandı. 

1950 yılına gelene kadar 1946 yılında çok partili 

seçim yapılmış fakat yine CHP seçimi kazanmıştı. 

DP’nin bu seçimlerde 66 milletvekilliği kazanması 

CHP’yi telaşlandırmış dini bir takım serbestlikler 

1947 yılında yürürlüğe girmişti. Bütün bu gelişme-

ler İslâmcıların demokrasi ile ilgili kanaatlerini çok 

daha belirgin kılmaya yetmişti. Artık Tek Parti’nin 

baskısı azalmış, Müslümanlar partiler arasındaki ter-

cihlerini dillendirebilecek görece özgürlük ortamına 

girmişti. 

Eşref Edip 14 Mayıs yaklaşırken halkın partilere 

teveccüh gösterirken hangi ilkeleri öne çıkarmaları 

gerektiğini vurgular. Burada demokrasiye de kısa bir 

yer ayırarak demokrasinin “nimet” olduğunu ifade 

eder: “Demokrasi idaresi güzel bir sistemdir. Büyük 

bir nimettir. Amma bundan istifade yollarını bilmek, 

ona göre hareket etmek icap eder. Böyle olursa Müs-

lümanlar İslâm’ın izzet ve şerefi ni muhafaza etmiş 

olurlar. Din ve vicdan hürriyetini, hakiki laikliği te-

min etmiş, hakkın galebesine yardım, bâtılın hük-

münü yürütmesine mani olmuş olurlar.” (Eşref Edip, 

25  Doğrul’un Amerika güzellemeleri ayrı bir incelemeyi hak 
edecek düzeydedir. Aynı sayının sunuşunda yazdığı yazıda 
ABD’deki matbuatın ne kadar kaliteli olduğunu ve yayınla-
rın çok sattığını özenerek anlatırken Türkiye’dekilerin ancak 
ABD’deki matbuatın sadakalariyle geçindiklerini ifade eder. 
Doğrul “Muhteşem Bir Âbide” başlıklı yazısında Reader’s 
Digest adlı mecmuada ABD vatandaşları için verilen 16 
hakkı yazar. İçlerinde “Allah’a tapma hakkı”, toplanma, 
şikâyet, söz ve basın hürriyetinin bulunduğu özgürlükleri 
anlatan Doğrul, “Biz Türkler de bu yaşayışı özlüyoruz. Biz 
de böyle bir abide sahibi olmak istiyoruz. Fakat bu abidenin 
bir takım taş parçaları değil, hayat ve hakikat ifade eden, 
hayat ve hakikate tercüman olan bir canlı abide olmasını 
özlüyor ve bekliyoruz.” diyerek gönlünden geçenleri anlatır. 
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1950, 3) Belki bu fi kirler 1950 yılından alındı ama 

Türkiye’de İslâmcılık düşüncesinin geneline teşmil 

edilecek denli umumidir. Demokrasinin İslâmcıların 

nezdinde kabul edilebilirliği en çok meşruiyetini, 

referansını Tek Parti-DP dönemi geçişinde gösterir. 

Tek Parti ve 27 yıllık uygulamaları İslâmcılığın genel 

refl eksini belirlemiş durumdadır. 

Eşref Edip’in şu ifadeleri, demokrasinin 

İslâmcılardaki olumlu karşılığını izah edebildiği gibi 

İslâmcılığın hep belirli tezler etrafında şekillenme-

sinin gerekçelerini izah edecek düzeydedir: “sabık 

iktidarın 27 sene takip ettiği din siyaseti, Müslü-

manlığı bu memleketten kaldırmak, onun yerine 

Protestanlığı ikame etmekti. (…) Bütün Türk mek-

teplerinden din derslerini kaldırmışlardı. Türk mil-

letinin bütün din müesseselerini kapatmışlardı. Ezan 

–ı Muhammediyeyi yasak etmişlerdi. Camilerde 

Kur’ân okutanları cürm – i meşhut mahkemelerine 

sevk etmişlerdi. İçlerinde ayet yazılı din kitaplarını 

memleketin her tarafında toplatıp imha etmişlerdi. 

Kur’ân cüzlerini parçalayıp yakmışlardı. Birçok din 

ulemasını idam etmişlerdi. Din ehlini tahkir etmiş-

ler, türlü türlü neşriyatla karikatürlerle terzil etmiş-

ler, süründürmüşler, dilenecek hale getirmişlerdi. 

Alay sancaklarında Kelime-i Tevhidi kaldırmışlardı. 

Birçok camileri camilikten çıkarmışlar ya müze, ya 

kokmuş deri deposu yapmışlar (…) Bir gece içinde 

minareleri yerle yeksan etmişlerdi. (…) 14 Mayıs in-

kılabı olmasaydı bugün kimbilir neler olacaktı. Ne 

din kalacaktı ne Kur’ân. (…) Tedrici bir surette Türk 

milletinin dinini değiştirme plânı tatbik ediliyordu.” 

(Eşref Edib, 1952, 232 - 233) 

Demokrasi Araç mı Amaç mı?:

İslâmcıların demokrasiye bakış açılarını oluştu-

ran temel saiklerden biri İslâmi yöntemlerin ya da 

dini gelişmelerin yönüdür.  İster pragmatizm de-

nilsin ister ehven –i şer, demokrasi İslâmcılar için 

sistem karşısında varolma araçlarının en faydalısı 

hatta en tercihe şayan olanıdır. Burada demokrasinin 

kullanışlı olması, demokrasi içinde Müslümanların 

kendilerine has bir alanı kurma girişiminde ve ce-

saretinde bulunabilme “ihtimali” bile İslâmcılar için 

yeterlidir. 

Sezai Karakoç gibi isimler en iyi ihtimalle de-

mokrasi karşısında “araç – amaç” farklılaşmasını 

kullanarak daha meşru, daha tercih edilebilir ve aklî 

bir usulü tercih edenler bulunabilir. Sezai Karakoç 

demokrasinin en önemli kurumlarından olan parti-

lerin rolünü anlatırken kendi fi kriyatı çerçevesinde 

partilerin misyonunu dolayısıyla Diriliş Partisi’nin 

amacını da aynı hedefl er doğrultusunda açıklar. 

“Parti amaç değil, araçtır. Toplum hakkındaki dü-

şüncelerin gerçekleşmesi için aynı ideale bağlı kişi-

leri sinesinde toplayan bir kuruluş olarak bir araç.” 

(Karakoç, 1999, 50) Dolayısıyla demokrasi de bir 

araçtır. Neyin aracı? Müslümanların ideasının bir 

aracı. Karakoç bu ideayı yani amacı da çok net bir 

şekilde açıklar: “Benim inandığım devlet, her şeyden 

önce bir ülkü – ideal, bir idea devletidir. İslâm ideası 

veya İslâm devleti. İnsan ve toplumu İslâm ruhuyla 

diri tutuş ülküsü ve bu ülkü etrafındaki kuruluş ve 

teşkilatlanış bu düzeni ayakta tutucu yaptırımlar bü-

tünüdür.” (Karakoç, 2005, 48) 

İslâmcıların demokrasiyle nefret ve aşk ilişkisi 

vardır.  Bir yanıyla Batının değerlerini taşıdığı, em-

peryalizmin aleti olduğu için demokrasiden nefret 

edilirken öbür yandan İslâmi faaliyetlere kapı ara-

ladığı, görece serbest bir ortam oluşturduğu için 

sempatik bir aşkla demokrasiye bağlanırlar. Bu aşkın 

altında demokrasinin açtığı kanaldan ilerleyen Müs-

lümanların mutlaka amaçlarını gerçekleştirecekleri-

ne dair inançtır. Yaşar Kaplan da, İsmail Kara gibi 

demokrasinin Türk milletinin doğal mecraına yani 

İslâm’a ulaşmalarına neden olacağı kanaatindedir: 

“Müslümanlar bir sistem olarak Demokrasi’ye her ne 

kadar inanmıyorlarsa da, toplumda kurulması dü-

şünülen demokratik ortam’ı ve demokratik dengele-

ri berheva edici ve huzuru kaçırıcı haksız ve yersiz 

davranışlara âlet olmayacakları gibi, izin de verme-

yeceklerdir. Çünkü Müslümanlar, dediğimiz gibi, 

kendilerine ve inançlarına güvenmekte; dolayısıyle 

insan hak ve hürriyetlerinin teminat altında tutuldu-

ğu gerçek demokratik ortamlardan daima kendileri-

nin kârlı çıkacaklarını çok iyi bilmektedirler. Gene 

Müslümanlar bilmektedirler ki, insanlar olumsuz 

propagandalardan, şeytanî baskılardan ve zulüm 

seanslarından uzak olmaları ve kendi vicdanlariyle 

başbaşa serbest bırakılmaları halinde, eninde sonun-

da fıtratlarının gerektirdiği dine, kendi aslî çizgileri-

ne döneceklerdir.” (Kaplan, 1993, 129, vurgu, EY) 

İslâmcılar için asıl olan İslâm’ın güçlenmesidir.  

Mesele İslâm’ın yani dini değerlerin ve buna bağlı 

olarak milletin güçlenmesi, canlanması, yeniden 

Türkiye için bir imkan oluşturmasıdır. Batılılaşma 

hareketlerinin en ilerisi olan Cumhuriyet deneyimi 

İslâm’ı “bastırarak” ve kendine özgü yorumlayarak 

dinin doğal akışını bozdu. Belki Cumhuriyet mil-

letin ve devletin dininin İslâm olduğu konusunda 

herhangi bir karşı görüş geliştirmedi ama yürürlük-
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teki İslâm algısını sürekli eleştirdi. Bu yüzden Eşref 

Edib’in bahsettiği uygulamalarla İslâm’ı ve Müslü-

manları baskı altına aldı. Çok partili hayatın gelme-

siyle birlikte Türkiye’de İslâm ve demokrasi üzerin-

de hatta siyasal sistem ile ilgili tartışmalar da çokça 

yapılmaya başlandı. 

İslâmcılar İslâm’ın güçlendirilmesiyle Türkiye’nin 

güçlenmesini bir arada düşünürken Kemalizm dinin 

geriletilmesiyle Türkiye’nin varlığını özdeşleştirme 

gayretlerinde bulundu. Fakat ülkede demokrasi hiç-

bir zaman Batı standartlarına yaklaşmadı. Bunu Ke-

malistler Batılılaşmanın tam manasıyla uygulanma-

masına dolayısıyla İslâm’ın varlığına bağlarken daha 

ılımlı olanlar, liberaller İslâm’ın kendi mecrasında 

akmamasına bağladılar.26  “İslâmi faktörü dışlayarak 

ve İslâmi siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hare-

ketleri baskı altına alarak demokrasiyi güçlendirmek 

mümkün değildir.” (Erdoğan, 1999, 15) kanaati 

İslâm’ın değil demokrasinin menfaatini öncelemeye 

yöneliktir. 

Kaldı ki statüko ve onun taraftarları her zaman 

İslâmcıları ve diğer muhalifl eri “sistem içine” çek-

me kaygısı güderler. Bu da ancak “İslâm’ı hukuki 

ve siyasi yoldan bastırarak” değil, demokrasi içinde 

kalarak yapılabilir.  Burada İslâmcıların dışındaki 

tüm kesimlerin İslâm ile ilgili fi kirleri, İslâm’ın sela-

metinden ziyade sistemin ve demokrasinin daha iş-

levsel, sorunsuz işleyebilmesidir. Bu yöntemi İslâmi 

gruplar da kullanmıyor değil. Aykut Edibali amaç-

larının önce demokrasiyi ardından İslâm’ı güçlen-

dirmek olduğunu belirtir: “İslâmcı kadroların tek ve 

ana görevi şudur: İçinde bulundukları ortamı, tam 

demokratikleşme sürecine sokmak ve tam demok-

26  Erdoğan’ın Alan Taylor’dan yaptığı şu alıntı, Türkiye’deki 
din gerçeğini algılamada Batılılar ile Kemalistler arasında-
ki farkı gösterir. Muhtemelen Kemalistler de yazarla aynı 
kanaatte olmasına rağmen arada yalnız usul farkı bulunur: 
“Kemalistlerin anlamadı şey, Türkiye için İslâm’ın ‘sırf bir 
doktrinden, özel bir inanç veya ibadet sisteminden ibaret 
olmadığıdır. İslâm aynı zamanda kişilerarası ilişkilerin her 
yönüne hakim olan bir kültür ve kurumsal çerçevedir.” 

ratikleşmeyi gerçekleştirmektir. İslâmcı kadrolar ke-

sinlikle başka bir şey düşünemez. Ne zaman ki bu 

gayretlerinin sonucu, içinde bulundukları ortam, 

tam demokratik bir ortam haline dönüşür; işte o 

zaman tam demokratikleşmenin getirdiği serbestlik-

lerden yararlanarak, İslâmı getirmek üzere çalışmaya 

başlanır.” (Bircan -Atalar, 1997, 384) 

İslâmcılar demokratik sistemin en fazla örgütlen-

me hürriyetinden faydalanırlar. Hem siyasal hem de 

sivil toplum kuruluşları bağlamında İslâmcılar “kendi 

eğitim ve yardım kurumları”nı kurarak, dernek, va-

kıf, yayın alanlarında örgütlenmeye başlamışlardır. 

Özellikle 70’li yıllardan sonra bu faaliyetler hayli hız-

lanmış, Özal’ın desteğiyle 80’li yıllarda birçok cemaat 

kendi kurumlarını ve yayın organlarını oluşturmuş-

tur. Buradaki anlayış İskenderpaşa cemaatinin ba-

şındaki Esat Coşan’ın ifade ettiği gibi mutlakıyetten, 

diktatörlükten demokrasi ve hukuk devletine evrilmiş 

olan Türkiye’nin sosyal devlet aşamasına da geçtikten 

sonra hala kendilerini bu diktatörlüğün devamı ola-

rak görenlere karşı, demokrasinin sağladığı imkânları 

kullanmayla ilgilidir. Bu bir bakıma Cumhuriyet dö-

nemi İslâmcılığının genel ruhuna uygun hatta ente-

lektüel İslâmcılığın dışında halkın yaşadığı İslâmcılığı 

ve tarikatların algısını gösterir: “Artık halkımız da bu 

zorba takım karşısında uyanmalı, şuurlanmalı; hür ve 

demokratik yolda kendi yayın, eğitim, reklam ve pro-

paganda müesseselerini kurup, kendi varlık, benlik 

ve hukukunu koruyup kollamayı öğrenmelidir. (…) 

Fikirlerinizi duyurmak ve yapılan saldırılara karşı sa-

vunmak için her türlü araç ve gereçleri kullanmalı, 

kurulmuş müesseseleri maddeten, manen, kalben, 

fi kren ve lisânen kuvvetle desteklemelisiniz. Bulun-

duğunuz çevrede hak ve hürriyetlerimizi korumak 

için kadın – erkek tedbirler almalı,, dernekler kurma-

lı, varolanlara üye olmalı, doğru yönde çalışmalarını 

sağlamalısınız. Kahir ekseriyet bizimdir; şartlar lehi-

mizedir; korkmadan, çekinmeden fi kirlerinizi söyle-

niz!” (Coşan, tarihsiz, 55-57) 

Türkiye’de İslâm, Müslümanlar ve İslâmcılar arasındaki irtibat veya ayrılık demokra-
siyle olan ilişkilerde de belirleyici etkide olabiliyor. Demokrasinin İslâm’ı palazlandır-
ması, İslâmcıların demokrasi karşıtlığı çelişkili bir durumu oluştursa da Müslüman 
ile İslâmcılar arasındaki algı farklılığının sonucu olarak gözükmektedir. İslâmcıları 
demokrasi devlet ve sistemle yani modernite ve batıyla özdeşleştirdikleri için her türlü 
yorumuna karşı hatta “düşman”dır. Fakat dini yönelimlerin gelişmesinde, İslâmcıların 
bu yorumları elde etmeleri sağladıkları tercümelerin ülkede rahatça okunabilmesinde 
demokratik uygulamaların büyük payı bulunmaktadır.
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Demokrasi olmasına, belirli hürriyetler bulunma-

sına rağmen Müslümanlar hala istediklerini yapabi-

liyor, kanaatlerini serdedebiliyor mu? Esad Coşan’a 

göre hayır. “Bu hürriyet çağında” Müslümanlar 

Müslümanlığını korkarak veya utanarak, saklı saklı 

yapmakta, aleni yaptığı takdirde hücuma uğramak-

tan çekinmektedir. Esad Coşan’ın “aktif Müslüman”  

görüşü cemaatlere getirilen “pasif” eleştirilerini örte-

cek nitelikte olduğu kadar Türkiye’deki İslâmcılığın 

1970’lerden sonra kazandığı rengi ve siyasal hayatta 

İslâmcıların etkisini izah edecek düzeydedir. Coşan’ın 

kanaatleri Milli Görüş cephesinde de hâkim fi kir ol-

muş, siyasetteki İslâmcılığın bir ölçüde temel şiarı ve 

yöntemi haline gelmiştir: “Nazlı Müslüman olmamak 

lazım. Sağlam, kavi Müslüman olmak lazım. (…) Ci-

hadın bir çeşidi budur: Düşmanın oyununa oyunla 

mukabele… (…) Kâfi r senin sadece kendi kendine 

ibadet etmeni istiyor. Evinde namaz kıl, evinde teş-

bih çek, bak hürriyet var! Daha ne istiyorsun? Başka 

hiçbir şeye karışma, ben de burayı istediğim gibi sö-

müreyim, diyor. Sen terleye terleye orakla buğdayı 

biç, harman yap, çuvallara doldur, gemiler dolusu 

çuvalla buğdayı bana göndeer, ben onu yiyeyim. Ben 

de sana üç tane elektronik cihaz göndereyim, bir tane 

de uçak… hepsinin parasını telafi  etsin!” (Coşan, ta-

rihsiz, 90 – 92) 

İslâmcıların demokrasiyle ilişkisinde demok-

rasiyi olumlama, uyum gözüyle bakma, demok-

rasiyi amaç olarak görme, mutlaklaştırma yoktur. 

İslâmcılar entelektüel düzeyde de tarikat ve cemaat 

bağlamında da demokrasiden “faydalanma”yı öne al-

mışlar, onu araç olarak görüp, kısa ve uzun vadede 

Müslümanların amaçlarına “hizmet” edebilecek bir 

yönetim biçimi olarak değerlendirmişlerdir. Demok-

rasinin içinden bakıldığında onunla Batı felsefesi 

arasında ilişki kurulmuş, her türlü Batılı referansa 

rağmen demokrasinin İslâm lehine kullanılabilecek 

olmasından dolayı “makul” görülmüştür. 

Demokrasi İslâm’ın Yeni Bir Alan Açmasını Sağ-

lar mı?:

Türkiye’de İslâmcı düşünce içinde yeni yorumlar 

getiren, modernite ve dünya sistemine İslâmcı kesim 

içinde en fazla dikkat kesilen ve yazılarında vurgu-

layan İsmet Özel27 bile demokrasinin Türkiye’deki 

27  İslâmcılar, antiemperyalist geleneği öne çekenler bile Batıyı, 
kapitilazmi, dünya sistemini ve moderniteyi derinliğine, 
bunların kendi dayanak noktalarının tam anlamıyla tespitine, 
İslâm zaviyesinden incelenip mukayese edilmesine, Türkiye 
ve dünyadaki inkişafına, bunların “araç”larının tespit edile-
rek ülkemizdeki ve İslâmcılar nezdindeki karşılığına bakma 
ihtiyacı gözetmeden kuru, kaba ve sloganik bir “Batı karşıtlı-

seyrinin İslâm’ı öne çekici olduğu kanaatindedir. 14 

Mayıs’ı “millet başında kimi görmek istemediğini 

ortaya koydu” biçiminde yorumlayan İsmet Özel’in 

din, İslâmcılar ve Türkiye’nin mecrası konusundaki 

referansları büyük oranda II. Dünya Savaşı sonrası 

şartlarına dayanır. ABD dünya sistemi bu konuda 

“eski ve yeni” Türkiye arasındaki farkı ortaya koya-

cak denli belirleyicidir. 

İsmet Özel’in demokrasi ile ilgili kanaatleri Tek 

Parti’nin İslâm uygulamalarına bağlıdır. Dolayısıy-

la Eşref Edib ile aynı kanaatleri besler.  İsmet Özel 

demokrasinin hiçbir aşamada Müslümanlar aley-

hine sonuçlar vermediği gibi İslâmi açılıma fırsat 

vereceği yanılgısına düşmemek gerektiği kanaatini 

belirtir.  Demokratik uygulamanın kendisi İslâm’a 

destek vermez. “Demokrasiyi İslâmi bir düzene geç-

menin bir kolaylığı olarak mı kabul edelim, yoksa 

İslâmi değerlerin bütün açıklığıyla savunulabildiği 

bir demokratik ortamı mı hedefl eyelim?” soruları 

nezdinde İsmet Özel Müslümanların 1945’ten bu 

yana demokratik uygulamalardan neler kazanıp as-

keri darbelerde bu kazançların nasıl tahrif ve tebdil 

edildiğine odaklanır. (Özel, 2010a, 161-162) 

İsmet Özel Türkiye’de bir kesimin “Elbette de-

mokrasi insanların içinde yaşayabilecekleri en iyi 

siyasi rejim değildir, ama karşımıza çıkarılan ve bize 

muhtemel idare tarzı olarak sunulan kötü siyasi re-

jimlerin en iyisi demokrasidir. Demokrasi iyi olduğu 

için tavsiye edilmez, diğerleri çok kötü olduğu için 

demokraside karar kılınır.” fi krinde olduğunu be-

lirterek “Türkiye’de demokratik uygulama alanının 

genişlemesiyle birlikte Müslümanların (Müslüman 

diye bilinenlerin, Müslümanlığını deklare edenlerin, 

Müslüman’ca tutumu gündeme getirme çabasında 

olanların) konuşma imkânının da çoğaldığını söyle-

yebiliriz. (Özel, 1999, 78-81) kanaatini öne sürer. 

İsmet Özel demokrasiyi Müslümanlar için bir 

imkân olarak gördüğü gibi demokratik ortamın nez-

dinde açılan yeni bir dilin Müslümanlar ve Türkiye 

için yeni imkânlar doğurup doğurmayacağını tartışır. 

Özel için demokrasi sistemle Müslümanlar arasında-

ki gerginliğin, birbirini tartmanın, belli bir yöne ve 

yola sokmanın da aracı gibidir. Belki buna laikliği 

ve iktidarı da eklemek gerek. Bunlara karşı Müslü-

manların vereceği tepkiler sistemin hareket alanını 

ğı”, “modernite düşmanlığı” yapmışlar; dünya sistemi teorisi 
ve işleyişi üzerinde hemen hiç durmamışlardır. İsmet Özel, 
teknolojinin insan ile ilişkisinden başlayarak dünya sistemi-
nin tüm yönlerini kaleme almış, İslâmcılığın ve Türkiye’de 
din hakikatinin akıbeti konusunda “isabetli” teşhislerde 
bulunmuştur.
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belirleyeceğinden “Müslümanlar demokrasi ve İslâm 

konusundaki görüşlerine bir aydınlık getirmek” 

mecburiyetindedir: “Türkiye’de Müslümanların et-

kinlik sahibi olmasını istemeyen çevreler, Müslü-

manları birer demokrasi düşmanı olarak göstermeye 

gayret ediyorlar. Bunda başarılı oldukları takdirde, 

hareket alanı yok edilmiş ve temsil gücü sıfıra indir-

genmiş bir Müslüman kitlenin, gayri İslâmi hedefl er 

doğrultusunda yönlendirilebileceğini bildikleri gibi, 

Müslümanların vesayet altında veya kilit altında tu-

tabileceğini tecrübe sonucu öğrenmiş bulunuyorlar.” 

(Özel, 2000, 113-114) 

Türkiye’de demokrasinin hiçbir biçimi Müslü-

manların aleyhine bir sonuç veremez, istenen bu ise 

ancak anti demokratik kanunlar eliyle yapılabilir.  

İsmet Özel demokrasi ile İslâm arasındaki ilişkiyi 

anlatırken İslâmcıların genelinin yaptığı gibi hadise-

ye tek cepheden “araç-amaç”, “faydalı-zararlı” yakla-

şımından öte demokratik uygulamanın dünya siste-

miyle ilişkisinden, açılacak yeni yolların ve yeni di-

lin Müslümanları hangi yönlere götüreceğine kadar 

giden geniş kapsamlı ele alır. Fakat Özel’in en çok 

üzerinde durduğu husus ise demokratik uygulama-

ların her türünün İslâm’a ve Müslümanlara olumlu 

biçimde yansımış olması; sandığın, Müslümanların 

oy kullanacağı kanaati ezanı bile serbest bıraktırmış 

olmasıdır: “Türkiye’de Müslümanların belli davranış 

serbestisine kavuşmaları, doğrudan doğruya demok-

ratik bir işleyişin yolunun açılmasıyla bağlantılıdır. 

Eğer Türkiye’de ezan –ı Muhammedî okunabiliyor-

sa, bunun ülke Müslümanlarının belli dönemler so-

nunda sandık başlarına gideceklerinin kabulüyle il-

gisi var. Eğer halkın oyuna hiç başvurulmayacak olsa 

idi, camilere org ve sıra yerleştirme fi krinin kuvve-

den fi ile geçmesi imkânsızdır, demeye kimsenin dili 

varmazdı.” (Özel, 2000, 114) 

6. İslâm Demokrasiyle Uyuşur mu?                                                                              

Demokrasi Statükonun Dışına Çıkar mı?

İslâmcılar 12 Mayıs darbesinden sonra liberal bir 

atmosfer içine girmeye, liberal ilkeleri tanıyıp kanık-

samaya, devletin liberal açılımından faydalanmaya 

başladıkça, 80’lerde de etkisini gösteren radikal, 

entelektüel, katı tutumundan yavaş yavaş sıyrılma-

ya, sıyrılmasına neden olan argümanları edinmeye 

başladı. Afganistan Cihadı ve İran Devrimi’nin etki-

siyle radikal ve devrimci yorumları yedeğinde tutan 

İslâmcılık laiklik ve demokrasi konusunda yeni dü-

şünme yolları içine girmeye başladı.28 

28  İslâmcılar ve Türkiye’de dini akımların hiçbirisi laiklik konu-

Kemalistlerin ve diğer grupların “teokratik ve oto-

riter düzen özlemi” ithamı karşısında Türkiye’deki 

İslâmi gruplar demokrasi tartışması açma ve demok-

rasiyi yorumlama konusunda adım attılar. İslâm’ın 

demokrasiyi kapsayan bir düzen fi krine sahip oldu-

ğunu ispatlama gayretindeki İslâmcılar, 90’lı yıllar-

la birlikte “demokrasi ile İslâm’ın uyuşabilir”liği ile 

ilgili tezlerin bir parçası oldular. İslâmcılar burada 

statükonun yani düzenin demokrasiyi sahiplenen 

tavrına karşı29 “en iyi demokrasinin İslâm’da oldu-

ğu” gibi bir yaklaşım içine girdiler.30 

2000’li yıllardaki İslâmcılık hareketinin rengini 

90’lı yıllardaki bu tartışmalar İslâm ve demokrasi-

nin uyuşup uyuşmayacağı yorumları ile İslâmcıların 

buna verdiği cevaplar ve “kompleks” verdi. Tüm 

gelişmiş, modern ve ezen yani dünyada gücü elin-

de bulunduran toplumlar demokrat olduğu için 

demokrasi ulaşılması zorunlu bir hedef olarak su-

nuldu. Demokrasi bu bakımdan erdemli bir sistem 

hüviyetine büründürüldü. Belki de bu yüzden 90’lı 

yılların genel havasına “İslâm dünyasında demokra-

sinin niçin gelişmediği” fi krinin eksiklik, kusur ola-

rak belirlenmesi egemen oldu.  Bu dönemdeki ya-

zıların genel ruhu İslâm dünyasında demokrasinin 

önündeki engellerin nelerden oluştuğu üzerineydi. 

Soğuk Savaş sonrasında İslâm’ın bir tehdit unsu-

ru olarak sunulması, 11 Eylül ile birlikte Müslüman-

ların terörizmle itham edilmesi demokratik anlayışın 

yerleştirilmesi, muhalif tutumların ortadan kaldırıl-

masıyla ilgilidir. “Sömürgeciliğe karşı reaksiyon ola-

rak gelişen radikal ve devrimci İslâm” ile diğer olu-

şumların hepsi (Çaha, 1999, 72) 11 Eylül sonrasın-

da düşman olarak belirlendi. Dolayısıyla demokrasi 

tartışmalarında bu meyandaki yazıların hepsi dünya 

sunda bir esneklik içine girmedi. Demokrasiye gösterdikleri 
toleransı laiklik yorumları için uygulamadılar. Laiklik demek 
Tek Parti uygulamaları ve din gerçeğinin hayattan silinmesi 
manasına geldiği için Müslümanlar “gerçek laiklik”ten yani 
Batıdaki Kilise, siyaset ayrılığından bahsetseler bile laiklik 
yorumlarının bir yerinde laikliği “dinsizlik” olarak tanımla-
ma eğiliminde oldu. Kemalistlerin “teokratik devlet özlemi” 
ithamları karşısında İslâmcılar laikliğin dinsizlik olmadığını 
savunmaya çalıştılar; buna kendileri bile inanmasa da!

29  Sadece İslâmcılar değil, Kürtler, PKK, sosyalistler, komü-
nistler ve Aleviler de yani statüko karşısında var olma 
gayreti güden tüm kesimler, asıl amaçlarının demokrasiyi 
tesis etmek olduğunu belirtir, mücadelelerinin demokrasi 
için olduğunu vurgular. Fakat tüm kesimler kendi tezlerini, 
etnik taleplerini, devrimci iddialarını demokrasi kavramı 
içine yerleştirir. 

30  “Düşmanın silahıyla silahlanın” hadisi şerifi mucibince 
bu tür sloganları İslâmcılar kendilerine uyarladı. “Atatürk 
yaşasaydı Refah Partili olurdu” anlayışı da dönemin genel 
atmosferinin bir sonucudur. 
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sisteminin 11 Eylül sonrası işlemesine müsaade etti-

ği İslâm algısının alt yapısını oluşturmasını sağladı.31 

28 Şubat İslâmcıların Demokrasi İnancını Azalt-

madı, Artırdı:

Demokrasi tarifl eri, demokratik idealler yönetim 

usulü çerçevesine oturtulduğu, aktüel tartışmalar bu 

fi krin etrafında geliştiği için İslâmcıların demokra-

siye olan meftuniyeti rahatlıkla sağlanabildi. 28 Şu-

bat dönemini, bu dönemde İslâmcıların iktidardan 

uzaklaştırılması, demokrasiye bağlılıklarını azal-

tacağı yerde artırdı; artırmak bir tarafa demokrasi 

İslâmi kesim için tek meşruiyet zemini haline gel-

di. Entelektüel planda bile demokrasinin Batı fel-

sefesiyle ilişkisi gözlerden kaçırıldı. Demokrasi ile 

statükonun bağlantısı kesilerek, yerleşik sistemi ve 

oligargkları aşmanın yolu olarak bir tek demokrasi 

tercih edildi. İslâm ile demokrasinin bağdaşıp bağ-

daşmayacağı meselesi çoktan gerilerde kalmıştı bile: 

“Demokrasinin üzerine oturduğu zihniyette, felsefi  

temelde beşerin Yaratan’dan üstünlüğü vardır. Bura-

da insan Allah’tan bağımsızdır. Demokrasinin esası 

budur ve bunun İslâm ile katiyetle bağdaşmayacağı 

kanaatindeyim. (…) Sırf mekanizma bakımından 

değerlendirmek gerekirse, İslâm ile demokrasi ara-

sında bazı benzeşmeler ve hatta bizler için elverişli 

mekanizmalar demokrasinin işleyişi içerisinde bulu-

nabilmektedir.” (Karaman, 1995, 38) 

1980’lerin atmosferinden bakıldığında 

“Türkiye’de demokrasinin yerleşip yerleşmeyece-

ğini kestirmek” mümkün gözükmüyor. (Okçu, 

1985, 14) Sonraki dönemlerde kadrosunun birçoğu 

demokrasiyi savunan Girişim 80’li yılların ortasın-

da, İran devriminin etkisiyle uzlaşmaz bir İslâmi 

tavır sergilerken, İslâm ile demokrasinin uzlaşabi-

leceği yolundaki yayınlar için cevaplar vermekte-

dir. İslâm ile demokrasi kesinlikle uzlaşmayacağı 

gibi bu yönde fi kirler geliştirmek İslâm’ın izzetiyle 

bağdaşmamaktadır.32 (Seçkin, 1986, 36) 

ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra demokra-

tik eğilimlere hız vermesi bu kapsamda denetimli 

bir modeli getirmesi, dini eğilimlere görece serbest-

lik sunması 1980’lere kadar belirli bir İslâmi biriki-

31  “Kendi karşıtları rejimlerle mukayese edildiğinde, söz-
gelimi, oligarşi, monarşi, aristokrasi, tek parti yönetimi 
ve diğerlerine göre demokrasi çok daha iyi ve ‘ileri’ bir 
yönetim şeklidir.” (Bulaç, 1994, 72) gibi fikirler, yani Tek 
Parti dönemi, yeni dönemi hazırlayan, meşrulaştıran temel 
görüşler olmuştur.

32  Esposito’nun deyimiyle Batılılar, İran Devrimiyle demok-
rasinin “dağa kaldırılacağı” zehabını normalleştiriyorlardı. 
(Esposito, 1994, 69) 

min oluşmasını sağlamış fakat darbeler her seferinde 

bu birikimi heba etmişti. İsmet Özel’in dediği gibi 

demokratik usuller olduğu müddetçe sistemin is-

tediği “ithal demokrasi” bir türlü gerçekleşmiyor 

bunun yerine “yerli demokrasi”33 vuku buluyor-

du. (Özel, 2010a, 166) Fakat artık soğuk savaşın 

sona ermesi, yeni bir anlayışın uç vermesi ile bir-

likte askeri yolların, darbelerin ülkeler ve milletler 

nezdinde etkili araç olmaktan çıkması İslâmcılar ve 

demokrasi ilişkisine yeni bir yön verme noktasına 

gelmiştir. İslâmcıların, “demokratik sürece katılma-

larına izin verilmesi, siyasal istikrar ve anlaşmaz-

lıkların barışçıl yönde halledilmesi” eğilimi (Sayarı, 

1994, 147) ağırlığını kazanmaya başlarken devre-

ye giren yabancı yazarlar “kapsayıcı’ bir politikayla 

İslâmcıları demokrat kurumlara bağlama”nın çaba-

sını güçlendirmişlerdir.34 (Tibi, 2000, 90) 

Bu süreç İslâmcılığa dışarıdan bakan içerideki ve 

dışarıdaki araştırmacılar için gelecek öngörülerinin 

ortaya çıkmasına da neden olmuş ve ne kadar “katı” 

doktrine sahip olsa bile İslâmcılığın “çoğulcu” yapı-

ya entegre olabileceği ve İslâmcı partilerin Batıdaki 

Hıristiyan Demokrat parti örgütlenmelerine gidece-

ği savı yapılmıştır. (Şaylan, 1992, 202-203) Bu yeni 

parti modeli yeni bir İslâm algısının oluşmasıyla il-

gilidir. Laiklik tartışmalarında da sıkça rastlanacağı 

gibi İslâm’ın toplumsal, hukuki, yönetime ilişkin 

iddialarının olup olmadığı sürekli gündemde tutul-

muştu. 

Önceleri laiklik bahsinde 90’lardan sonra da 

küreselleşme tartışmaları esnasında İslâm “vicdani” 

olarak ele alınmıştır: “İslâm sistemler ve hukuk ku-

rallarıyla değil, insanlar ve vicdanlarıyla ilgilidir. Laf-

za değil, ruha bakar. (…) Slogan değil eylem, vaat 

değil gerçek sunabilmelidir. İslâm’ı tehdit olarak 

değil, bağışlayıcılık olarak algılamalı.” (Al-Ashway, 

1993, 74) Bu dönemi ifade eden, dönüşümü açıkla-

yan, 11 Eylül sonrası İslâmcılığının genel ruh ve fi kir 

karakterini açıklayan ibareler Adil Düzen’in mucit-

33  Nuray Mert, “bize göre demokrasi” anlayışını tehlikeli bul-
duğunu ifade eder. Demokrasiyi, “soyut evrensel ilkelerin 
‘tercümesinden’, daha iyisi demokratik üslubun, evrensel 
iddialarına sadık kalarak Türkiye’nin toplumsal-tarihsel 
koşulları içinde yeniden üretilmesinden” bahseder. Aksi 
takdirde ülkede demokrasiden çok onun görüntüsü gelişmiş 
olur. (Mert, 1998, 33-34) 

34  Batı hiçbir zaman Müslümanların, Türklerin demokrat olma-
yacağını, Batılı değerleri kabul etmeyeceğini bilirler, bunun 
da farkındadırlar. Sürekli yeni kavramlar, yeni modeller ile 
Müslümanları belirgin bir yönelim içinde tutmanın çabası 
içinde olurlar. “İslâmcıların laik demokrasi, bireysel insan 
hakları, sivil toplum ve çoğulculukla uzlaşmayan düzen 
(nizam) düşünceleri” (Tibi, 2000, 91) yumuşasa, ertelense 
bile hiçbir zaman ortadan kalkmaz. 
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lerinden Süleyman Karagülle’nin 1999 yılında Nok-
ta dergisi’ne verdiği röportajda saklıdır: “Gayemiz 
İslâmiyet ile cari mevzuatı uzlaştırmaktı” (Türköne, 
2012, 90) 

7. Demokrasiyi “Sahiplenen” İslâmcılık
2000’li yıllar İslâmcılığı her haliyle; diliyle, an-

layışıyla, insan portresiyle, referanslarıyla, kaygı-
larıyla, geçmiş ve gelecek tahayyülüyle yepyeni bir 
dönem. Uluslar arası sisteme uyum sağladığı için 
buna “uyum” dönemi mi demeli yoksa kopuş diye 
mi adlandırmalı tartışılır. Çünkü İslâmcılık bu dö-
nemde dünya sisteminin birçok kavramına uyum 
sağlamanın ötesine geçerek; sahiplenme içine gir-
mektedir. Bu kavramların ve değerlerin Müslüman-
lara, Müslüman ülkelere taşınmasında rol kaparak, 
misyon üstlenmektedir. Bu kavramların içinde belki 
de İslâmcılar en çok “demokrasi” kavramı üzerinde 
durmuş, milli iradeyle birlikte bünyelerine yerleştir-
miştir. Öyle ki İslâmcılar 2000’li yıllarda siyasal ve 
kamusal varoluşlarını dayandırdıkları temel meş-
ruiyet kaynağı olarak demokrasiyi görmektedirler. 
İslâmcıların bugün demokratlığı, bize özgü siyasal 
yönelimin bir sonucu olarak beliriyor. 

Demokrasi söz konusu olduğunda Türkiye’deki 
tüm kesimler “Ali Suavi sendromu” içinde bulun-
maktadırlar. “Demokratik ideallerin peşinde ölen 
ilk Türk” (Mardin, 2006, 399) olan Ali Suavi, hila-
fetin hiçbir dini esası olmadığını kendince ispatla-
mış, bazı kavramlara karşı çıkmış, hutbelerin Türkçe 
okutulmasını talep etmiş, V. Murad’ı tahta çıkarmak 
için ihtilal usulüne başvurmuş, karşı gelenlere silah-
la karşılık vermeyi önerecek düzeyde bir demok-
rattır. (Atay, 1954, 34, 45, 74) Memleketimizin ilk 
demokratı, demokratik parlamenter Meclis’i ihtilal 
yaparak getirmeyi düşünmüştür. İslâmcılık hareketi-
nin doğuşunda Tanzimat döneminde etkili olan Yeni 
Osmanlılar demokrattı, Âli ve Fuat Paşa diktalarına 
karşı mücadele ediyorlardı. Onları iktidardan indir-
diklerinde ne kadar demokrasi talepleri olacaktı, bu 
bilinmez fakat o günkü kavramlara ve siyasi gidişata 
bugünkü demokrasi tarifi yle yaklaşmak kadar de-
mokratik idealler bu topraklara yerleşmekte sıkıntı 
çekti.  

İslâmcıların demokrasiyle ilişkilerini, sistemle 
ilişkileri belirliyor tamamıyla.  İslâmcılar sistemden 
yedikleri her darbeden sonra demokrat oluyor, de-
mokrasiye tutunuyor, demokrasiye savunuyorlar.  
2000’li yıllardan sonra 28 Şubat örneği nedeniyle 
İslâmcılar, dayanaklarını demokrasi olarak belirler-
ken, bir yandan özgürlük, bir yandan eşitlik talep-

lerinde bulundular, bu bakımdan popülizmle (Top-
rak, 2013, 17)  milli irade kavramı bir ve beraber 
algılanmaya başlandı. Hâlbuki İslâmcılar sadece 
demokrasiye değil siyasallığa da inanmıyor, siyaset 
ile İslâmi taleplerin vuku bulma ihtimalini çok sı-
nırlı görüyorlardı. “Refah Partisi’nin temsil ettiği de-
mokratik İslâmi harekete karşı büyük bir kayıtsızlık” 
hatta düşmanlık içinde olan İslâmcılar Soğuk Savaş 
şartlarının sona ermesi ve Yeni Dünya Düzeni’nin 
tesis edilmesinden sonra yöntemlerinde değişikliğe 
gitmek zorunda kalmış, soğuk savaş yöntemlerin-
den, devrimci tarzdan vazgeçilmesi gerektiği kanaa-
tine varmış ve bilhassa “1991 yılındaki seçimlerden 
sonra” demokratik usulü kanıksamaya başlamıştır. 
(Rıdvan, 1995, 86, 154) 

Türkiye’de bir dönem sona ermeye başlamış fakat 
yeni bir dönem başlamamış en azından İslâmcılar 
için 90’lı yıllar demokratik usullerin yerleşmesi için 
geçiş dönemi olmuştur. Cumhuriyet modernleşmesi 
tüm dünyada Müslüman ülkeler arasında moderni-
tenin en fazla yerleştiği ülke olarak Türkiye’nin bi-
linmesini sağlarken, İslâm demokrasi ilişkileri konu-
sunda da yine Türkiye öncülük etmiş ve İslâm ile de-
mokrasinin uyuşabildiğine en güzel örnek olarak bu 
ülke gösterilmiştir. 11 Eylül sonrasında ortaya çıkan 
İslâmcı algı bunu daha öteye götürmüş ve bilhassa 
Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin demokrasideki 
öncülük vasfı ön plana çıkarılmıştır. Soğuk Savaş’ın 
bitmesi, Yeni Dünya Düzeni’nin tesis edilmesiyle bir-
likte İslâmcılar yeni bir dile yeni bir karaktere, yeni 
tezlere “kavuşmaya” başladı. Medeniyetler Çatışması 
ve Tarihin Sonu ile beraber çoğulculuk, çok kültür-
lülük, Barış İçinde Bir Arada Yaşama, hoşgörü gibi 
temalar altında İslâmcılar kimi zaman yönlendirme 
kimi zaman icbar etme yöntemleriyle, “iyimser ve 
hoşgörülü mecburiyetle” statükonun hiyerarşisi içi-
ne entegre edilmiştir. 

Genel kaide olarak egemenliğin Allah’a ait ol-
duğu ve bunu Allah adına kimin kullanacağına dair 
meseleyi çözmeyen, çözme gayreti göstermeyen, 

unutma yolunu seçen İslâmcılar35, demokrasi üze-

35  Geçmişte sürekli olarak İslâm’ın yönetim sistemi üzerine 
fikir yürüten, teoriler ortaya atan İslâmcılar 90’lı yıllardan 
itibaren bu kaygıları rafa kaldırmıştır. Anlaşılan demokrasi 
ile belirlenmiş yönetim biçimi geçerli tek yol olarak görül-
müştür. Kaldı ki 28 Şubat sürecinden sonra demokratik 
yollarla iktidara gelmek ve iktidarda kalmak bile İslâmcılar 
için büyük “kazanım” olarak kabul edilmiştir. Yasin Aktay’ın 
demokrasi ile İslâm arasındaki ilişkisi üzerine söylediği, yeni 
dönemin ipuçlarını verecektir. Aktay İslâm ile demokrasinin 
uyuşup uyuşmadığını sorgulamanın absürt olduğu çünkü 
buna karar verecek bir mercinin bulunmadığı kanaatindedir. 
“Geçmişte İslâmla en uzlaşmaz olması gereken saltanatı, bir 
yönetim biçimi olarak ve dünyanın konjonktürel bakımından 
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rinden, kültürel çokluk ve ifade özgürlüğü, çoğul-

culuk kavramlarıyla sistem nezdinde kendilerini 

meşrulaştırma gayretine düşmüşlerdir. İslâm’ın de-

mokrasiyle uyuşup uyuşmadığı meselesi, İslâm’ın 

demokrasiyi kapsadığı algısının yaygınlaştırılmasıyla 

konjonktürel olarak aşılmıştır. Meşrutiyet idaresin-

den, partilerin teşekkül etmesinden itibaren partici-

liğin sakıncaları üzerinde duran, partilerin tefrikala-

ra yol açtığını savunan İslâmcılık, parti meselesinde-

ki bu kanaatini de rafa kaldırmış; İslâmcıları temsil 

eden partiler için ya bütüncül bir izah getirmiş ya 

da bunu kendini ifade biçimi olarak yorumlamıştır.36 

İslâmcıların bilhassa 11 Eylül sonrasında demokra-

siyi sahiplenmesinin en önemli nedeni, kendilerini 

anlatabilme, iktidarda yer bulma ve kimliklerini 

Türkiye çapında yerleştirme kaygısıdır. İslâmcılar 

İslâm’ın, demokratik usuller işlediği zaman gelişti-

ği tezine dayanarak, bunu yorumlayarak, bu yorum 

üzerinden yeni bir zemin inşa ederek demokrasiyi 

sahiplenmişlerdir. 

Demokrasi ile İslâm’ın uyuşabileceği yargısı-

nın oturması, İslâmcıların uyum dönemine girmesi 

90’lı yıllarda olurken, İslâmcıların demokrasiyi her 

haliyle sahiplenmesi 11 Eylül sonrası şartlarda ger-

çekleşmiştir. 2000’li yıllardaki İslâmcılık gerçekte 

uyum değil, sahiplenmedir; ânı, zamanı, dönemi, 

ülkeyi, insanları, dünya sisteminin-küresel medeni-

yet genel geçer yargılarını… Dolayısıyla İslâmcıların 

demokratlığı bütünüyle 28 Şubat şartlarının ortadan 

kaldırılmasına bağlı, özgürlük imkânlarının sonuna 

kadar kullanılmasıyla bağlantılıdır. Demokrasinin 

sahiplenilmesine götüren süreçte 90’lı yıllarda RP 

üzerinden Müslümanlar ve İslâmcıların “ne kadar 

demokrat” olduklarına ilişkin sorgulamaların adeta 

sigaya çekmeye dönüşmesi, yeni dönemdeki yöneli-

mi belirleyecek tarzdadır. 

kaçınılmaz bir durumu olarak meşrulaştırıp içselleştirmiş 
bir geleneğin, demokrasiye farklı bir muamelede bulunması 
olan biteni kavrayacak bir ictihadla karşılık vermekte gecik-
miş olmasından başka bir şey değildir.” diyen Aktay, İslâm 
ve demokrasi arasındaki ilgiyi tarihsel süreç, kitabi kaynak-
lar, İslâmi bağlam gibi temelleri saf dışı bırakıp postmodern 
öznellik ve yorumlama hürriyetiyle açıklama gayretine girer: 
“Demokrasi, sonuçta bir yönetim biçimidir; onun, Tanrı’nın 
hükümranlığına karşı kulun hükümranlığını diken bir çer-
çevede tanımlanması, ancak bir tercih sonucudur.” (Aktay, 
1999, 45)  

36  Necip Fazıl partilerin “milli dehaya, milli kalkınmaya” zıt 
fiiller içinde olduğunu (Kısakürek, 2009, 21) belirtirken 
aslında hepsinin aynı olduğunu, Batı bakış açısına sahip 
olduğunu, mizaç farklılığı barındırdığını belirtir: “Aynı 
maya, birinde ahmakça atılganlık, öbüründe haince mis-
kinlik, daha öbüründe kaygısızca deviricilik, berikisinde 
kararsızca idare –i maslahatçılık şeklinde tezahür eder”. 
(Kısakürek, 1973, 73) 

İslâmcıların 90’lı yıllardaki demokrasi algı-

sı araçsal arka plandan uzak değildir. Türkiye’de 

İslâmcıların yaşamasına, hayat hakkına sahip olma-

sına imkân sağladığı için demokrasiye olumlu ba-

kılmıştır. Hâlbuki bu yüzeysel kabul 28 Şubat gibi 

bir süreci doğurmuş, İslâmcıların tam manasıyla 

demokratlaşmaması nedeniyle Refah Partisi kapan-

mış, zulme mağduriyete neden olmuştur. RP ve tabi 

İslâmcı kitle demokratlaşmalıdır yani demokrasiyi 

geçmişteki gibi “şeytan düzeni” olarak algılamamalı, 

geçici bir yöntem olarak değil, kimliğe yerleşen kül-

tür olarak algılamalıdır. (Koru, 1998, 44-45)  Zaten 

bu süreçte RP meseleyi hukuk değil de demokrasi 

meselesi olarak sunsa ve savunsa muhtemelen kapa-

tılmayacaktı. (Akdoğan, 1998, 43) 

AK Parti’nin Belirlediği İslâmcı Doktrin ve Kimlikler

2000’li yıllarda demokrasi artık bilhassa AK Par-

ti iktidarıyla birlikte yeni bir meşruiyet alanı olarak 

dizayn edilmeye, algılanmaya ve sunulmaya başladı. 

Büyük oranda 28 Şubat sürecine karşı en büyük kal-

kan olarak “milli irade” kavramı üzerinde duruldu. 

AK Parti’nin oy oranlarının her seçimde artması, var 

olan durum karşısında görece bir direnç alanı oluş-

turması, sandıkla mümkün olurken, “milli irade” 

yani seçmen nezdindeki güvenilirliği de yine varolan 

durum karşısında “dik durma”ya bağlı olarak gelişti. 

11 Eylül sonrasında demokrasi vurgusunun kuvvet-

lenmesi, milli iradeye bağlılığın artmasında bu 11 

yıllık süreç boyunca AK Parti ve İslâmcılara yönelik 

girişilen eylemlerin, engellemelerin, darbe girişimi 

haberlerinin, 27 Nisan bildirisinin, kapatma davası-

nın, Cumhuriyet mitinglerinin, Danıştay saldırısının 

büyük payı vardır. İslâmcıların demokratlığı 90’lı 

yıllarda başlarken, en büyük darbeyi aldıkları 28 Şu-

bat sonrasında demokratlık artık İslâmcılığın karak-

teri haline geldi. Hatta RP’nin kapanması ve AİHM 

süreci İslâmcılığın kendi tarihini inkâr etmeye kadar 

varan bir süreci oluşturdu. 

İslâmcılar yedikleri her darbenin ardından de-

mokrasiyi daha çok savunur oldular. İslâmcılar 

her darbenin, müdahalenin, girişimin ardından 

demokrasiye daha çok tutunarak, dışta milli irade 

ve sandık vurgusuna içte de dirençli bir irade be-

yanına gittiler. 2000’li yılların İslâmcılığına rengini 

ve meşruiyetini çok büyük oranda sandıktan AK 

Parti’ye aslında Erdoğan’a verilen oylar belirledi. 

Partiye ve Başbakan’a olan ilgi arttıkça Başbakan’ın 

eli güçlendi. Muhtemelen Başbakan oy oranı yüz-

de 30 civarında kalsaydı bu derece etkili bir iktidar 
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kurgusu oluşturamayacaktı. Bu açıdan demokrasi ile 

İslâmcılığın ilişkisi 11 Eylül sonrasında ontolojik bir 

mahiyete ulaştı. 

Bugün artık varolan durum denen yapının de-

vamlılığını sürdürmek için kullandığı eski kavram-

lar bölücülük, şeriat, gericilik, bölünmez bütünlük 

ortalıkta gözükmüyor. (Kayapınar, 2004) Fakat 

Türkiye’de demokratik işleyişin kendi doğal yapısı 

ve demokrasinin kendi teorik çerçevesi içinde ge-

lişmediği en çok da bu dönemde görüldü. Bunda 

bürokratik oligarşi kavramının etkisi yadsınamaz. 

İslâmcılar 2000’li yıllarda yapısökümü, vesayet ve 

bürokratik oligarşi anlayışı sayesinde gerçekleştirir-

ken, bunların yerine yeni bir değer, hiyerarşi üre-

tememenin “teklif” dahi getirememenin rahatlığını 

yaşadı. 

İslâmcıların demokrasi tutamağı ile meşruiyet 

gerekçeleri arasında en büyük payı CHP karşıtlığı 

alır. CHP’nin “ben devletim, devlet benim” fi kriyatını 

devam ettirmesi, devletle aynılaşan parti algısından 

kendini kurtaramaması (Bağce, 2009) ve bu dönem-

de çok sık kullanılan vesayet kavramının ucundan 

bir şekilde hep CHP’nin tutması İslâmcıların kendi 

varlıklarını CHP karşıtlığına oturtmasına neden ol-

muştur. Camilerin ahır yapılması, Kur’ân eğitimi-

nin yasak olması, ezanın aslı gibi okunmaması yine 

İslâmcıların söylemlerinin merkezine oturdu. Bu ba-

kımdan AK Parti ve İslâmcılar kendilerini Menderes 

ve Özal geleneğine yerleştirirken sürekli karşı tarafta 

CHP’yi tutarak, CHP’nin gelmesi halinde kazanımla-

rın tekrar elden gideceği vurgusunu yaparak sandığı 

güvence altına aldı.37 Bu karşıtlık ve çatışma denkle-

mi sandıkta en üst derecede karşılığını buldu. 

Demokrasi burada düşünülecek değil çatışma-

nın yönünü ve seyrini belirleyecek temel malzeme 

olarak ortalıktaki en büyük tez olarak yerini aldı. 

İslâmcılar demokrasiye tutundukça “karşı taraf” yani 

var olan durum ve CHP kesimi, İslâmcılara erken 

dönemlerde yönelttikleri “gizli ajanda”, “şeriatı ge-

tirme” gibi eleştirilerini ertelemek giderek unutmak 

zorunda kaldılar. 

Karşı taraf, demokrasi savunuculuğunda hiçbir 

zaman 11 Eylül sonrası İslâmcılığını geçemedi, de-

mokrasiyi üstlenemedi, tezlerinin merkezine yerleş-

tiremedi. Milli irade ve sandık vurgusu karşısında 

37  Necip Fazıl’ın Menderes’e en büyük eleştirisi CHP anla-
yışını yıkacağı yere, “orta yere yerleşmesi” yani statüko-
yu muhafaza etmesidir. (Kısakürek, 1973, 72) Başbakan 
Erdoğan Necip Fazıl’ı bu gözle okudu mu bilinmez ama 
klasik devlet yapısını reddettiği ve “orta yere oturmak”tan 
kaçındığı bir gerçek!

karşı taraf asıl demokrasinin ne olduğu ve demokra-

sinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığı görüşleriyle 

iktifa etti.  İslâmcılar bu dönemde demokrasi üzeri-

ne savunuculuğun ötesine geçerek “sahiplenme” içi-

ne girmesine rağmen çok az muhalif ses geldi. Kısık 

sesli eleştirilerde demokrasi ve liberalizmin  statüko 

karşısında var olma çabası içinde putlaştırıldığı ka-

naati bu eleştiriler arasında yerini aldı: “Liberalizm, 

demokrasi, sivil toplum gibi örgütçü mitleri tarihî 

bağlamları içine yerleştirmeden kullandığımızda, 

ister istemez idealleştirmek zorunda kalırız. Hayek 

çapındaki bir liberal, (çağdaş) demokrasiyi libera-

lizmin en büyük engeli sayarken; Wallerstein ça-

pındaki bir toplumcu, liberalizmi demokrasinin en 

büyük düşmanı sayabiliyor. Biz hem demokrasiyi 

putlaştırıyoruz, hem liberalizmi. Gerçekte ikisini de 

tartışmadan kabulleniyor; Batı’nın bize biçtiği “deli 

gömleklerini” itirazsız giyiyoruz. Cemaatlerimiz bile 

birer STK (sivil toplum kuruluşu) olup çıktı.” (Özel, 

2005) 

Muhafazakâr demokrasi kavramının AK Parti’nin 

ideolojisi ve doktrini olması, onun İslâmcılık karşı-

sındaki etkisini azaltacağı yere artırıyor. Güçlü ikti-

darı, İslâmcıların etkinlik alanlarının açılmasındaki 

gösterdiği performans demokrasinin İslâmcılar nez-

dinde “suskunluğunun” en belirgin izahı. Bu ba-

kımdan AK Parti İslâmcı olmadığını dile getirse bile 

İslâmcılığı belirliyor, demokratik idealler adı altında 

İslâmcılığın yönünü de çiziyor. İslâmcıların demok-

rasiye en ufak eleştiride bulunmadan kabul edilmesi 

hatta ona yeni katkılar sağlanması, “AK Parti’nin en 

büyük yardımcısı, bir entelektüel kamu üretemeyen 

İslâmcı entelektüellerdir.” fi krini doğuruyor. (Altun, 

2005)  Bu dönem Türkiye’deki her kesimin kendi 

tezlerini ortaya koyarken gösterdiği performans ta-

mamen zıtlıklar ve çelişkiler üzerine kurulmuştur. 

AK Parti’nin ve İslâmcıların kapatma davasına karşı 

çıkarken “demokrasi denklemi” kurması, kapatma 

davasının kendisiyle çeliştiği halde İslâmcılar bura-

dan bir “demokrasi tartışması” başlatmak yerine de-

mokrasiyi daha çok tutamak olarak kabul etti. 

Demokrasinin kendi teorisinin sıkıntılı olması, 

kendi ilkeleri içinde büyük çelişkiler barındırması 

yerine kuru, kaba ve sloganik bir demokrasi taraf-

girliği İslâmcıların bu dönemini izah eder duruma 

getirdi. 

İslâmcıların Sığınağı Olarak Demokrasi

Dünyada İslâm ile demokrasi arasındaki ilişkiler, 

liberalizm ile demokrasi arasındaki münasebetler 
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çok farklı yönlere gidebilir ama Türkiye’de demok-

rasi ile İslâmcılar arasındaki sıkı ve girift samimiyet 

daha uzun bir süre içeriksiz, sloganik ve mecburi 

kanaldan yürümeye devam edecek gibi görünüyor. 

İslâmcılar ile demokrasi pragmatizm kanalında kon-

jonktürel tutamak halinde varlıklarını sürdürürken 

buradan eklektik ve sentez yorumlar çıkarma gibi 

bir istek dahi ortaya çıkmamaktadır. Dünyada “ka-

pitalizm ile demokrasi arasındaki evliliğin sona er-

diği” (Zizek, 2014, 43) yönünde çıkarımlar yapılır, 

“şeriatın demokratikleştirildiği” (Feldman, 2013, 

173) yönündeki projeler öne atılırken, Türkiye’de 

her iki tarafın kendi üstünlüklerini öne çıkaracak, 

kendi temel tezlerini yeniden yorumlayacak amacı 

olmadığı kesinleşmektedir. Bu süreçten bir kazanan 

aranacaksa bu, ibreleri Neo-Liberal dünya sistemi ile 

demokratik algı üzerine döndürmektedir. 

İslâmcılar 11 Eylül sonrasında demokrasiyle 

sıkı bir ortaklık, ittifak kurdu, demokrasi üzerin-

den varoluşunu güçlendirdi ama hala demokrasi-

den kaynaklanan meseleleri, çıkabilecek sorunları 

ve eksikleri tartışabilmiş, aşabilmiş değil. Bugün 

için İslâmcılık demokrasi ile iyi münasebetler geliş-

tirirken, ortaklık kurarken ortaya çıkmayan mese-

leler gelecekte daha büyük krizlere neden olabilir. 

Demokrasinin dayandığı temelin çoğunluğun ya da 

çoğulculuğun kendi başına krize yol açabilme po-

tansiyeli çok yüksek. Üstelik çoğunluk algısıyla ço-

ğulculuğun geliştirilmesi, iktidarın meşruiyeti hatta 

sistem bazında İslâmcıların varlığının meşru olup 

olmaması tartışmasına kadar götürülebilir. Neolibe-

ral politikalarla sosyal devlet anlayışının bir şekilde 

kaynaştırılması ya da ekonomik yapının vatandaşın 

lehine işleyen yanının sekteye uğramasıyla ortaya çı-

kabilecek siyasal sorun çok kısa sürede demokratik 

krize dönüşebilir. Bu durumda İslâmcıların demok-

rasi karşısında takınacakları tutum şimdiden tahmin 

edilebilir. 

İslâmcılık ile demokrasi arasındaki ilişkinin bir 

başka boyutunda millet meselesi var. Siyasal yapı ile 

halk arasındaki ahengin gelişmişliği, ortada bir mil-

let varlığı olduğu kanısını güçlendiriyor. Bu millet 

varlığı bir hayalet gibi İslâmcıların zihninde parla-

makta ve artık vatandaştan bir demokrat millet port-

resi ortaya çıkarıldığı zannı hâkim hale gelmektedir. 

Halbuki millet bütünü bugün sadece heyula olarak 

dururken, tarafl ar arasında pragmatik hedefl erle ör-

tüşen algı kümesi sürekliliğini koruyor. Siyasal yapı, 

İslâmcılar sandık marifetiyle gerçekleştirilen irade 

beyanını millet varlığı olarak alırken, milli iradeyi 

kutsamakta fakat seçim sonuçlarında meydana ge-

lebilecek bir düşüşte algıların nasıl değişeceği tam 

olarak kestirilememekte. Böyle bir akıbet çok kolay-

lıkla İslâmcıların millet bütününü statükocu, sağcı 

ve muhafazakâr tavsifi  içine alabileceğini tahmin et-

mek çok zor değil. 

İslâmcılar geçmişlerinde sürekli yöntem, siyasal 

model arayışı, devşirmesi içindeydi. İslâm’ın öngör-

düğü siyasallığın ne olduğu tartışması matbuatın 

ana gündem maddelerindendi. Hilafet eksenli mo-

dern bir yapılanmanın imkânları bu süreçte çokça 

tartışıldığı halde bugün için İslâmcılar “ideal model” 

arayışını yok sayıp ertelemiş gözüküyor. Demokra-

tik idare ve Neoliberal politika modelleri, işleyişin 

sorunsuz sürmesi bu model fi krini kaldırıyor ama 

İslâmcılar gelecekte, bu realpolitiğin idealpolitik 

olup olmayacağını algılayamıyor ya da bunu düşün-

mekten kaçıyor. 

Bugün İslâmcılık, demokrasinin bir nevi  şem-

siyesi altında kendi varlığını koruma kaygısı içinde. 

İslâmcılar için demokrasi geçmişteki demokrasi algı-

larının hepsinin ötesinde yeni anlamlar ifade ediyor. 

İslâmcılar geçmişte vurguladıkları gibi demokrasinin 

statükoyla, Kemalizm’le, sistemle, Batı medeniyetiy-

le, sömürgecilikle bağlantısı, Allah’ın indirdikleriyle 

değil insan egemenliğine dayandığı için küfür rejimi 

olması ya da İslâm’ın önünü açması gibi yönleriyle 

ele almaktan uzaklar. Demokrasi bugün ontolojik 

olarak İslâmcıların (İslâm’ın değil ama!) gerekçesi-

ni oluşturuyor.  Sistemle ilişkiler, bürokratik oligarşi 

karşısında demokrasi İslâmcıların sığınağı, kaçışı, 

korunaklı alanı, kurtuluşu kısacası “varoluşsal gü-

venlik alanı”dır.  Demokrasinin İslâmcılar için va-

roluşsal güvenlik haline gelmesi, İslâmi algı, İslâmi 

düşüncenin geleceği için ne anlam ifade ediyor? 

İslâmcıların millet ve milli irade vurgusu, ter-

cüme hareketleri sonrasında ortaya çıkan anlayı-

şın, devleti ve milleti karşısında gören algının sona 
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ermesi bakımından önemli bir eşik teşkil ediyor. 

İslâmcılar millete dayanırken aynı zamanda milletin 

dönüşüm için gerekli en önemli unsur olduğunun 

farkına varmış oldu.38 Bunu konjonktürel ve prag-

matik hedefl erden çıkarıp İslâmcı düşüncenin inşası 

için alt yapı olarak düşünüp düşünmeyecekleri ge-

lecekte görülecek. Bu “karşılıklı inşa” faaliyeti yani 

milletle İslâmcılar arasındaki irtibat noktası bugün 

demokrasi sayesinde sağlanıyor gibi gözüküyor.  

Milletin İslâmcılara İslâmcıların millete kavuşması 

yani temel millet kavramında birleşmeleri demokra-

si sayesinde sağlanır mı sağlanmaz mı? İslâmcıların 

süreç devam ederken kendilerine sorması gereken 

asıl soru bu. 
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İslâmcılık iddiasında bulunanlar olarak bizler derinlikli analizler yapamaz ve geleceğe 
dönük esaslı projeler geliştiremezsek, bu yüzyılın içinde kaybolup gitmemiz işten 

bile değil. Adımlarımızı sağlam atmak, olayları/olguları iyi okumak ve uzun soluklu 
çabalar içine girmek mecburiyetindeyiz.  

20. Yüzyıl, arka-

sında derin 

acılar ve sarsıcı deği-

şiklikler bırakarak 

geçti. Öyle görünü-

yor ki 21. yüzyılda 

en az onun kadar 

derin acılara ve sar-

sıcı değişikliklere 

gebe. Aslında gerek 

20. gerekse 21. yüz-

yıl başlangıçları itibariyle birbirlerine çok benzi-

yorlar. 20.yüzyılın başlarında dünyanın bir savaşa 

doğru hızla ilerlediği ve sınırların yeniden çizile-

ceği bir vasatın oluşacağı her halinden belliydi. 

20 yıl arayla yaşanan iki büyük savaşla dünya 

yeniden şekillendirildi. Yaklaşık 100 yıl sonra, 21. 

yüzyılda, bizler de aynı olaylara şahitlik etmek-

teyiz. Öyle görünüyor ki bu yüzyılda sınırların 

değiştiği ve dünyanın yeniden dizayn edildiği bir 

yüzyıl olacak/oluyor.

İslâmcılık iddiasında bulunanlar olarak bizler 

derinlikli analizler yapamaz ve geleceğe dönük 

esaslı projeler geliştiremezsek, bu yüzyılın içinde 

kaybolup gitmemiz işten bile değil. Adımlarımızı 

sağlam atmak, olayları/olguları iyi okumak ve 

uzun soluklu çabalar içine girmek mecburiyetin-

deyiz. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve nasıl bir 

dünyaya doğru evirildiğimizi, yaşadığımız çağa 

şahitlik etmek/şehid 

olmak istiyorsak, iyi 

etüt etmek zorunda-

yız. I. Dünya Savaşı 

yaşayan dört impara-

torluğu tarih sahne-

sinden sildi. Her bir 

imparatorluk farklı 

bir kutbu ve denge-

yi temsil ediyordu. 

İmparatorlukların etnisite/bölge/dil vs. unsurların 

ayrıştırıcılığını aşmış ve daha üst bir değerler 

sistemi/kimlik kurmuş, kuşatıcı bir yapı olduğu 

gerçeği düşünüldüğünde, neden ortadan kaldı-

rılmak istendiği daha kolay anlaşılabilir. Mikro/

ulus devletçikler oluşturarak daha kolay kontrol 

altına alınabilir bir devletler sistemi geliştirmek 

uzun vadeli planların hayata geçirilmesi açısından 

oldukça önemlidir.

Homojenleştirme Sürecinin İşleyiş Biçimleri

Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Alman 

İmparatorluğu gibi devasa yapılar,  I. Dünya 

Savaşı sonunda artık ortada yoktu. Bu yapı-

ların oluşturduğu nüfuz alanlarında meydana 

gelen boşluk, mikro/ulusal devletçikler tarafın-

dan, küresel finans-kapitalin rahat dolaşımını 

Kamil ERGENÇ

İSLÂMCILIK:
Mazi ve Gelecek; İmkân ve Handikap
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ve modern değerler ekseninde gerçekleştirilme-

si planlanan homojenleştirme projelerinin daha 

kolay gerçekleştirilmesinin zeminini oluşturmak 

için dolduruldu. Yani I. Dünya Savaşı aslında 

dünyayı Batılı/modern/kapitalist değerler ekse-

ninde homojenleştirme/birörnekleştirme projesi-

nin ilk adımı olarak kabul edilebilir.

Gerek sermayenin merkezileştirilmesi ve 

finans kapitalin serbest dolaşımının sağlanma-

sı, gerekse askeri, sınaî, ekonomik ve kültü-

rel anlamda basmakalıp/tekdüze/

birörnek bir mekanizmanın oluş-

turulması ve buna uygun pazar-

ların ihdas edilmesi; dolayısıyla 

birbirine aşırı bağımlı devlet-

çikler eliyle uzun vadede şirket/

marka odaklı ekonomik bağım-

lılaştırma politikalarıyla, dünya, 

batının ürettiği değerlerin ege-

men olduğu küçük bir köy hali-

ne getirilmek isteniyordu.

Homojenleştirme süreci asıl 

olarak savaş sonrasında ken-

dini gösterdi. Batı tipi üretim-

tüketim anlayışının küreselleş-

mesi için mağlup ülkeler, otan-

tik/geleneksel üretim-tüketim 

değerlerinden uzaklaştırılarak 

yeni oluşturulacak bağımlı ve 

güdümlü ekonomik programa 

göre şekillendirildi. Bu çerçe-

vede çeşitli finansal yaptırım-

lar ve dizaynlar baş gösterdi. 

Yeni kur(dur)ulan ulus devlet-

ler ise küresel sistemin finansal 

homojenleştirme sürecine des-

tek verme koşuluyla iktidarda 

kalma imkânını elde etti.

Hilafetten dolayı İslâm Milletinin temsilci-

si durumunda bulunan Osmanlı İmparatorluğu 

ise bu süreçten en fazla yara alarak çıkan yapı 

oldu. Osmanlı hinterlandında yaklaşık 22 devlet 

üre(til)di. Bu devletlerin ortaya çıkış süreçlerin-

de makro düzeyde etnik/mezhebi/coğrafi, mikro 

düzeyde ise meşrebi ve folklorik argümanlar 

belirleyici oldu. 21. Yüzyılda haritalarının değiş-

tirilmesi hedeflenen ülkelerin bu makro ve mikro 

argümanlar eliyle ihdas edilmiş devletler olması 

tesadüf değildir.

Osmanlı’nın ana mirasçısı pozisyonunda olan 

Türkiye, dahili bir kimliksizleştirme operasyo-

nuna maruz bırakılarak, imparatorluk geçmişin-

den tevarüs ettirdiği tüm birikiminin önüne set 

çekilmeye çalışılmıştır. Benzer durum Türkiye’nin 

yakın komşusu İran’da da yaşanmıştır. Pehlevi 

Hanedanlığı aracılığıyla modernleştirilerek küre-

sel hegemonyanın jandarmalığına hazırlanan İran, 

1979 Devrimi’ne kadar, kısa süreli Musaddık 

dönemini saymazsak, Batının enerji 

ihtiyacını karşılayan bir ülke 

olmaktan kurtulamamıştır.

Oryantalistlerce Ortadoğu 

olarak adlandırılan bu coğ-

rafyanın 100 yıllık geçmişine 

bakıldığında bugün yaşananla-

rı anlamlandırmak daha kolay 

olacaktır. Etnik, mezhebi ve 

meşrebi düzeyde parçalanan bu 

coğrafya aslında küresel homo-

jenleştirme uygulamasının en 

bakir alanıydı. Yerli yöneticiler 

gibi görünen ama aslında eğiti-

mini batıda almış ve bizzat batı-

lı efendileri tarafından iktidara 

getirilmiş azınlık yapılarının 

Müslüman halkların emek ve 

alın terinin batıya akışını kolay-

laştıran bir vasıta olmaktan öte 

anlamları yoktu.

II. Dünya Savaşı finan-

sın merkezileşmesi ve dünya-

nın finans ve kültür ekseninde 

homojenleştirilmesi için atılmış 

ikinci büyük adımdı. Merkezi 

Avrupa’nın yaramaz çocuğu 

Almanya ile Uzakdoğu’nun otantik merkezi Japon 

İmparatorluğu’nun sisteme eklendiği/dâhil edildi-

ği bu savaş, aynı zamanda, 20. yüzyılın sömürgeci 

gücü olan ABD’nin finansal yardımlar aracılığıy-

la Merkezi Avrupa’ya girişinin başlangıcı oldu. 

Marshall yardımları olarak adlandırılan bu yar-

dımlarla Avrupa küresel finans sistemine uygun 

olarak şekillendirildi.

Türkiye’nin de bu süreçte Marshall yar-

dımlarından istifade ettiğini ve NATO paktına, 

Hilafetten dolayı İslâm 
Milletinin temsilcisi 
durumunda bulunan 
Osmanlı İmparatorluğu 
ise bu süreçten en fazla 
yara alarak çıkan yapı 
oldu. Osmanlı hinterlan-
dında yaklaşık 22 devlet 
üre(til)di. Bu devletlerin 
ortaya çıkış süreçlerin-
de makro düzeyde etnik/
mezhebi/coğrafi, mikro 
düzeyde ise meşrebi 
ve folklorik argüman-
lar belirleyici oldu. 21. 
Yüzyılda haritalarının 
değiştirilmesi hedeflenen 
ülkelerin bu makro ve 
mikro argümanlar eliy-
le ihdas edilmiş devletler 
olması tesadüf değildir.
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Arap Baharı olarak adlandırılan bu süreçte Müslüman Kardeşler’in Tunus’taki uzan-
tısı olan Nahda Hareketi’nin, biraz da mecbur kalarak, siyasal alandaki uzlaşmacı ve 
neo-liberal politikalarla uyumlu tavrı ile Türkiye özelinde AK Parti süreciyle beraber 
İslâmcılık mefkûresinde meydana gelen durağanlık ve muhafazakârlaşma iyi etüt 
edilmeli ve Batıda son kullanma tarihi geçen kavramlarla yıllarca mustazaflaştırılmış 
Müslüman halklara seslenmek yerine, özgün Kur’âni perspektifin yeğlenmesi gerektiği 
idrak edilmelidir. Küreselleşen finans kapital ve kültürel homojenliğin insanlığı getirip 
bıraktığı çıkmaz sokak, şayet İslâmcılık özgün olma iddiasını muhafaza edebilirse, 
önemli bir kazanıma dönüşebilir.

Sovyetlerin tehdidi aldatmacasıyla girdiğini hatır-

latmakta fayda var. Savaşın ardından kurulan 

NATO paktı uzun vadede küresel kapitalist siste-

min bekasını sağlamanın garantörü olmanın yanı 

sıra, dünyanın gelecekte alacağı yeni şekil(ler)de 

özne rolü oynamayı kendisine görev addetti.

II. Dünya Savaşı sonrasında kur(dur)ulan İsrail 

ise 20. yüzyılın ikinci yarısında Ortadoğu coğraf-

yasının en önemli problemi olmuştur. Bölgenin 

dizaynı ve kontrolü amacıyla kasıtlı olarak kurul-

masına izin verilen İsrail 1948’de kurulduğu gün-

den bugüne kadar sürekli olarak sınırlarını geniş-

letmiş ve başta Filistin olmak üzere bölgedeki 

Müslüman halkları tehdit eder pozisyona gelmiştir. 

Bugün dünya üzerinde sınırları belli olmayan tek 

devlet olma özelliği gösteren İsrail, 1967 sınırla-

rına dönme tekliflerini kabul etmek şöyle dursun, 

Tevrat’ın ‘’Nil’den Fırat’a kadar vaat edilmiş top-

raklar’’ olarak ifadelendirdiği bölgeyi kendisine 

ait görmekte ve uzun vadeli planlarını buna göre 

yapmaktadır.

İsrail’in başta Altı Gün Savaşları olmak üzere 

peyderpey Arap ülkeleriyle yaptığı bütün savaşlar-

dan, aldığı küresel desteklerle, zaferle çıkması hem 

Arap Müslümanlarının gururlarının kırılmasına 

hem de Baasçılık/nasyonal sosyalizm olarak bilinen 

Arap milliyetçiliğinin sonunun hazırlanmasına yol 

açmış ve İslâmî Hareketlerin güçlü bir şekilde orta-

ya çıkışına vesile olmuştur.

II. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın yeni 

nüfuz alanlarına ayrıldığı Yalta buluşması da 20. 

yüzyılın önemli köşe taşlarından biridir. Yalta’da, 

Sovyetler ve ABD arasında gerçekleşen nüfuz 

paylaşımında ABD nüfuz alanına düşen Türkiye, 

Sovyetler tehdidiyle ABD tarafına itilmiş ve bugüne 

kadar da bu tarafta kalmaya mecbur bırakılmıştır. 

Dünyanın Soğuk Savaş hikâyesiyle oyalandığı 40 

yıldan fazla süren dönem ise kendisini bir düşman 

olmadan tanımlayamayan küresel sistemin, yani 

Batı ve onun nezdinde ABD’nin, ürettiği bir oyala-

ma stratejisinden başka bir şey değildir.
Dünya, yaklaşık 40 yıl süren soğuk savaş 

hikâyesine inanmak zorunda kaldı. Aslında kapita-
lizm ve komünizm hiçbir zaman birbirlerine düş-
man olmamışlardı. Çünkü ikisi de aynı medeniyet 
havzasının bir ürünüydü. Kapitalizmin kendisini 
açık toplum, serbest pazar, insan hakları  ve özgür-
lük/emansipasyon gibi şaşaalı kavramlarla dünyaya 
pazarlamasının önünü açabilmek için otoriter/tota-
liter, kapalı ve ceberrut yönetimlere ihtiyaç vardı. 
Bu durum Sovyetlerde Ekim devrimiyle komünizm 
şeklinde tezahür ederken, Ortadoğu da Sovyetlerin 
uzantısı olan Baasçılık/nasyonal sosyalizm şeklinde 
tezahür etti. Dolayısıyla Batı bir yandan totaliter 
yönetimler aracılığıyla baskılanan halkları kendi-
sine hayran bırakacak argümanlar sunarken, bir 
yandan da bu totaliter yapıları destekliyordu.

Homojenleştirme işlemi 20.yüzyılın sonu-
na gelindiğinde neredeyse tamamlanmış, birçok 
medeniyet -Hint, Çin, Mısır gibi- yeni sisteme 
bütünleşmiş ve batı tarzı üretim-tüketim algı-
sı küreselleşmişti. Henüz Hindistan ve Çin gibi 
yoğun nüfuslu ülkeler batı gibi tüketmemekteydi, 
ancak adı geçen ülkeler kapitalizm karşısında dire-
nebilecek kıvamda değillerdi ve folklorik değerler 
olmanın ötesine geçememekteydiler. Asıl büyük 
sorun ise Hindistan ve Çin gibi dünya nüfusunun 
%40’ını oluşturan ülkelerin batılılar gibi tüketme-
ye başlamasında yaşanacaktır. Dolayısıyla Çin’in 
Afrika’ya yerleşme çabalarını bu çerçevede değer-

lendirmek gerekir. 
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Soğuk Savaş denilen süreç boyunca Batı’nın 

kendisini özneleştirmesine yardım eden ve kapi-

talist üretim-tüketim algısının küreselleşmesi 

doğrultusunda misyonunu memnuniyetle yerine 

getiren Sovyetler Birliği, üretilen/mürettep Afgan-

Sovyet savaşıyla dağıtılmış ve 1990’lı yıllarda yeni 

kavram İslâmi hareketlerle mücadele olmuştur. 

Özellikle 1979’da gerçekleşen ve 20. yüzyılın en 

ciddi tepkisi olan İran Devrimi’nin etkisi İran-Irak 

savaşı ile kırılmaya çalışılarak mezhebi argüman-

lar ile cepheleşmeler beslenmiştir. Türkiye’de 12 

Eylül 1980 İhtilali’nin İran Devrimi’nden hemen 

sonra gerçekleşmiş olması üzerinde düşünülmeyi 

hak etmektedir. Öte yandan ARAMCO ve RABITA 

gibi yapılar vasıtasıyla palazlandırılan güdümlü/

tepkisel/primitif İslâmî algı, bugün bile etkileri-

ni devam ettirmektedir. Bu algının son yıllarda 

mezhebi argümanlarla kışkırtılması ise dikkate 

şayandır. Bu yapıların Afgan-Sovyet savaşında 

desteklediği Taliban tarzı örgütlenmeler bugün 

‘’öcüleştirilmiş’’ ve Müslüman dünyanın temsil-

cileriymiş gibi sunularak Batıda İslâmofobia algı-

sı oluşturulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla İslâm 

dünyası ilkel/primitif/tepkisel İslâmi algı ile uzlaş-

macı/silik/etkisiz bir İslâm algısı arasında tercihe 

zorlanmıştır. Bu durum bir öteki olmadan varlı-

ğını devam ettiremeyen Batının yeni bir düşman 

ihtiyacının neticesidir.

20. Yüzyıl yukarıda işaret etmeye çalıştığımız 

ve belki bazılarını atladığımız bir süreç içeri-

sinde geçti. Geride acılar, ıstıraplar ve yıkımlar 

bıraktı. 21. Yüzyıl ise savaşla başladı. 11 Eylül 

2001 mürettep saldırılarının hemen ardından 

Bush’un ‘’haçlı seferleri’’ ifadesi ve Condelezza 

Rice’ın ‘’Ortadoğu’da haritalar değişecek’’ ifadesi 

hâlâ hafızalardaki yerini korumaktadır. Finans 

ve kültür eksenli homojenleştirme projelerinin 

dünyayı küçük bir köy haline getirdiği bir gerçek, 

ancak en az bunun kadar bir gerçekte aydınlanma 

fikriyatına dayanan batı modernleşmesinin insan, 

evren, tanrı ve tarih tasavvurunun iflasın eşiğine 

geldiği ve küresel karşı duruşun tek temsilcisi 

olarak tebarüz eden İslâmcılığın oldukça ciddi 

imkânlarla 21. yüzyıla taşındığıdır.

İslâmcılığı Nasıl Bir 21. Yüzyıl Bekliyor?

Aydınlanma düşüncesinin ünsiyet kuran ve 

ünsiyet kurduğu oranda, bilhassa tanrı ile ünsi-

yetini canlı tuttuğu oranda, beşerlikten insanlığa 

doğru yücelen insanı bireyleştiren; yani kendi-

sinin tanrısı haline getiren ve beşerlik yönünü 

yani organik, insiyaki ve egosantrik yönünü 

merkezileştiren algısı, içinde bulunduğumuz 21. 

yüzyılın en ciddi travmalarından birini oluş-

turmaya devam etmektedir/edecektir. Bu algı 

Batı insanının buhranlara gark olmasına sebebi-

yet vermiş olmasına ve bugün batıda ezoterik/

Batıni yönelmelere sebep olmasına rağmen, içinde 

Türkiye’nin de bulunduğu Ortadoğu coğrafyası-

na farklı kimlikler ve ilgiler aracılığı ile girmeye 

çalışmakta ve Müslüman muhayyilede kendisine 

meşruiyet alanı açmaya çabalamaktadır.

Bugün dünya insanlığının yaşadığı en büyük 

travma fıtratına yabancılaştırılan insan travması-

dır. 19. Yüzyıl pozitivizminin 20. yüzyılla birlikte 

ortadan kalkması ve bilimdeki izafiliğin felsefi/

metafizik alanda da kendisini gösterdi. Bunun 

neticesinde ortaya çıkan hakikatin bilinemezliği/

agnostisizm ve nüfuz edilemezliği düşüncesi, 

tek tek fertlere göre bir hakikat tanımının ortaya 

çıkmasına ve dolayısıyla her türlü otoriteden -en 

başta da tanrı otoritesinden- bağımsızlaşan insan 

tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. Özgürlüğü, 

tanrı karşısında özgürleşmek ya da dinin dog-

malarına karşı gelmek olarak algılayan modern 

insan, anne-baba, devlet, toplum vb. her türlü 

otoriteyle arasına son derece büyük mesafeler 

koyarak mevcudiyetini ispat etme çabası içeri-

sine girmiştir. Kültürel ve finansal homojenlik 

sayesinde birörnekleşen/tek tipleşen/basmakalıp-
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laşan dünya insanlığı, farkında olmadan finans-
kapitalin kendisine dayattığı markalar ve/veya 
ikon/ikonalar eliyle varoluşunu gerçekleştirme 
yoluna gitmektedir. 

Batının kendi insanını helak eden/beşerleş-
tiren aydınlanma düşüncesi ve bu düşüncenin 
ortaya çıkardığı prometeusçu insan prototipi, 
halkı Müslüman ülkelere özgürlük/emansipas-
yon adı altında ve birtakım STK/NGO aracılığı 
ile pazarlanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla 
İslâmcılık, Batıda miadını doldur-
muş kavram ve kuramların göl-
gesine sığınarak bir teori geliş-
tirmek yerine, Batı insanını da 
kuşatacak özgün Kur’âni kav-
ramlarını bugüne taşıyabilecek 
bir çaba içerisinde olmalı ve 
öncelikle bilinç devrimini önce-
lemelidir.

Özellikle demokrasi, libera-
lizm, laiklik/sekülerizm, insan 
hakları, sivil toplum, çevre gibi 
batı dünyasının oldukça fazla 
kullandığı ve İslâm beldelerine 
de ihraç etmeye çalıştığı kav-
ramların mahiyetlerini deşifre 
etmek ve kendi özgün kav-
ramlarımızla küresel bir karşı 
mukavemeti sergilemek duru-
mundayız. 20. Yüzyılda totali-
ter/otokratik/baskıcı/mütehak-
kim idareler eliyle on yıllarca 
gadre uğramış coğrafyamızın 
mustazaflarına büyülü Batıl(ı) 
kavramlarla değil, İslâmî termi-
nolojinin inkılâpçı ve adil kav-
ramlarıyla seslenmek durumun-
dayız. Slavoj Zizek’in  “demok-
rasinin kapitalizmle dansı bitti”  
ifadesinden mülhem, bu yüzyılda Batı diye tabir 
edilen coğrafyada demokrasi yerine teknokrasi 
veya şirketokrasinin egemen olacağını; batıyı 
köhneleştiren ve batı insanını buhrana sevk eden 
demokrasi soslu emansipasyonun, şimdi de İslâm 
dünyasını koflaştıracağı ve otantik İslâmi kavram-
ların deforme edilmesine ve/veya tarihselleştiril-
mesine hizmet ederek, bir yüzyılı daha kaybetme-

mizi sağlayacağını unutmamak gerekiyor.

11. Yüzyılın sonundan başlayarak 13. yüzyılın 

son çeyreğine kadar devam eden Haçlı saldırıları 

ile aynı dönemlerde cereyan eden Moğol istila-

larının moral açıdan zayıflattığı dönemin İslâm 

Dünyası,  Gazali ve Mevlana gibi bazı önemli 

simalarında teşvikiyle nasıl ki tasavvufa meylet-

tilerse,  benzer bir sürecin 21. yüzyılın başından 

itibaren cari kılınmaya çalışıldığına şahit olmakta-

yız. Dünya Müslümanlarına, yaşanan bu kaos ve 

kargaşa ortamından uzak kalarak 

tanrıya yönelmek suretiyle uzlette 

yaşamanın erdemlerinin tavsiye 

edildiği bir vasatın doğduğu ve 

bu vasatın Müslümanları edil-

gen/nesne/pısırık/silik şahsiyet-

ler haline getirdiği ve İslâm’ın 

gerçek anlamda anlaşılması 

için ezoterik/batıni/işraki bir 

yoruma gerek olduğu şeklinde-

ki bir kanaatin oluşturulmaya 

başlandığı müşahede edilmek-

tedir. Dolayısıyla İslâmcılığın 

bu çağda müteyakkız olması 

gereken en önemli hususlar-

dan biri de tasavvuf ve ben-

zeri anlayışlarla oluşturulmaya 

çalışılan edilgenleştirme çaba-

larıdır. Mevlana ve Yunus gibi 

sufilerin özellikle bu dönemde 

ön plana çıkarılmasına dikkat 

etmek gerekir.

İslâm düşüncesinin ve bu 

düşüncenin mefkûreleşmiş hali 

olan İslâmcılığın teorik düzlem-

de 20. yüzyılda atılan sağlam 

temellerinin geliştirilmesi nok-

tasında bu çağın İslâmcılarına 

çok önemli görevler düşmekte-

dir. Seyyit Kutub, Malik b. Nebi ve Ali Şeraiti gibi 

alim/mütefekkir kişiler eliyle 20. yüzyılın siyasal, 

ekonomik, kültürel, yerel ve küresel perspektifine 

göre sistemleştirilmiş ve ciddi bir ideolojik zemi-

ne oturtulmuş İslâmcı karşı duruşun, bu çağın 

İslâmcıları tarafından bugünün sosyo-kültürel, 

sosyo-ekonomik, sosyo-politik, yerel ve küresel 

koşulları göz önünde bulundurularak yorumlan-

ması ve aşılması gerekmektedir. Dolayısıyla 21. 

Modern hayat İslâmcılığı 
pek çok alanda söz söy-
leyebilecek bir mecraya, 
tabiri caizse, itmiştir. Bu 
çok büyük bir imkândır 
ve eğer bu imkan 
değer lendir i lemezse 
Müslümanlar bu yüzyılı 
da kaybetmiş demektir. 
Susan Buck Moors’un 
ifadesiyle İslâmcılık 
“Batı’nın -bu batıya ate-
ist/materyalist Sovyetler 
de dâhildir- hâkimiyeti 
döneminde geliştirilmiş 
modern hayatın hak-
sızlıklarını dengelemek 
için en çeşitli biçimlerde 
mücadele eden toplumsal 
hareketlerin sivil toplu-
munda bir mevki haline 
gelmiştir.
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yüzyıl İslâm düşüncesi ve İslâmcılık mefkûresi 

açısından oldukça ciddi imkânları da bünyesinde 

barındırmaktadır.

Mısır’da İslâmcı bir geçmişe sahip olan 

Müslüman Kardeşler hareketinin yaşadığı tecrü-

be aslında İslâmcılığın dinamizmini göstermesi 

açısından önemlidir. Ancak Arap Baharı olarak 

adlandırılan bu süreçte Müslüman Kardeşler’in 

Tunus’taki uzantısı olan Nahda Hareketi’nin, 

biraz da mecbur kalarak, siyasal alandaki uzlaş-

macı ve neo-liberal politikalarla uyumlu tavrı 

ile Türkiye özelinde AK Parti süreciyle beraber 

İslâmcılık mefkûresinde meydana gelen dura-

ğanlık ve muhafazakârlaşma iyi etüt edilmeli ve 

Batıda son kullanma tarihi geçen kavramlarla 

yıllarca mustazaflaştırılmış Müslüman halklara 

seslenmek yerine, özgün Kur’âni perspektifin yeğ-

lenmesi gerektiği idrak edilmelidir. Küreselleşen 

finans kapital ve kültürel homojenliğin insanlığı 

getirip bıraktığı çıkmaz sokak, şayet İslâmcılık 

özgün olma iddiasını muhafaza edebilirse, önemli 

bir kazanıma dönüşebilir.

İslâmcılık bu süreçte dünya insanlığına vere-

ceği mesajda, zaten 20. yüzyılın kokuşmasına; 

insan, tabiat ve tanrı yitimine/nihilizme yol açan 

Batı’nın değerlerine yaslanarak değil bilakis bu 

değerlerin kofluğunu izhar/deşifre edip entelek-

tüel derinliği kuşanarak bizatihi vahiy ve sahih 

sünnetten esinlenerek evrensel mesajını orta-

ya koymakla mükelleftir. Bu nedenle bu çağın 

İslâmcısının görevi ağır ve meşakkatlidir. Bu 

görevin Allahın izniyle muvaffakiyet ile sonuçla-

nabilmesi için çok ciddi çabalara ihtiyaç vardır. 

Cehd etmeyi şiar edinmek en başta yapılması 

gereken eylemlerdendir. Aydınlanma fikriyatının 

nasıl bir tanrı, insan, evren ve tarih tasavvuruna 

sahip olduğu bilinmeden, küreselleşmenin getir-

diği finans ve kültür homojenliğinin parametrele-

ri anlaşılmadan, dünyanın bugünkü şekline nasıl 

ulaştığı ve bugün yeniden sınırların çizilmeye 

başlamasının ne anlama geldiği idrak edilmeden 

bu çağa söz söyleyemeyiz.

İslâmcılık ideolojisinin evrensel mesajını orta-

ya koyabilmesi için, bu çağın İslâmcısının Kur’âni 

donanımının üst düzeyde olması ve Kur’ân 

mesajının bugünün insanına nasıl ulaştırılaca-

ğının kaygısıyla hareket etmesi gerekmektedir. 

Kur’ân’ın kavramsallaştırmalarının ve bu kav-

ramların taalluk ettiği hakikatin sarih bir şekilde 

ortaya konulabilmesi için ciddi entelektüel çaba 

ve bütün dünyayı kuşatacak bir ufuk gerekmek-

tedir. Bu anlamda bu çağın İslâmcısının kendisini 

herhangi bir yerelliğe/ulusa/klana/hizbe/mezhebe/

meşrebe hapsetmeden mesajını ona göre iletmesi 

gerekmektedir. Mezhep holiganizminin coğraf-

yamızda sebep olduğu travmalar acı birer ders 

niteliğindedir.

Modern hayat İslâmcılığı pek çok alanda söz 

söyleyebilecek bir mecraya, tabiri caizse, itmiştir. 

Bu çok büyük bir imkândır ve eğer bu imkan 

değerlendirilemezse Müslümanlar bu yüzyılı da 

kaybetmiş demektir. Susan Buck Moors’un ifade-

siyle İslâmcılık “Batı’nın -bu batıya ateist/mater-

yalist Sovyetler de dâhildir- hâkimiyeti dönemin-

de geliştirilmiş modern hayatın haksızlıklarını 

dengelemek için en çeşitli biçimlerde mücadele 

eden toplumsal hareketlerin sivil toplumunda bir 

mevki haline gelmiştir.”

Sonuç olarak, 21. yüzyıl İslâmcılığın bir önce-

ki yüzyılda olduğu gibi dinamizmini devam etti-

receği bir çağ olacaktır. Çünkü geldiğimiz nokta 

itibariyle insanlığı felaha götürecek sahih bir 

insan, tanrı, evren tasavvuruna sahip bir mede-

niyet kalmamıştır. Batı medeniyeti, ürettikleriyle 

insanlığı bir kargaşanın ortasına getirip bırak-

mıştır. İslâmcılık bu süreci lehine çevirebilecek 

imkânlara sahiptir. İbnü’l-Vakt olmayı şiar edi-

nenler gömleğin ilk düğmesini düzgün iliklemiş 

demektir. 

Muhammed Mursi
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B
u yazımızda İslâmcıların 
demokrasiye ve genel 

olarak siyasal mücadeleye 
atfettikleri anlamlar üze-
rinde durulacak, dönemsel 
ve düşünsel karşılaştırma-
larla Türkiye’nin geleceğine 
İslâmcıların nasıl bir katkı suna-
bileceklerine yönelik öngörüler 
paylaşılacaktır. Burada demok-
rasinin eski Yunan’dan günü-
müze geçirdiği tarihsel süreç-
ler veya teorik tartışmalara 
girmeden, kavramın cemaat 
ve STK çatısı altında faaliyet 
içinde olan İslâmcıların zih-
ninde yer ettiği biçimler ele 
alınacak, tutarlılıklar ve çelişki-
ler ekseninde eleştirel bir değerlendirmesi yapı-
lacaktır.

İslâmcılar Ali Bulaç (2005) veya İhsan 
Eliaçık’ın (2010) dönemselleştirmelerine daya-
narak 2. Dalga İslâmcılığı olarak tanımlanan ve 
Mısır’dan Seyyid Kutub ve Pakistan’dan Mevdudi 
etkisiyle biçimlenen, toplumdan siyasete hayatı 
bütünüyle İslâm’ın kurallarıyla yeniden inşa etme 
arayışı olarak teorize edilen, siyasal dili oldukça 
baskın tevhid eksenli bir İslâm anlayışı olarak ele 
alınacaktır. Tevhid düşüncesini, dini, siyasal ve 
toplumsal alanlarda merkeze alması, tevhid’i bu 

bağlamlarda yeniden yorum-
laması ve dinamik ve ideo-
lojik bir içerikle donatması 
Kara’nın (1986)çalışmasında 
ele aldığı, Osmanlı Tanzimat 

sonrası dönemden itibaren 
literatürümüzde önemli bir 
yer kazanan farklı İslâmcılık 
algılarıyla karşılaştırıldığın-
da bu düşüncenin temel 
karakteristiği olarak öne 
çıkmaktadır. Yazımıza konu 
olan bu Müslümanları 
kendi isimlendirmeleriyle 
tevhidi uyanış hareketleri ya 
da tevhidi İslâmcılar olarak 
tanımlayacağız. Kuşkusuz 

bu İslâm anlayışının Anadolu 
kültürüyle adeta iç içe geçmiş Nakşibendilik ve 
Kadirilik gibi tarikatlar veya Süleyman Efendi 
ve Risale-i Nur talebeleri gibi hareketlere naza-
ran her zaman olduğu gibi bugün de toplumsal 
ölçekte niceliksel olarak marjinal kaldığı bilinen 
bir gerçektir. Bunun sebep ve gerekçeleri ayrı 
bir çalışmanın konusu olacak düzeyde uzundur. 
Ne var ki İslâmî siyasetin gelecek imkânlarını 
anlamamız açısından, ürettiği düşünsel birikimin 
niteliği incelenmeyi gerektiriyor.

Tevhidi İslâm tanımı diğer İslâm anlayışlarının 
tevhid düşüncesinden yoksun oldukları anlamına 

Kenan CAPİK

70’lerdeki ilk canlanışından itibaren tevhidi İslâmcıların, laik cumhuriyet 
rejiminin araçlarından seçimler, oy kullanma ve demokratik süreçlere katılım 

konularında üç temel yaklaşım sergiledikleri görülür. İmanî reddiyeciler, 
yöntemsel reddiyeciler ve yöntemsel benimseyiciler.  

Sevimsiz Kavram, Demokrasi
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gelmez. Fakat bu düşüncenin temel karakteristiği 
Allah’ın birliği (tevhid) düşüncesini rububiyet ve 
ulûhiyet tevhidi ayrımıyla modern insanın top-
lumsal ve siyasal kurum ve kavramlarıyla ilişki-
lendirerek yeniden yorumlaması, bir bakıma dini 
söylemle siyasal söylemin iç içe geçmesi ya da 
dinin aslında tam da siyasal ve toplumsal bir iddi-
ayı içerdiğini anlatma çabasıdır. Çoğunlukla belir-
li ritüellerle tanımlanan geleneksel İslâm’dan fark-
lı olarak imanın ve İslâm’ın en başta bir tevhidi 
bilinç meselesi olduğunu vurgulamak, doğumdan 
ölüme hayatı bu bilinç eksenli düşünmektir. Bu 
tür bir yorumlama biçimi karşımıza 
geleneksel dindarlığın bireysel, 
pasif ve mistik Müslüman’ı yeri-
ne cemaat örüntülü, aktif ve 
politik Müslüman tipini ortaya 
çıkarmaktadır.

İslâmcı camiada demokra-
si İslâm ilişkisine dair yazılan-
ların büyük bir bölümü Eski 
Yunan’dan yola çıkarak ve teo-
rik karşılaştırmalar yaparak kav-
ramın İslâmi perspektifle felsefi 
olarak özü itibariyle çeliştiğini 
ispatlamaya yöneliktir. Bu yakla-
şımın temelinde Müslümanların 
kendi özgün kaynaklarından 
(Kur’ân, Sünnet, tarihsel külli-
yat) yola çıkarak kendi kavram-
sal çerçevelerini üretemedikleri, 
yerleşik epistemolojik,(bilgi) 
ontolojik (varlık) ya da aksi-
yolojik (değer) temellerin de 
çoğunlukla Avrupa merkezci 
olduğu, dolayısıyla batı kafasıy-
la, batının kavramlarıyla İslâm’ı 
anlama çabalarının yanıltıcı olduğuna dair eleşti-
rel tutum bulunmaktadır. Söz konusu batı menşe-
li demokrasi kavramı olunca, egemenlik, doğru-
yu, iyiyi ve kötüyü tayin etme hakkı gibi açılardan 
demokrasinin ve demokratik yöntemlerin tek 
otorite olarak Allah’ın birliği inancıyla ilişkilendi-
rilerek problematize edildiği görülmektedir.

Olagelen veya Söylenegelenin Sınırlayıcılığı

Düşünsel ve pratik motivasyonumuzun var 
olanı, yerleşik olanı, verili ve hâlihazırda ola-

geleni, yani mevcut toplumsal, ekonomik ve 
siyasal koşulları kanıksayıcı eğilimi yaygın olarak 
dile getirilen ve yakınılan bir psikolojidir. Çok 
temel olarak insan psikolojisi ve fizyolojisi içine 
girdiği bağlama uyum sağlar ve o koşullar ekse-
ninde düşünür ve eyler. Ne var ki olagelen veya 
söylenegelen’in çoğunlukla sınırlayıcı, köreltici ve 
körleştirici bir etkisi vardır. Bilgi sosyolojisinin 
kurucularından biri olarak görülen Mannheim 
meşhur çalışması İdeoloji ve Ütopya’ya bu min-
valde bir soru sorarak başlamış, amacının nasıl 
olup da toplumların farklı zaman ve bağlamlarda 

farklı düşünebildiklerini anlamaya 
çalışmak olduğunu yazmıştı. 

Kant, iddia edilen herhangi 
bir inanç ya da kabule yöne-
lik bir bilinçlilik, farkındalık 
ve niyet yoksa aslında yalan 
söylenildiğini öne sürer(1998: 
27). Yani düşünsel farkındalık 
veya bilinçli eylemlilik yoksa 
bir hakikatten veya bir özgün-
lükten söz edilemez. Böyle bir 
yaklaşım bir anlamda bilen ile 
bilinen arasındaki vazgeçilmez 
ve koparılamaz bağa işaret edi-
yor. İnsanı kendi aklını kullan-
ma cesaretini göstermeye çağı-
ran Kant (1786), diğer yandan 
insan aklını merkeze alırken 
düşülebilecek akılcılık dogma-
tizmine karşı da uyarır. Bir diğer 
deyişle düşünsel alışkanlık dini 
dogmatizmden kaynaklanabil-
diği gibi rasyonel dogmatizm-
den de kaynaklanabilir. Belki de 
Felsefeyi insan düşüncesinin en 

yüksek derecelerine çıkaran tam da böyle bir dik-
kattir. Bilginin imkânını deney ve gözlemle ilişki-
lendiren Hume için hakikat dediğimiz şey netice 
itibariyle, gözlediğimizin tekrarı ve sürekliliğinin 
bizde yarattığı alışkanlığın ürünüdür. Zaten kendi 
özünde bir hakikatle hiçbir zaman ilgilenmez 
Hume. Süreklilik ve süreksizlik arasında ayrım 
yaparken ve polemiğe karşı problematize etmeyi 
önerirken Foucault da (1984) benzer şekilde bil-
ginin ve hakikatin inşasının parçaları, kopuşları 
ve ifadelerin tekilliğini görmezden gelen varsa-

Düşünsel ve pratik moti-
vasyonumuzun varola-
nı, yerleşik olanı, verili 
ve hâlihazırda olagele-
ni, yani mevcut toplum-
sal, ekonomik ve siyasal 
koşulları kanıksayıcı eği-
limi yaygın olarak dile 
getirilen ve yakınılan bir 
psikolojidir. Çok temel 
olarak insan psikolojisi 
ve fizyolojisi içine girdi-
ği bağlama uyum sağ-
lar ve o koşullar ekse-
ninde düşünür ve eyler. 
Ne var ki olagelen veya 
söylenegelen’in çoğun-
lukla sınırlayıcı, köreltici 
ve körleştirici bir etkisi 
vardır.
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yılmış bir süreklilik düşüncesiyle gerçekleştiril-

mesinden yakınmaktadır. Bu yine Kant’ın apriori 

bütünlük fikrinin neticede bir varsayım/ön kabul/

iman işi olduğunu söylemesine benzer. Aynı şekil-

de “aynı”nın tahakkümünün en tipik örneği ola-

rak Nazi Almanya’sını veren Levinas da “söylen-

miş olan”a karşı “söyleme”yi ön plana çıkararak 

herkesi böyle bir felsefi dikkate çağırmaktadır. Bu 

problemi düşüncesinin merkezine koyanlardan 

biri olarak Bourdieu da doxa ve düşünümsellik 

ayrımı yapmakta, düşünümselliğin bütün alanlar-

da (sosyal, ekonomik, epistemolojik) kurgulan-

mış, yapılandırılmış olana karşı önde tutulması 

gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Yukarıdaki farklı perspektiflerin hissettirdiği 

ortak kaygı ve çağrı geç modern dönemde sosyal 

teoride yapıya karşı özneyi, kurulu düzenle-

re karşı birey özgürlüğünü, eskiye karşı yeniyi 

kutsayan, öğrenci, işçi ve kadın hareketlerinin 

güçlendiği 60’lar sonrası dönemin karakteristik 

özelliklerini barındırmaktadır. Ne var ki insan 

gerçekliğine dayanarak hayatın belli bir düzende 

yaşanabilirliği adına (bkz. Freud, 1930), yapıyı 

elden bırakmayan, ancak belli düzeyde yapılandı-

rılmış doğsa da(Rawls’un “genetik piyango” dedi-

ği coğrafi, kültürel, ekonomik koşullar),özneyi 

verili olanı aşan, onun yönünü değiştiren ya da 

bozan bir faktör olarak yapının önünde tutma 

imkânı vermektedir. Sosyolojik düşünce tarihinin 

temel tartışma alanlarından biri olan bu yapı-özne 

tansiyonu aslında bize İbrahimî dinlerde vaze-

dilen sürekli benlik-kontrolü, nefs tezkiyesi gibi 

dinamik süreçleri anlamlı bir zemine oturtmak 

adına ciddi bir perspektif sunmaktadır. Bunun 

yanında nefs tezkiyesi kavramı uzun zaman ayrı 

düşünülen salt bilinç ile deneyim-duygulanım 

alanlarını bize bir arada, ayrılmaz bir ilişki olarak 

sunmaktadır. Bu anlamda özne-yapı ve bilinç-

duygulanım ikilikleri İslâmcılığın demokrasiyle 

ilişkisini irdelerken temel almaya çalışacağımız 

zemini oluşturacaktır. İslâmcı içinde doğduğu 

yapıyla nasıl bir ilişki kurmaktadır? İslâmcıların 

düşünsel bilinci ile eylemliliği arasında nasıl bir 

ilişki vardır? 

Alışkanlıkların ihtiyaca karşılık vermediği, 

tıkandığı noktalar, zihinlerin ve pratiklerin karış-

tığı, fakat aynı zamanda daha umut verici ufuk-

ların neşvü neva bulabildiği kriz anlarına işaret 

etmektedir. Bununla birlikte değişimler ve kopuş-

lar çoğunlukla o inşa edilen sürekliliğe karşı 

bir tutarsızlık ve ihanet olarak değerlendirilir. 

Demokrasi kavramına tevhidi İslâmcıların süreç 

içinde atfettikleri anlamlar tam da bu tür kopuş-

ların, kafa karışıklıklarının, sebat veya ihanet söy-

lemlerinin çatıştığı bir ortamda olgunlaşmaktadır. 

Bu ortamda üretilmiş süreklilik yeni sorular sor-

mayı tutarlılık adına çoğunlukla yadsımaktadır.

Halkı çoğunlukla Müslüman olan Türkiye’de 

seçmen davranışını belirleyen faktörler üzerine 

birçok çalışma yapılmıştır. Genel olarak insan-

ların sağ, sol, milliyetçi, ulusalcı, muhafazakâr 

gibi çoğunlukla yerleşik kabullere veya ekonomik 

gerekçelere dayanarak siyasal süreçlere katıldığı 

varsayılır. Ne var ki İslâmcı düşünce söz konu-

su olduğunda oy verme davranışını da kapsa-

yan, siyasala dair genel yaklaşımda Türkiye’de 

kendilerine Müslüman’ım diyen genel kitleden 

farklı bir tutum söz konusudur. Geleneksel İslâm 

yorumunda pek de yeri olmayan bu tutumda 

basit bir oy verme davranışı imanın veya dini 

sorumluluğun (İslâmi hareket) konusu haline 

gelmiştir. 70’lerdeki ilk canlanışından itibaren 

tevhidi İslâmcıların laik cumhuriyet rejiminin 

araçlarından biri olan seçimler, oy kullanma ve 

demokratik süreçlere katılım konularında üç 

temel yaklaşım sergiledikleri görülür. İmanî red-

diyeciler, yöntemsel reddiyeciler ve yöntemsel 

benimseyiciler. Bu üç yaklaşım İslâmcı camiada 

demokrasi kavramına yaklaşım biçiminin aslın-

da süreç içinde yaşanan bir düşünsel evrilmeye 

dayandığını göstermektedir.

Öncelikle demokrasi kavramının hiç bir 

İslâmcıya sevimli gelmediğinin altını çizmek 

gereklidir. Esasen bu antipatinin makul birçok 

sebebi bulunmaktadır. Bunlar kanımızca aşağıda 

genel özelliklerini sıralayacağımız üç farklı yak-

laşımı da üreten sebeplerdendir. Bu sebeplerden 

en önemlisi eski Yunan ve aydınlanma dönemi 

Avrupa referanslı olan kavramın tanrısal iradeye 

karşı özne-insan iradesini kutsadığı düşüncesidir.

Tevhidi İslâm düşüncesinin belki hâlâ en güçlü 

veya en eski damarını teşkil eden birinci düşünce-

ye göre İslâm’da egemenlik kayıtsız şartsız Allah’a 

aitken (Yusuf:40, Maide: 44-45-47) demokrasi-

lerde halka ait kabul edilir. Bu bir toplumda kural 

ve yasaların Kur’ân ve Sünnette vaz edilen emir-
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lere göre değil, insanların çoğunluğunun kararına 
göre yapılması sonucunu doğurmakta, bu ise 
ilah olarak iman edilen Allah’a rab olarak iman 
edilmediğinin yani kısaca şirkin veya küfrün 
ifadesi olmaktadır. Bu gruptaki Müslümanlara 
göre iyi, kötü, hak batıl müzakere konusu edile-
mez. Allah’ın açıkça emrettiği hususlarda kişisel 
veya toplumsal tercihe yer yoktur. Dolayısıyla 
Müslüman’a düşen görev insanların çoğunluğunu 
hakkın, hakikatin ölçüsü yapan demokratik yön-
temleri bir kenara bırakarak İslâm’ı alt tabanda 
tebliğ ve davet çalışmalarıyla halka ulaştırmak 
ve nihayetinde toplumsal dayanağı ve gücü olan 
bir halk hareketiyle İslâmi düzeni kurmaktır. Bu 
Müslümanlar için böyle bir hipotetik yöntemin 
belki de en tipik örneği -daha sonrasında Şia’yla 
ilgili konulan rezervlere kadar- İran Devrimi’ydi. 
Türkiye’de İslâmî kimliğiyle ön plana çıkan bazı 
kesimlerin ( MNP, MSP, RP, AK Parti) siya-
sal particilik yoluyla İslâm’a hizmet ettiklerini 
düşünmeleri tam bir yanılgıdır. Netice itibariyle 
yaptıkları laik, demokratik sistemi bütün kurum 
ve kavramlarıyla benimsemek ve sürdürmektir. 
Oysa din Allah’tan geldiyse, nasıl hayata hâkim 
kılınacağına ilişkin yöntem de Allah’ın Resulü Hz. 
Muhammed’le bizlere öğretilmiştir. Kısaca hakka 
batıl yollarla varılamaz. Bu bakımdan demokrasi 
Allah’ın otoritesi karşısında insanların otoritesini 
ön plana çıkardığı için İslâm’dan ayrı bir dindir 
ve dolayısıyla demokrasiyi benimsemek veya 
reddetmek iman-küfür sınırı olarak kritik bir 
öneme sahiptir. Bu Allah’a hem ilah hem de rab 
(uluhiyet, rububiyet) olarak iman etmenin tabii 
bir sonucudur.

İkinci gruptaki İslâmcılar demokrasiyi iman-
küfür sınırı bağlamında olmasa da yöntemsel 
açıdan reddedenlerdir. Buna göre demokrasi neti-
ce itibariyle siyasal rejimle ilgili yöntemsel bir 
tercihtir. Siyasal yöntemlere dair bir kavramın 
doğrudan iman-küfür sınırı olarak tanımlanması 
Kur’ân’da açıkça belirtilen sınırlara nazaran daha 
yoruma dayalı bir tanımlamadır. Müslümanların 
birbirlerinden farklı şekilde yorumladıkları bir 
kavram imani eksende değil metoda ilişkin bir 
eksende tartışılmalıdır. Kuşkusuz son  on iki yıllık 
AK Parti iktidarı İslâmcılar arasında bu düşün-
ceyi güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. 
İslâmcı geçmişi olanların bürokraside veya siyasi 

parti organlarında artan şekilde yer almaya baş-

lamaları Müslümanların devletle veya ideoloji ve 

pratikler bütünü olarak sistemle kurdukları iliş-

kiyi büyük ölçüde değiştirmiştir. İç dinamiklerin 

dışında Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte 

özellikle Tunus ve Mısır gibi ülkelerde benimse-

nen demokratik yöntemler, Nahda ve İhvan gibi 

İslâmcı düşünceyi büyük ölçüde inşa eden yapıla-

rın etkisiyle Türkiye Müslümanları daha ılımlı bir 

pozisyona evrilmiştir. Fakat bu ılımlılık yalnızca 

reddedici dilde veya reddin temel dayanakla-

rında bir değişime sebep olmuştur. Bu gruptaki 

Müslümanların en temel tezi Batı kaynaklı bir 

kavram olarak demokrasinin her zaman olduğu 

gibi bugün de Batının değer yargılarıyla birlikte 

düşünülmesi gerektiği ve zaten Batının çoğunlu-

ğu Müslüman olan ülkelerdeki demokratik süreç 

ve uygulamalarahiçbir zaman saygı göstermediği 

(Hamas, İhvan örnekleri), kısaca Batı’nın halkın 

egemenliği konusunda çifte standart uyguladığı 

ve ikiyüzlü davrandığı yönündedir. Acıktıklarında 

helvadan putlarını yiyen Mekke müşrikleri gibi, 

Batı da yücelttiği demokrasi putunu yeri geldiğin-

de yiyebilmektedir. Müslüman dünyaya dayatılan 

demokratikleşme çağrısı aslında batı değerleri-

ni (sekülerleşme, hümanizm, bireycilik, serbest 

Kuşkusuz son  on iki yıllık AK Parti iktida-
rı İslâmcılar arasında bu düşünceyi güç-
lendiren en önemli faktörlerden biridir. 
İslâmcı geçmişi olanların bürokraside veya 
siyasi parti organlarında artan şekilde 
yer almaya başlamaları Müslümanların 
devletle veya ideoloji ve pratikler bütünü 
olarak sistemle kurdukları ilişkiyi büyük 
ölçüde değiştirmiştir. İç dinamiklerin 
dışında Arap Baharı olarak adlandırılan 
süreçte özellikle Tunus ve Mısır gibi ülke-
lerde benimsenen demokratik yöntemler, 
Nahda ve İhvan gibi İslâmcı düşünceyi 
büyük ölçüde inşa eden yapıların etki-
siyle Türkiye Müslümanları daha ılımlı 
bir pozisyona evrilmiştir. Fakat bu ılım-
lılık yalnızca reddedici dilde veya reddin 
temel dayanaklarında bir değişime sebep 
olmuştur.
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piyasa vs) empoze etme çabasından öte anlam 

taşımamaktadır. Bu yüzden Müslümanlar bu tak-

tiksel tuzağın farkında olmalıdırlar. İslâmcıların 

önemli bir kesimi tarafından benimsenen bu görüş 

aslında uzun yıllar Müslümanları bölen, gruplaş-

malara ve çatışmalara neden olan tekfir etme alış-

kanlığının önüne geçmesi açısından önemli bir 

gelişmedir. Ne var ki bu gruptaki Müslümanlar 

iktidar partisinin kavramları bulandırdığı, içlerini 

boşalttığı düşüncesinden hareket ederek meseleyi 

davada sebat veya ideallerden taviz ekseninde ele 

almış ve neticede kendi reddiyeci pozisyonlarına 

meşruiyet zemini sağlamışlardır. Birinci gruptaki 

Müslümanlarla benzer biçimde İslâmi düzenin 

alt tabandan eğitim, davet yoluyla ve sistem dışı 

araçlarla gerçekleştirileceğini düşünmektedirler. 

Üçüncü gruptaki İslâmcılar kavrama ilişkin 

yukarıda değindiğimiz antipatiye gerekçe olan 

temkinlerini korumakla birlikte İslâmi müca-

delede demokratik yöntemlerin kullanılabile-

ceği, bunun en nihayetinde ideal olmasa da 

Müslümanlara alan açan ve mücadelede mevzi 

kazandıran uygulanabilir pratik bir yol olduğu 

düşüncesindedirler. Egemenliğin millete değil 

Allah’a ait olduğu önermesi doğru fakat yarım 

bırakılmış bir önermedir. Aramızda Allah’ın 

Resûlü yoktur. Bu durumda Allah’ın hâkim olma-

sı en nihayetinde Kur’ân’dan ve sünnetten belli 

bir kitlenin anladığının hakim olmasıdır ki İslâm 

tarihindeki ihtilafları ve fırkaları göz önünde 

bulundurursak yalnızca bu önermeyle varacağı-

mız sonucun tarihi tekerrür ettirmekten öteye 

gitmeyeceği aşikardır. Kısaca “Hüküm Allah’ındır” 

diyen Müslümanlaşın öncelikle Allah’ın hükmü-

nün zamanın pratiğinde neyi ifade ettiği, ikinci 

olarak da içselleştirilmiş bir içeriğin toplumda 

nasıl geçerli kılınabileceği üzerinde düşünmeleri 

gerekmektedir. 

Bu gruptaki Müslümanların merkeze aldığı 

en önemli mesele İslâm hukukunu istemeyen bir 

kitleye karşı bu hukukun uygulanıp uygulanama-

yacağıdır ki kendilerine göre bu sorunun cevabı 

olumsuzdur. Toplumsalın ve siyasalın Allah’ın 

beyan ettiği yasalara göre tanzimi öncelikli ola-

rak Allah’ın otoritesine iman etmiş ve bunu 

talep eden bir insan topluluğuyla mümkündür. 

Bir diğer deyişle demokratik sistemlerde halkın 

çoğunluğunun kararı geçerli ise, Müslümanlara 

düşen görev halkın çoğunluğunun İslâm’ı iste-

mesini sağlamaktır ki bu da ilk iki grupta-

ki Müslümanların eğitim ve davet çalışmaları 

olarak sunduğu çözümle benzerdir. Fakat bu 

Müslümanlara göre demokratik mekanizmalar 

hakkın, hakikatin müzakere ve tercih konu-

su olup olmaması değil, hak ve hakikate karşı 

olumsuz tavır takınan bir kitlenin var olduğu 

gerçeği üzerinden okunmalıdır. İslâm’a davet 

süreci tam da böyle bir kitleyle kurulan diyalog 

değil midir zaten? Demokratik kültür hakikat 

iddialarının ve değerlerin göreceleşmesi değil, 

farklı hakikat iddialarının şiddete yönelmeden 

karşılaşmaları ve siyasal mücadeleleri demektir. 

Böyle bir ortam eğer hakikatine gerçekten güve-

niyorsa Müslüman için en ideal ortamdır. Çünkü 

İslâm’ın hakikat iddiası bütün ideolojilere üstün 

gelecektir. Habermas’ın ideal konuşma duru-

mu dediği, önyargılardan, dogma ve inançlardan 

bağımsız, yalnızca doğru argümanın otoritesinin 

tanındığı bir iletişim ortamı elbette ki ütopyadır. 

Bunun kendisi de farkındadır; yine de bu “daha 

doğru”ların ortaya çıkması için sürekli canlı tutul-

ması gereken bir idealdir. Kur’ân’da gayba iman-

dan, kalplerden ve takvadan söz ettiği gibi sık 

sık delilden, burhandan, beyyineden bahseden 

Allah zaten Müslümanlara bu tip bir sorumluluk 

yüklemiştir. Sözü dinleyip en güzeline uymak...

Bu sorumluluğun içinde Müslümanların kendi-

leri gibi düşünmeyen kitlelerle nasıl biri ilişki 

kuracakları da önemli bir yer tutar. Ne var ki bu 

konuda klasik fıkhın ilk dönem yorumlarından 

(gayrimüslim, zimmî hakları ve sorumlulukları) 

öteye dikkate değer bir literatürün oluştuğu-

nu söylemek zordur. Ayrıca demokratik seçim 

yöntemini reddeden Müslümanlar sık sık tekrar 
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edegeldikleri şura ilkesinin ya da İslâmi herhan-
gi başka bir yöntemin pratikte nasıl bir model 
sunduğuna dair somut bir fikir üretememişlerdir. 
İslâm hukuku denilen bütünün bugün pratik içe-
riğinin nasıl olacağına ilişkin de ciddi bir boşluk 
söz konusudur. Elbette ki uzun yıllar sömürgeci 
güçlerin tasallutu altında bulunan İslâm dünya-
sından beklentiler makul seviyede tutulmalıdır. 
Ne var ki iddialı bir hamle yapılacaksa öncelikli 
olarak Müslümanların kendi gerçekliklerinin far-
kında olmaları şarttır.

Bir diğer önemli nokta ise demokrasiyi red-
deden bazı Müslümanların demokratik sistem 
ve devletlerin değerden, inançtan ve ideolojiden 
yoksun oldukları, bu ülkelerde insanların yal-
nızca dünyevi çıkarlarına (heva ve heveslerine) 
göre yaşadıkları düşüncesinden hareket etme-
leridir. Demokrasi kavramının ilk modellerin-
den Atina’da dahi Sokrates esasında demokratik 
bir seçimle idama mahkûm edilmiş, bu kararın 
temel gerekçelerinden biri olarak da Sokrates’in 
Yunan tanrılarına hakaret ettiğinden, onları tanı-
madığından yani tam da dinsel bir gerekçeden 
söz edilmiştir.1Bugün Batı’nın demokrasiyi kendi 
değerleriyle birlikte dayatması da bunun bir ifa-
desidir. Demokrasiye bu dayatmadan dolayı karşı 
çıkan ve Müslümanları bu tehlikeye karşı uyaran 
ikinci gruptaki Müslümanlara cevaben üçüncü 
gruptaki Müslümanlar aslında tam da demokrasi-
nin İslâm’la bağdaşmadığı fikrinin yerleştirilerek 
Müslümanların siyasi, bürokratik alanlardan uzak 
tutulduğu, böylece sistem dışı bırakılarak pasifize 
edildiği ya da şiddete yönlendirilerek terörize 
edildiği tehlikesini hatırlatmaktadırlar. Neticede 
gerek kavramın tarihi süreçteki farklı algılanışı ve 
uygulanışı, gerekse İslâm düşünce ve pratiğinde 
de karşımıza çıkan çeşitliliğe dayanarak İslâm 
demokrasi ilişkisini kateogorik red ya da kabul 
üzerinden okumanın gereksiz olduğu sonucunu 
çıkarmaktadırlar. Müslümanlar için çözüm yolu 
bir yandan İslâmi değerler ekseninde düşünen 
insanların bir toplumda –niceliksel sınırı ve kri-
teri nasılsa- çoğunluğu oluşturmalarını sağlamak 
(siyasal iktidara ulaşmanın mevcut koşullarda 
uygulanabilir başka bir alternatif yolu yoktur), 
diğer yandan o toplumda öteki’yle kurulacak iliş-
kinin boyutları ve sınırları üzerinde düşünmek ve 

yeni çözümler sunmaktır. 

1 http://classics.mit.edu/Plato/apology.html

İdeal En İyi ile Mümkün En İyi Arasında

Kuşkusuz tevhidi İslâmcılar arasında üçüncü 

gruptakilerin azınlıkta olduğu bir gerçektir ve 

yukarıda çizdiğimiz genel çerçevenin oldukça 

tavizkar, modernist veya ılımlı bir yaklaşım oldu-

ğunu düşünmeye sevk eden temel bir ayrım söz 

konusudur ki bu Aktay’ın (2013) yaptığı, ideal 

“en iyi” İslâmi düzen ve mümkün “daha iyi” 

İslâmi durum ayrımıdır. Kanaatimizce bu ayrım 

İslâmi siyasetin ve hareketin ufkunu ve vizyonu-

nu belirleyen temel bir farklılaşmadır. Bu ayrım 

üzerinden gidersek ilk iki gruptaki Müslümanlar 

açısından İslâmî düzen veya toplum tasavvuru 

ideal “en iyi” üzerine kurulmuştur. İslâmi düzen 

adeta değişim ve dinamizmin yadsındığı, insani 

durumun göz ardı edildiği, kurallar ve yasalar 

eksenli bir modele göre zihinlerde belirlenmiştir 

ve bu modele uymayan pratikler, kurumlar ve 

kavramlar ilkeli olma adına yadsınır ve netice-

de hayatın süregiden pratik gerçekliğine bilinçli 

olarak ya da farkında olunmadan yabancı kalınır. 

Amaç belirli bir dünyevi hedefe ulaşmak veya 

İslâmî düzeni kurmak değil, ilkeli davranıp görev 

ve sorumluluğunu yerine getirmektir. Mevcut 

koşullarda bazı alanlarda Müslüman’ca mücadele 

etme imkânı yoksa o alanlardan uzak durulmalı-

dır. Hz. Peygamber’in öğrettiği ilkeli metod bunu 

gerektirir. Demokratik sistem içinde mücadele 

vermek, laik, ulusalcı sistemi bütün kurum ve 

ilkeleriyle sürdürmekten ve Müslümanları da 

sistemin içinde eritmekten başka bir sonuca ulaş-

tırmaz. Sistem içi tavizkar metodu kullanan AK 

Parti iktidarı da görünürde Müslümanlar açından 

belirli kazanımlar sağlamış olsa da nihayetinde 

ABD ve Batı’nın İslâm’ı küresel planda ılımlılaştır-

ma politikalarına hizmet etmektedir. 

Üçüncü gruptaki Müslümanlar ise tam da 

yine Hz. Peygamber’in yöntemini referans alarak 

vahyin gelişindeki tedriciliğe ve Hz. Peygamber’in 

karşılaştığı durumlarda takındığı tavra işaret 

etmekte ve aslında İslâmi mücadelenin belirli 

ilkeler ekseninde olmakla birlikte, karşılaşılan her 

durumda pratikte mümkün daha iyi seçenekler 

üzerinden yürütüldüğü görüşündedirler. Risalet 

süresince elbette ki bütün koşullar ve durum-

lar Müslümanların istediği gibi olmamıştır. Hz. 

Muhammed’in İslâm’a davet sürecinde zaman 
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zaman yenilgiler, müzakereler, anlaşmalar kısa-

ca karşı tarafın gücünü bir realite olarak kabul 

etmenin gereği olarak gidiş-gelişler olmuştur.

Vahiy süreci toplumsal ve siyasal koşullar üzerine 

inmiş ve verili durumda elde olan mümkün “daha 

iyi” yol hangisiyse o benimsenmiştir. Herhangi 

bir konuda vahiy gelmediyse o sırada yerleşik 

örfe dayanılarak ideal olmasa da mümkün olan 

geçici uygun bir çözüm yolu tercih edilmiştir. 

Kur’ân’da nesh kavramı benimsensin ya da redde-

dilsin, iki durumda da vahyin bile zaman zaman 

mevcut koşullara uygunluk esasına göre inmesi, 

koşullar değişince de başka hükümlerin inmesi 

bunun açık delilidir.“İdeal en iyici”leri “mümkün 

daha iyici”lerden ayıran temel faktörlerden biri 

aslında tam da Kur’ân’ı Kerim’i farklı anlama 

biçimleridir. Birincilere göre din tamamlanmış ve 

bütün hükümleri her koşulda her Müslüman için 

bağlayıcıdır. İkincilere göre ise vahyin 23 yılda 

tedrici inmiş olmasının sahabe için olduğu kadar 

bugünün Müslümanları için de bir anlamı vardır. 

Bu ikinci yaklaşım genel olarak Müslümanların, 

içinde bulundukları durum ve koşullara göre 

Kur’ân’ın ilgili hükümlerine muhatap oldukları 

düşüncesini taşır. Bu yaklaşımın bugüne yansı-

ması ise aralarında Peygamber’in bulunmadığı 

Müslümanların karşılarında bulunan her duru-

mu, kurumu, kavramı veya bağlamı yeniden 

değerlendirme, İslâm’ın temel ilkeleri ekseninde 

yorumlama ve Müslümanların işlerine katkısı ola-

caksa kullanma sorumluluğudur. Netice itibariyle 

bağlamlar değiştikçe kavramların tanımı da, içe-

riği de değişmektedir. Kavramlara otantik, sabit 

evrensel anlamlar yüklemek tarihi göz önünde 

bulundurursak pek tutarlı görünmemektedir. Bu 

yine de bazı kavram ve kurumların içkin olarak 

belli ideoloji ve dünya görüşünü içerdiği gerçe-

ğine karşı dikkatli olmayı da yadsımamaktadır. 

Günümüz koşullarının etkili alanlarında (siyasal, 

ekonomik, bürokratik) bulunmak ve mümkün 

olduğunca Müslüman kimliğinin gereğini yan-

sıtmak zorunludur. Aksi takdirde hayatın pasif 

alanlarında varlığını sürdürmek İslâmi iddianın 

sürdürülebilirliği açısından tam da İslâm düşman-

larının istediği türden bir yoldur. 

Üçüncü yaklaşımın en önemli özelliklerinden 

biri de sistem değil insan merkezli bir okuma-

dır. Kur’ân’da küfür sistemi, zulüm düzeni’nden 

ziyade kâfirler ve zalimlerden söz etmektedir. 

Dolayısıyla kurumların ya da kavramların verili 

anlam ve içeriklerinden ziyade mümin insan 

profilinin öncelenmesidir esas olan. Ne var ki bu 

yaklaşımın hangi alanları ve eylemleri uygula-

nabilir, hangilerini taviz içeren yöntemler olarak 

gördüğü oldukça muğlâktır. İkinci olarak bazı 

kurum ve kavramların İslâmi düşünceyle temel-

den zıt olan karakterlerini görmezden gelme teh-

likesini de içinde barındırır. Fakat İslâmi birikim 

ve anlayışa sahip olan mümin bireyin karşılaştığı 

her tekil durumda karar vereceği ve her durumda 

göstereceği tavrın imtihanının bir parçası olduğu 

düşüncesi, muğlâklığıyla birlikte oldukça dina-

mik bir alan sunmaktadır. Bu dinamizm üretilmiş 

verili kalıplar ve algılarla hareket etmek yerine her 

durumda bir dikkat ve yeniden düşünmeyi gerek-

tiren canlı bir motivasyonun ifadesidir. 

Demokrasinin yalnızca periyodik seçimlerden 

ibaret olmadığı sıkça tekrarlanır. Sivil toplum 

örgütlenmeleri yoluyla siyasal iktidarın gözetil-

diği, eleştiri ve kontrol mekanizmalarıyla baskı 

unsuru yaratarak sivil toplumdan siyasal topluma 

doğru yönelen sürekli ve dinamik bir iletişim 

ortamı aslında bugünkü algılanışıyla demokratik 

kültürün olmazsa olmazlarındandır. Bu bağlam-

da cemaatler ve STK’lar olarak faaliyet gösteren 

Müslümanların yaptıkları tam da sivil toplum 

alanını İslâmi talep ve hedeflerle canlı tutmaktan 

ibarettir. Bu anlamıyla sivil toplum Müslüman için 

tebliğ ve davet ortamı olarak görülmelidir. Fakat 

davetin sözle, ikna ve tebliğle gerçekleştirilmesi 

Müslümanların fiziki güçlerinin yetersizliğinden 

kaynaklanan ve imkân elde edilince kılıç zoruna 

dönüşen arızi bir tutum değil ilkesel bir yöntem-

dir. Tam tersine arızi olan, diyalog imkânlarının 

ve can güvenliğinin kalmadığı durumlarda fiziki 

güçtür. Kanaatimizce bu yöntemin anahtarı da 

affetmektir. Hz. Peygamber’den defalarca gördü-

ğümüz, gücü ele geçirince affetme tavrı asli olarak 

kılıcı değil sözü ve duygu dünyasını konuşturma 

ilkesini ayakta tutma çabasıdır. 

Yukarıda İslâmcı cemaatlerin Türkiye’nin 

genel cemaat ve tarikat mozayiğinde niceliksel 

olarak sınırlı bir alana sahip olduğunu söyle-

miştik. İslâmcıları hayatın dinamik ve pratik 

süreçlerinden uzak tutan yorumlama biçimleri 

ister sebep ister sonuç olarak düşünülsün ciddi 



63

 Umran • Ağustos 2014

  SEVİMSİZ KAVRAM DEMOKRASI  SEVİMSİZ KAVRAM DEMOKRASI 

bir soruyu da gün yüzüne çıkarmaktadır: Acaba 

İslâmi söylem insanların yaşam gerçekliği ve kay-

gılarıyla ne derece örtüşmektedir? Kanaatimizce 

ön planda tutulan teorik siyasal tartışmalar ve 

pratik alanlardan soyutlanmışlık İslâmi daveti 

insanların yaşam kaygılarına dair somut bir içe-

rikten yoksun bırakmaktadır. Halkın irfanında 

yer etmiş olan ve gündelik hayatta karşılaşılan her 

tekil durumda imtihanın bir unsuru olarak tecelli 

eden doğruluk, adalet, müşavere, ehliyet, cesaret, 

cömertlik, tevazu, saygı, hürmet, merhamet, hak-

kaniyet gibi değerlerin İslâmcı davet ve söylemin 

içinde çoğunlukla sembolik bir yer tuttuğunu, 

ağırlığı hayatın akışından kopuk bir siyasal bilin-

cin ve eklektik ve garip bir gündelik hayat kültü-

rü oluşturduğunu söylemek mümkündür. İslâmcı 

yazına göz gezdirdiğimizde karşımıza çıkan genel 

içerik bu iddiamızın bir kanıtıdır. Gerek konumu-

zu teşkil eden demokrasi tartışması, gerekse diğer 

bütün yöntemsel ve örgütsel farklılıklar ve bu 

farklılıklara karşı yaklaşım biçimleri, İslâmcıların 

Müslüman ahlakına dair bazı temel alanları ne 

derece ihmal ettiklerini göstermesi açısından 

dikkat çekicidir. Bu bağlamda aslında ortada 

düşünsel farklılıklar kılıfına giydirilmiş ahlaki 

zafiyetlerin mi bulunduğu sorusu son zamanlarda 

İslâmcıların da sorduğu fakat henüz üzerinde 

ciddi olarak durulmamış bir sorudur. Seküler 

bir zeminde anlamsız gelecek böyle bir soruyu 

Müslümanlar olarak sorabilmek bizlere zihin 

dünyasıyla duygu dünyasını bir arada düşünme-

nin engin imkân ve potansiyelini açacaktır.  

Tevhid düşüncesini modern dünyada kav-

ramsallaştırarak Müslümanların dikkatine sunan, 

böylece büyük bir düşünsel açılım ve ufuk kazan-

dıran İslâmcıların felsefi boyutlarıyla ve yöntem-

sel uzantılarıyla demokrasi kavramına yaklaşım-

ları, kavramın kendisinden ziyade Kur’ân’ı ve 

Hz. Peygamber’in mücadelesini, kısaca İslâm’ı 

anlama biçimlerini yeniden gözden geçirmekle 

daha sağlıklı bir zemine oturacaktır. Bu da içine 

doğduğumuz/kendimizi içinde bulduğumuz veri-

li hakikatler bütününe öz-eleştirel bir yaklaşım 

sergileyerek sağlanabilir. Böyle bir dikkat en 

temelde Müslümanların sanki başka hiçbir teorik 

perspektif yokmuş gibi neden sürekli demokrasi, 

rasyonellik, bilimsellik gibi argümanlar ekseninde 

düşünmeye zorlandığını sorgulama imkânı sunar. 

70’lerde ortaya çıkan tevhidi İslâmcı düşünce 

bütün problemlerine rağmen kanımızca gelenek-

sel cemaat ve tarikatlara kıyasla bu türden bir 

eleştiri mekanizmasını harekete geçirecek umut 

verici bir potansiyele sahiptir.
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Ç
elişkili görünen bir başlığın altına birtakım şeyler 

karalamadan önce bazı açıklamaların yapılması 

elzem. Âhiret eksenli olmakla birlikte sosyal hayatta 

birtakım ıslâh faaliyetleri gösteren dinî kurumlar 

olarak cemaatler üzerine konuşmak kesinlikle daha 

kolay olurdu. Zira böylesi bir kabul, kadîm dünya ile 

ciddî bir örtüşmeyi de beraberinde getirirdi. Ancak 

cemaat türü yapılanmalar dinî-seküler olarak tanım-

landığı zaman ayrı dünyaların kavram-

ları ile karşı karşıya kalınıyor. 

Sekülerlik kadîm kökleri 

de olan modern bir hal. 

İnsanın dinden ve dinî 

çağrışımları baskın 

yapılardan uzaklaş-

ması anlamında kul-

lanılıyor. Bu çerçeve-

de ibâdet mekânlarının 

ve mezarlıkların şehir dışı-

na sürülmesi, dinî-sembolik 

öğelerden ziyade dünyevî sembol-

lerle hayatı sürdürme ve kurumsal düzeyde 

dinî öğretilerin ötelenmesi öncelikle dikkat çekiyor. 

Bu yazının temel tezi ise modern kurumlar olarak 

cemaatlerin, ayrı bir paradigmanın varlık, insana 

ve kâinata bakışının tabi sonucu olan kurum ve 

kurumsallıkları hesabını vermeden benimsemeleri 

nedeniyle seküler yönü ağır basan dinî yapılanmalar 

halini aldığı. Burada öncelikle kadîm dinî anlayışın 

en rahat gözlemlenebileceği yapı olan tarikatlara 

dair bazı dikkatler arz edilecek, cemaat tipi yapı-

lanmalar ile klasik mezhepler tarihi literatüründeki 

fırkalar bazı açılardan karşılaştırılacak, ardından üç 

cemaat özelinde, “dinî-seküler bir kurum” olarak 

nitelenen cemaat türü yapılanmalar, kendilerini 

seküler yapan nitelikleri üzerinden ele alınacaktır. 

Zaman ve mekân algısındaki derinlik, kâinat ve 

hükmettiği coğrafyaya bakışı bakımından kadîm 

dünyanın son gerçek temsilcisi olan Osmanlı 

Devleti’nde tasavvuf geniş halk kitlelerinin yanı sıra 

üst düzey bürokrat tabakasında da 

oldukça revaçtaydı. Tarîkatlar, 

devletin son yüzyılında 

belli denetimlerden 

de geçmekte ve ehil 

olmayan kimselere 

tekke açtırılmama-

sı için bazı şeyhler 

görevlendirilmek-

teydi. Özellikle tekke 

ve zâviyeler eliyle faali-

yetlerini sürdüren tarîkatlar 

toplumun tüm kültür kodları ile 

uyumlu bir halde huzurlu bir toplumun bel 

kemiğini teşkil ediyordu. İlmiye sınıfının ulaşa-

madığı geniş kitleler, tarîkatlar eliyle ihyâ ediliyor-

du. Haftalık düzenli halkalarda sohbetler yapılıyor, 

kemâl mertebelerini arşınlamak adına şeyhefendinin 

yönlendirmesiyle seyr u sülûk alınıyor ve düzenli 

evrâd ve ezkâr ile manen durulaşan bir insan tipine, 

insan-ı kâmil’e ulaşılması hedefleniyordu. Tarîkatlar 

sahip oldukları cazibeyi daima silsilelerinden alı-

yor, sadece bağlılarının çokluğu ile değil, geleneğe 

muteber bir yolla bağlanmaları nispetinde önem 

Dinî-Seküler Bir Kurum Olarak
Cemaatler

Cemaatler, İslâm düşüncesinin yaklaşık iki yüz yıldır hemhal olduğu bunalımlara 

yarı-İslâmcı bir çağdaş çözüm teklifi olarak dikkat çekiyor. Hatalı olan nokta ise 

İslâm dünyasının “geri kalmışlığının” mutlak olarak toplum ve siyâset gibi alanlarla 

yani maddî düzey ile ilişkilendirilmesi ve yine maddî hedeflerle ıslah meselesinin 

halledilebileceği düşüncesi.

M. Enes TOPGÜL
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kazanıyorlardı. Çoğunlukla vakıflar eliyle ve him-

metlerle desteklenen bu yapıların en temel hedefi 

her haliyle iyi kullar yetiştirmekti. Bunun yanı sıra 

etik ve estetik zevkler de tarîkatlarda kendisine yer 

bulabiliyordu. Zikir bir sanat haline dönüşüyor, 

irşâd faaliyetleri ile birlikte birden fazla zanaat ile 

meşgul olan şeyhefendilere rastlamak normal kabul 

ediliyordu. 

Cemaat türü yapılanmalar ise ferdin manevî 

gelişmesini öncelemek yerine, temelde ictimâî veya 

siyasî sorunların bulunduğu alanlara yoğunlaşıyor 

ve dönüştürücü gücü yani maddî-manevî araçları 

ve bağlıları arttığı oranda kuvvetleniyor. Bu haliy-

le cemaatler, İslâm düşüncesinin yaklaşık iki yüz 

yıldır hemhal olduğu bunalımlara yarı-İslâmcı bir 

çağdaş çözüm teklifi olarak dikkat çekiyor. Hatalı 

olan nokta ise İslâm dünyasının “geri kalmışlığının” 

mutlak olarak toplum ve siyâset gibi alanlarla yani 

maddî düzey ile ilişkilendirilmesi ve yine maddî 

hedeflerle ıslah meselesinin halledilebileceği düşün-

cesi. Ontolojik duruşlarını yitirmiş insanlara bir 

varlık algısı kazandırmaktan ziyade eğitim, siyaset, 

iktisat gibi, büyük resmin sadece bazı alanlarına 

yoğunlaşan pragmatik hamleler de bu yanlışın net 

göstergeleri. 

Toplumsal Islahın Öne Çıkışı 

İslâm tarihinin çeşitli dönemlerinde neşv ü nemâ 

bulan “fırkalar”ı, günümüz cemaat tipi yapılanmala-

rı ile aynı çerçevede değerlendirmek bazı açılardan 

mümkün. Örneğin dinî yapıda bir sorun gören veya 

siyasî yapının meşruiyetini sorgulayan ve bu yapı-

ların işleyişi ile ilgili birtakım tekliflerle yönetime 

başkaldıran ve bu tutumunu yine dinî argümanlarla 

destekleyen erken dönem bazı aşırı itikâdî/siyâsî 

mezhepler, cemaat tipi yapılanmalar ile benzeşiyor. 

Herhangi bir yapının “fırka”dan “mezheb/ekol”e 

evrilebilmesi için temelde karizmatik bir lider, o 

liderin kendi eseri ya da okuttuğu kitap/lar, bu 

ilk literatür üzerine yazılan genişletici, tefsir edici, 

açımlayıcı mahiyetteki tutarlı ikincil literatür, bu 

literatürle beslenen sınırlı öngörülebilir bir öğreti, 

hiyerarşik kurumsallaşma, ekonomik anlamda yapı-

nın finanse edilmesi ve öğretinin yayılmasını sağla-

yan geniş kitlelere ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu unsur-

lar kusursuzca işletilebilirse yeni bir dinî akımla 

karşı karşı kalınıyor İslâm dünyasında. Bu yapıların 

cemaat türü yapılanmalarla benzeştiği, tarîkat türü 

yapılarla ayrıldığı noktalar ise akıp giden gelenekle 

doğrudan bir bağlarının bulunmayışı, karizmatik 

lider etrafında kenetlenmeleri, maddî ıslâh düşün-

cesi, pragmatik hamleler ve sadece mevcut gelene-

ğin birtakım unsurlarını, kendi meşruiyetleri için 

kullanmaları. 

Fikrî düzeyde bu benzeşmeye dikkat çektikten 

sonra modern dönem cemaat tipi yapılanmalardan 

örnek olarak İhvân-ı müslimîn, Cemâat-i İslâmî ve 

“Hizmet Hareketi” özelinde Nurculuk oluşumuna 

eğilmek mümkün. Temelde kurumsallıkları ile var 

olan cemaat tipi yapılar, her üç yapı özelinde de, 

toplumdaki etkinliklerini, ev tipi örgütlenme, vakıf, 

dernek gibi kurumlarla kazanır ve sürdürürler. İlk 

iki yapı her zaman doğrudan veya dolaylı olarak 

siyaset ile ilgilense de, “Hizmet” hareketi en azından 

belli bir süre siyaset ile arasında mesafeyi muhafaza 

etti. Her üç yapı da ilmî nosyonları ile de öne çıkan 

aktivist kimselerin etrafında şekillendi. Her üç yapı 

da geleneksel tarîkat tipinden uzaklaşarak ve hatta 

onlarla aralarına ciddî bir mesafe koyarak, kişinin 

manevî gelişimini öncelemek yerine toplumsal ıslah 

hedefi ile tarih sahnesine çıktılar. İlk iki yapı bu 

hedef için ferdin ideolojik anlamda gelişimi yanında 

siyaseti, üçüncüsü ise büyük oranda eğitimi araç ola-

rak kullandı. Ancak son yapı ideolojiye kasıtlı olarak 

mesafeli durdu. Gerek İhvân, gerek Cemâat-i İslâmî 

gerekse Hizmet, ilk etapta zengin Müslümanların 

zekat ve sadakaları ile fon ihtiyaçlarını karşıladılar 

ki bu durum klasik vakıf müessesesinin bir anlamda 

devamı anlamına geliyordu. Her üç yapıda da kariz-

matik lider ve onun eserleri merkezdeydi. İkincil 

literatür de her zaman bu temel eserlerin felsefesi 

üzerinden yürüdü. Yapılar, kendilerini tenkit/içeri-

den tenkit mekanizmasını geliştiremediler. 

Cemaat tipi yapılanmaların sekülerliği ile ilgi-

li tespit, kurumsallaşmanın dünyevî hedefler için 

önemli araç oluşu ve bu araç halinin belli bir süre 

sonra yapıların, Allah, insan, kainat algısını seküler 

olana dönüştürdüğü ön kabulüne dayanıyor. Gerek 

sosyal birtakım hizmetleri daha iyi görmek, gerek 

yapıların maddî ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse 

genel ya da özel kitlelere ulaşabilmek için kurum-

lar ve kurumsal kimlikler, oldukça önem atfedi-

len yapılar olarak karşımıza çıkıyor cemaatlerde. 

Bu hedefleri sağlamadaki katkıları tartışılamayacak 

kadar açık olan kurumsallığın asıl handikabı ise 

dünya ile bilinçli ve düzenli olarak hemhâl olma-

yı gerektirmeleri. Örneğin yapılan her faaliyetin 

sınırlarının yönergelerle çizilmesi, alt-üst hiyerarşisi 

ve örgütlenme biçimi, giyim-kuşam standartları, 
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eğitim araçlarının tektipleştirilmesi, kapitalist finans 

algısının ürünleri bankalar ve muhasebe birimleri 

ister istemez düşünme kalıplarını dünyevî bir çizgi-

ye doğru evriltiyor. Zaten temel hedefleri itibariyle 

kişinin manevî gelişiminden ziyade, standart tipler 

aracılığıyla bu dünyanın ıslahına ve mesiyanik 

idealleri dolayısıyla dünyayı bir yeryüzü cenneti-

ne dönüştürme hedefine yoğunlaşan cemaat türü 

yapılanmalar ise, kurumsallaşma ile birlikte git gide 

dünyevî yapılar haline dönüşüyorlar. 

Sosyal Hayatın Tamamını Kuşatan Kurumsallık

Peki, kurumsallaşma bağlamında mezkûr üç 

cemaat yapısına bakıldığında ne gibi bir tabloyla 

karşılaşılıyor? Temelde ev tipi dinî bir yapılanmayı 

merkeze alan ancak yılların geçmesi ile pek çok 

okul, hastane, cami ve fabrika kurarak temel hedef-

leri doğrultusunda sosyal ve siyasi bir hareket haline 

dönüşen İhvân, İslâmî iktisat ve İslâmî banka (kav-

ramların garabeti ayrıca tartışılmalı) konularında da 

çalışmalar yaptı. Zenginlerin himmetleriyle faaliyet-

lerine başlasa da, kurumsallaşarak ve bu kurumsal-

laşmanın sağladığı imkânlarla toplumdaki maddî 

ağırlığını elde eden yapı, sonraki yıllarda siyâsî bir 

figür olarak da toplumda etkinlik kazandı. Cemâat-i 

İslâmî de benzer tarzda bir örgütlenmeye gitti ve 

ev tipi yapılanmanın yanı sıra vakıflar ve dernekler 

eliyle kurumsallaştı. Özellikle Pakistan’ın ayrı bir 

devlet olarak tarih sahnesine çıkması, yapıyı büyük 

oranda siyâsîleştirdi. Bu durum doğal olarak çok 

daha dakik bir örgütlenmeyi zorunlu kıldı. Eğitim 

kurumları açıldı, ancak maddî ihtiyaçlar daha ziya-

de himmetler ile sağlandı. Hizmet Hareketi’nin 

kurumsallaşma süreci de diğer iki cemaat yapı-

lanması ile benzerlik arz ediyor. Önceleri ev tipi 

yapılanmalarda içe kapanık okumalar ve karizmatik 

liderin vaaz ve kitaplarıyla yetiştirilen modern öğre-

tim kurumların tandanslı insanları etkili makamlara 

getirmeyi hedefleyen yapı, sürecin sonlarına doğru 

dershane, kolej, hastane, bankacılık, medya gibi 

türlü sahalarda ciddi bir maddî etkinlik elde etti. 

Yani sosyal hayatın tamamını kuşatan bir kurum-

sallığı hedefledi. Özellikle “demokrasi” kavramı 

üzerinden siyâsî reflekslerini de âşikar kılan yapı, 

son dönemdeki siyâsî tavırları nedeniyle kısmî bir 

itibar kaybına uğramış olsa da hala Türkiye’deki en 

etkili sosyal hareket. 

Burada kurumsallığın insan ve cemaatlerden 

götürdükleri üzerinde durmaya gerek yok. Zira 

görünen o ki, her üç yapı da ortaya çıktıkları vasat-

la vardıkları yerler dikkate alındığında, birtakım 

ideolojik tavır alışlar haricinde ne tam anlamıyla 

toplumsal ıslâhı sağlayabildiler ne de yetiştirmeleri 

için kendilerine emânet edilen zihinleri entelektüel 

manada yeterince yoğurabildiler. Kendi kurumlarını 

maddî anlamda olabildiğince kuvvetlendirmelerine 

rağmen, toplum ıslahı bağlamında sadece, her haliy-

le orta halli olması hedeflenen cemaat müntesipleri 

eliyle kısmî kazanımlar elde ettiler. Cemaatlerin 

kendilerini demokrasi, halkın egemenliği, düşünce/

ifade özgürlüğü gibi kavramlar; herhangi bir siyasî 

parti, dershane, okul, kolej, banka gibi kurumlar 

ve son olarak artık tamamen dünyevîleşen ideal-

ler üzerinden ifade etmeleri de ciddî bir sıkıntı. 

Bu örnekler dahi kurumsallaşmanın zihne menfî 

yansımaları olarak değerlendirilmeli. Aslına bakı-

lırsa cemaat tipi yapılanmaların dünya ile kurumsal 

düzeyde ama içeriği doldurulamamış (ya da başka 

bir paradigma tarafından şekillendirilmiş) bir tarz-

daki içli-dışlılıkları, sosyal ıslah üzerinden bir tür 

yeryüzü cenneti hayalinin peşinde olmaları ve hare-

ket tarzları (ve tabii ki araçları) itibariyle modern-

dönüştürücü hedefleri öncelemeleri ile doğrudan 

ilgili. 

Günümüz Türkiye’sindeki tarikat temelli dinî 

yapıların muhtemel gidişatları ile ilgili bazı öngö-

rülerde bulunarak yazıyı toparlamak mümkün. Bu 

noktada, tarîkatların da cemaat tipi yapılanmalara 

ciddî bir şekilde imrendiğini ve yüksündüğünü 

söylemek mümkün. Bu psikolojinin, cemaat türü 

yapılanmaları aynen izleme refleksini doğurması 

sonucunda, zaten aslî keyfiyetleri ile aralarındaki 

mesafe gittikçe açılan tarikatların da kurum ve 

kurumsallıklar eliyle dünyevîleşeceği tezi ileri sürü-

lebilir. Nitekim Türkiye’nin en içe kapalı tarikat 

yapılarının bile son yıllarda yukarıda sözü edilen üç 

cemaat yapısının hareket tarzını bilinçli ya da bilinç-

siz olarak hararetle benimsedikleri, bu çerçevede fon 

ihtiyacını karşılamak için kurumsallaşmayı ve ticarî 

yapılanmaları, görünürlük ve etkinlik kazanmak 

için gazete, dergi, radyo, televizyon gibi kitle iletişim 

araçlarını, arzu ettikleri insan tipini yetiştirmek için 

seküler devlet müfredatı ile bezenmiş eğitim kurum-

larını ısrarlı bir şekilde talep ettikleri görülmektedir. 

Bu durumun yakın vadede Türk Müslümanlığının 

muhafazakârlıktan, liberalliğe evrilmesi sürecini hız-

landıracağı; uzak vadede ise her türlü tarikat tipi 

yapılanmaların da güç-hakikat ikileminde güç’ten 

yana tavır koymaları sonucu vereceği düşünülebilir. 
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ması ve yöneltilmesi(Siyonizm’in 
Gizli Dünya Devleti Projesi) için 
gelecekte ABD’nin karşısına aske-
ri, ekonomik ve kültürel olarak 
rakip olabilecek tüm güçlerin 
önünün kesilmesidir. Bu amaç-
la, tüm enerji üretim havzaları-
nın ve enerji ulaşım yollarının 
kontrol altına alınması hedeflen-
miştir. Amerikan yaşam tarzının 
tek yaşam tarzı, Batı medeniye-
tinin de, tek ve nihai medeni-
yet olduğuna ilişkin psikolojik 
harekât başlatılmıştır. Böylelikle, 
güç olmaya, baş kaldırmaya veya 
alternatif yaşam tarzı oluşturmaya,  
hevesli tüm güçlerin, enerji ile ter-
biye edilerek kontrol altına alın-
ması, temel strateji olarak belir-
lenmiştir. 2001 yılında Amerikan 
derin devleti, “İkiz Kulelere” sal-
dırı düzenleyerek(Provokasyon) 
ve suçu, İslâm coğrafyasının deği-
şik yörelerindeki isimlerden oluş-
tuğunu ileri sürdüğü Usame Bin 
Ladin liderliğindeki el-Kaide’nin 
üzerine yıkarak Afganistan ve 
Irak’ı fiilen işgal ederken aynı 
zamanda da PNAC projesini fiilen 
yürürlüğe koymuştur. PNAC’ın bir 
alt projesi olan “Büyük Ortadoğu 
Projesi”/”Genişletilmiş Ortadoğu 
Projesi”(BOP/GOP) çerçevesin-
de, 2030’lu yıllarda dünya enerji 
ihtiyacının %75’ini karşılayacağı 
öngörülen Hazar-Ortadoğu Enerji 
havzası, Afganistan ve Irak işgal 
edilerek kontrol altına alınmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca bu proje kap-
samında, İslâm coğrafyasındaki 22 
ülkenin parçalanması öngörülmüş, 
gerek Afganistan’ın gerekse Irak’ın 
işgalinde, bu istikamette politika-
lar uygulayıp bölünmeyi hayata 
geçirmeye çalışmışlardır. Diğer 
taraftan Sevr anlaşmasının 100. 
yılı dolduğundan, gizli dosyalar 
raflardan indirilerek yeni bir yüz-
yıllık paylaşım yapılmak üzere “2. 
Sevr” denilen yeni bir proje devre-
ye sokulmaya çalışılmaktadır. 

İ slâm coğrafyasında Osmanlı’nın 
yaklaşık son yüzyılında başla-

yan bunalım, her geçen gün, fark-
lı renk ve şekil alarak günümü-
ze kadar ulaşmıştır. Osmanlı’nın 
parçalanması ve dağılması ile 
birlikte lidersiz kalan İslâm coğ-
rafyası, Birinci Sevr anlaşmasına 
göre parsellenmiş, parçalanmış 
ve işbirlikçi yönetimlere teslim 
edilmiştir. Daha sonraki yıllarda 
Müslümanların önderliğindeki 
bağımsızlık hareketleri, Batı des-
tekli sömürge yönetimlerini yerle 
bir ederken, ne yazık ki bağım-
sızlık savaşının önderi Müslüman 
kadrolar, süreç içerisinde tasfiye 
edilmiş ve Batı ya da Sovyet des-
tekli yeni diktatörlükler inşa edil-
miştir. İslâm coğrafyasının pek çok 
ülkesi, bu diktatörlüklerin zulmü 
altında inlemiş, faili meçhuller ile 
birçok kıymetli insan şehit edil-

miş, açlık, yoksulluk, yolsuzluk, 
işsizlik, sınıfsal ayırım almış başını 
gitmiştir. Kendi kültür medeniye-
tinden, dininden, imanından ve 
ezanından Müslümanlar koparıl-
mak istenmiştir. Bu zulüm hare-
ketine karşı Müslümanların sabır-
la verdiği mücadele, 21. Asırda 
Müslümanların iktidar alternatifi 
olarak ortaya çıkmasını sağla-
mıştır. Şuurlu İslâmi hareketle-
rin yükselmesi ve her geçen gün 
halkla bütünleşmesi, kaynaşma-
sı, ABD-AB-Siyonizm-İngiltere-
küresel sermaye eksenli şer ittifa-
kını çok rahatsız etmiştir.

Sovyetlerin yıkılması ile rakip-
siz kalan ABD, “21. Asır Amerikan 
Yüzyılı olacak” Projesi(PNAC) adı 
altında yüzlerce projeyi birleştir-
miştir. PNAC’ın ana amacı, Sovyet 
sonrasında ABD’nin liderliğinde 
tek kutuplu bir dünyanın kurul-

Burhanettin CAN

İSLÂM COĞRAFYASINI 
KASIP KAVURAN FİTNE-1:

Fitne Kavramının 
Semantik Analizi

Bugün İslâm coğrafyasında yaşanan tüm kanlı hadiseler, 
iç ve dış dinamiklerin arakesitinde vuku bulmaktadır. 

Tüm sorumluluğu ve suçu dış güçlere yükleyip kendimizi 
temize çıkarma, iman etmiş olmanın yüklediği görev ve 

sorumlulukla uyuşmamaktadır.  
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Bölgenin dünya hâkimiyetinde 
anahtar rol oynamış olması nede-
niyle, değişik güçler tarafından 
ortaya konan ve gerçekleştirilme-
ye çalışılan, benzer birçok proje 
mevcuttur. Gerek bölgesel ve 
gerekse küresel güçler, bu projeler 
üzerinden birbirleri ile bazen 
doğrudan, bazen de taşeron-
lar üzerinden (vekâlet savaşla-
rı) hesaplaşmaktadırlar. İslâm 
coğrafyasını kan gölüne döndü-
ren, kardeşi kardeşe kırdıran bu 
projeleri, şu şekilde sınıflandı-
rabiliriz: 

• Büyük Ortadoğu Projesi(BOP; 
ABD-İsrail-İngiltere-Küresel 
Sermaye) 

• Büyük İsrail Projesi(BİP; 
İsrail-Siyonizm, ABD destekli) 

• 2. Sevr Projesi(AB) 
• Büyük Ortadoğu’nun 

Hıristiyanlaştırılması(‘Dinler 
A ra s ı  D iya l og ’ ) 
Projesi(Vatikan)

• ‘NATO’nun Evrenselleşmesi ve 
İslâm Coğrafyasına Yerleşmesi 
Projesi’ 

• “Serbest Piyasa”-”Özelleştirme 
projesi”(ABD-Siyonizm-
Küresel Sermaye-AB) 

• Etnik-Mezhepsel Fay 
Hatları oluşturma Projesi- 
Kaos Projesi (ABD/AB/Rusya/
Çin/Siyonizm): Vekâlet Savaşları

• Sıcak Denizlere İnme- Eski 
Müttefikleri Kazanma 
Projesi(Rusya) 

• Düşmanla/Rakiple Güvenlik 
Alanının Dışında Hesaplaşma 
Projesi(ABD/Çin/Rusya): Vekâlet 
savaşları

• İslâm’ın İslâm’la Savaştırılması 
Projesi(Siyonizm-ABD-İngiltere-
AB)

• Türkiye-İran-Irak-Suriye Savaşı 
Projesi(Siyonizm-ABD-İngiltere-
AB)

• Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel 
Güç Olma Projesi(Türkiye)

• Türkiye ile birlikte Büyük 
Ortadoğu’yu Değiştirme Projesi-
Türkiye’nin Patronluğu(Şimdilik 
rafa kaldırılmıştır.) 

• Şia Savunma Hattı Projesi(Iran-
Irak-Suriye-Lübnan)

• Şia Eksenini Parçalama, 

Y a y ı l m a s ı n ı 
Engelleme ve Sünni Bir 

Eksen Meydana Getirme Projesi 
(Birinci Eksen: Suudi Arabistan/
Katar/Türkiye/Mısır; İkinci 
Eksen: Sünni Arap Yönetimleri 
+ İsrail).

• İran-ABD-AB Yakınlaşması 
Projesi: İran’ı Küresel sistemi 
Entegrasyon Projesi(Siyonizm-
ABD-İngiltere-AB)

• İran’da Kadife Devrim Şartlarını 

Hazırlama Projesi(Siyonizm-
ABD-İngiltere)

• Çok Kutuplu Ortadoğu Proje-
si: Bölge Güçlerinin(Türkiye, 
İran, Mısır, Suudi Arabistan)
Birbirlerini Dengelemesi Projesi-
Ayrı Dengeli Güç Odakları 
O luş turma(ABD- İng i l t e re -
Siyonizm)

Bütün bu projeler, İslâm 
coğrafyasında birbiri ile savaş-
maktadır. Yığınla taşeronun 
kullanıldığı, vekâlet savaşlarının 
yapıldığı, istihbarat örgütlerinin 
cirit attığı, kimin elinin kimin 
cebinde olduğunun kolayca 
anlaşılamadığı, ölenin ve öldü-
renin tekbir getirdiği, çok kirli, 
pis ve karanlık bir savaş yapıl-
makta; doğru ile yanlışın har-
manlanarak servis edildiği bir 
psikolojik harekât yürütülmek-
tedir. 

“Arap Baharı” adı altında 
başlatılan 2. Nesil Kadife Darbe 
süreci,  Libya, Suriye, Irak’ta 
kaosa dönüşürken; Mısır’da Sisi 
Darbesi ile yeni bir diktatör-
lük inşa edilmesine sebebiyet 
vermiştir. Pakistan, Afganistan, 

Yemen, Somalı, Sudan ve bir-
çok Afrika ülkesinde de 
Müslüman Müslüman’ın 

kanını akıtmakta ve İslâm 
dünyası akıl tutulması yaşamak-

tadır. Bugün İslâm coğrafyasında 
vuku bulan tüm kanlı hadiseler, iç 
ve dış dinamiklerin arakesitinde 
vuku bulmaktadır. Tüm sorumlu-
luğu ve suçu, dış güçlere yükleyip 
kendimizi temize çıkarma, gerçek-
çi bir yaklaşım olmadığı gibi iman 
etmiş olmanın yüklediği görev ve 
sorumlulukla da uyuşmamaktadır. 
“Siz, insanlara iyiliği emrediyor-
ken, kendinizi mi unutuyorsunuz? 
Oysa siz kitabı okumaktasınız. 
Yine de akıllanmayacak mısınız?” 
(2 Bakara 44) ayeti kapsamında 
İslâm coğrafyasındaki iç dinamik-
lerin bu büyük kargaşa ortamında 

Kur’ân kelime hazinesi 
içerisinde ele alınan siste-
me göre, hem bir anahtar 

kelime hem de bir odak 
kelime özelliği kazanmakta 

olan, karmaşık ilişki ağı 
bulunan, çok anlamlı, çok 

boyutlu hem psikolojik hem 
sosyolojik hem de stratejik 

boyutlu bir kavramdır. 
Kur’ân, birçok kelimeyi 
bazen sözlük anlamıyla 
kullanır; bazen de ona 

farklı anlamlar yükleye rek 
anlamını genişletir veya 

daraltır.
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çok büyük payı olduğunu göz 
önüne almamız gerekmektedir. Bu 
amaçla “İslâm Ümmetinin Helak 
Şekli: Birbiri ile Savaşma” adlı 
makalemiz, “Helak” anahtar kav-
ramı merkezli olarak kaleme alın-
mıştır. Burada, Ümmetin içinde 
bulunduğu bu durum, bir başka 
anahtar kavram, fitne kavramı, 
göz önüne alınarak değerlendi-
rilmekte, dersler çıkarılmakta ve 
tekliflerde bulunulmaktadır.

Kelimelerin Anlam Alanları, 
Anahtar Kelime, Odak Kelime

İnsanoğlu yaşam boyunca, 
haberleşmenin, iletişimin, karşı-
lıklı anlaşmanın aracı olarak deği-
şik kelimeleri türetmiş ve kul-
lanmıştır. Kelimeler, yalnızca bir 
konuşma aracı değil; aynı zaman-
da, toplumun içinde bulunduğu 
durumu, dünya görüşünü, sis-
temi algılayıp değerlendirebilme 
aracıdır da. Toplumun ilişkileri, 
davranışları, anlayışları, kültür ve 
yaşantısı hakkında bilgi verirler.

Bazı kelimeler tek anlamlı, 
bazıları ise birden fazla anlamlıdır. 
Ayrıca bazı kelimelerin yalnızca 
sözlük anlamları(esas anlam) var-
dır. Bazılarının ise sözlük anlam-
larının yanı sıra, sözlük anlamla-
rından daha öncelikli olarak kul-
lanılan bir başka anlamları daha 
da vardır. Bunlara ıstılahı(terim) 
anlam denmektedir. Bazı kelimele-
rin ıstılahi anlamları, bir mıknatı-
sın çekim alanına benzer; bir mık-
natıs gibi kelimenin çevresinde bir 
anlam alanı meydana getirir. Başka 
kavramlarla özel bir ilişki ağı kura-
rak, genel düşünce ve kültürel yapı 
sisteminin içinde özel bir konum 
alır. Bu nedenle ıstılahı(terim) 
mana, kelimenin içinde bulundu-
ğu sistemden ve bu sistemdeki 
diğer kelimelerle kurduğu ilişkiden 
doğan özel bir anlamdır. Genel 
olarak bir sistem içinde yer alan bu 
tür kelimelere “anahtar kelime” adı 

verilmektedir.1 

Bir düşünce sisteminde, bir 
bilim dalında, kendine özgü pek 
çok anahtar kelime mevcuttur. 
Bu kelimeler, bu alanla ilgilenen 
şahıslarda, kelimenin kuşattığı 
alanın, ilişki ağının, toptan bir 
bütün olarak görülmesine neden 
olur. Bir bilgisayar mühendisi-
nin, Bilgisayar dendiğinde dona-
nımdan yazılıma kadar birçok alt 
anlam alanlarını içeren terimler, 
konular, hafızasında canlanır. 
Klavye, monitör, güç kaynağı, 
mikroişlemci, bellek elemanları, 
hard disk, RAM, ROM, değişik 
giriş çıkış birimleri, işletim sis-
temi, değişik yazılımlar gibi bir-
çok kavram, gözünün önünden 
gelir geçer. Oysa bunların her 
birinin başlı başına bir ağırlığı 
vardır. Konumuz itibariyle bun-
lara alt anahtar kelimeler diyebi-
liriz. Öyleyse bilgisayar kelime-
sinin oluşturduğu sistem, birçok 
anahtar kelime içermekte, onlarla 
karışık bir ilişki ağı kurmaktadır. 
Bu nedenle bir anahtar kelime 
olan bilgisayar, kendi özel alanı 
içerisinde odak anahtar kelime 
veya kısaca odak kelime olarak 
nitelendirilmektedir. Fakat aynı 
bilgisayar terimi, internet içerisin-
de odak kelime özelliğini kaybet-
mekte, bir anahtar kelime özelliği 
kazanmaktadır. Bir anahtar veya 
odak kelimenin sistem içerisinde 
kazandığı ıstılahı mana, o alanla 
ilgilenen fertler tarafından aynı 
şekilde algılanmalıdır. Kafalarda 
aynı çağrışım olmalı, aynı şey can-
lanmalıdır. Aksi takdirde o özel 
alanla ilgilenenlerin anlaşmaları 
mümkün değildir.

Ancak, aynı kelime, alanın 
dışındaki insanlarda farklı çağrı-
şımlara neden olabilir. Bilgisayar 
kasasının içindeki ana kartı çıkart-
sanız, sistem görünüş olarak bilgi-
sayar olmasına karşılık bilgisaya-
rın fonksiyonunu gerçekleştirmesi 
mümkün değildir. Bu şekli ile 

onu bilgisayar diye nitelendirmek, 
bilgisayar kavramını çarpıtmak, 
bozmak demektir.

Günümüzdeki kavram karga-
şasının biraz daha anlaşılabilme-
si için Televizyon kavramını, göz 
önüne alalım. Televizyon, haber-
leşme sisteminde ses ve görün-
tüyü insanlara aktaran teknik 
bir cihazdır. Televizyonda ses ve 
görüntü aktarımı, birlikte olan 
iki önemli fonksiyondur. Sade 
bir insan için televizyonun belli 
görüntüsü ve kullanım şekli var-
dır. Ayar düğmeleri, güç kablosu, 
ekranı, hoparlörü gibi belli konu-
lar kavram olarak bilinir. Nasıl 
çalıştığından ziyade nasıl kulla-
nılacağı, onun için daha önemli-
dir. Bir elektronik mühendisine 
televizyon kavramı; anten, yük-
sek frekans katı, ses frekans katı, 
görüntü katı, güç kaynağı, tüp vs. 
gibi kavramları hatırlatır. Kendi 
alanı ile ilgili meslektaşları ile 
anlaşabilmesi için bütün bu kav-
ramların, kafasında aynı şekilde 
canlanması gerekir. Televizyonda 
görüntü yok, ses varsa, şekil ola-
rak televizyon olmasına karşılık; 
bir radyo olarak fonksiyon icra 
ediyor demektir. O teknik cihaza 
televizyon demiş olmanız, onun 
televizyonun fonksiyonunu icra 
ettiği anlamına gelmez. 

Fitne kavramını, bu çerçeve-
de ele alıp incelemek zorunda-
yız. Çünkü Fitne kavramı, Kur’ân 
kelime hazinesi içerisinde ele alı-
nan sisteme göre, hem bir anahtar 
kelime hem de bir odak kelime 
özelliği kazanmakta olan, karma-
şık ilişki ağı bulunan, çok anlam-
lı, çok boyutlu hem psikolojik 
hem sosyolojik hem de stratejik 
boyutlu bir kavramdır. Kur’ân, 
birçok kelimeyi bazen sözlük 
anlamıyla kullanır; bazen de ona 
farklı anlamlar yükleye rek anla-
mını genişletir veya daraltır. Fitne 
kavramı da böyle bir kavramdır. 
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Bu nokta, yol boyu göz önüne 
alınmalıdır. 

Fitne Kelimesinin   
Esas(Sözlük) Anlamı

Fitne kelimesi, Arapça ftn 
kökünden türemiş bir isimdir. 
Bu kök, fiil olarak fetene yefti-
nü, mastar olarak da fetn, fütûn, 
fitne ve meftûn kalıplarıyla kulla-
nılmaktadır. Ftn kökünün Arap 
dilindeki anlamlarını aşağıdaki 
gibi ifade edebiliriz2: “Yakmak, bir 
şeyi ateşle yakmak. Bir şeyi ateşin 
içerisine atmak, ateşte eritmek. 
Bir şeyi sınamak, denemek, test 
etmek, imtihan etmek, inceleyip 
tetkik etmek, bir şey hakkında 
bilgi almak, bir şeyi iyice bil-
mek, deneyerek öğrenmek, bir 
şeyi arıtıp katı şıksız hale getirmek, 
denemek için özellikle güç işlere 
maruz bırakmak. Öldürmek, azap 
ve işkence etmek, eziyet etmek, 
sıkıntı ve belâya sokmak, sıkıntıya 
düşmek.  Bir şeyin kalbe çok hoş 
ve sevimli gelmesi, hoşa gitmesi, 
çok beğenilmesi, birini büyülemek, 
birinin aklını başından al mak, 
aklını çelmek, gönlünü çalmak, 
insanı ne yapacağını bil meyecek 
derecede şaşkına çevirmek, tutkun 
olmak, âşık ol mak.  Bir şeyi isteme 
de çok aşırı gitmek. Döndürmek, 
vazgeçirmek, kişiyi üzerinde oldu-
ğu du rumdan uzaklaştırmak, bir 
şeyi ortadan kaldırmak, kişiyi 
hedefinden uzaklaştırmak, düşün-
ce ve inançlarından vazgeçir mek.    
Birini ayartmak, azdırmak, sap-
tırmak.   Kötülüğü istemek, kötü 
yola düşmek.  Fitnenin (fitne 
kabul edilen bir şeyin) içine düş-
mek, bi rini fitnenin içine düşür-
mek, dalâlete düşmek. İnsanlar 
arasında kargaşa/huzursuzluk 
çıkarmak”. 

Ftn’nin farklı formu olan(ism-i 
mefûl ve mastar formu) “meftûn” 
ise;  Cin ve şeytanların musallat 
olmasıyla veya deliliğe uğ ramak 

suretiyle belâya uğramış (fitneye 
tutulmuş) kimse, dinini terk eden, 
haktan sapan kimse, bir kadının 
güzelliği veya dünya nın çekiciliği 
karşısında aklını kaybeden kimse 
ve cinnet, delilik anlamlarına gel-
mektedir.3

Fitne kelimesi isim olarak kul-
lanıldığında aşağıda görülebileceği 
gibi çok geniş bir anlam alanına 
sahiptir.4 “Yakma; ateş ile yakma; 
ateşte eritme, eritmek üzere ateşe 
atma, altın ve gümüşü ateş le erit-
me; sınama, deneme ve tecrübe 
et me; daha çok belâ ve musibetle 
imtihan etme; zor bir teste tâbi 
tutma; öldürme; işkence etme, 
azap; belâ, musibet, sıkıntı, sıkın-
tıya sok ma, acı verme, meşakkat, 
zorluk;  bir şeyden çok hoşlanma, 
bir şeyi çok beğenme, bir şeye aşırı 
tutkun olma, büyülenme; ayart-
ma; ayıp ortaya çıkarma, sap ma, 
haktan sapma; saptırma; kargaşa, 
toplumsal kav ga, fikir karışıklığı; 
insanlar arasında meydana gelen 
kavga ve savaş; zulüm; delilik. 

Fitne kelimesinin çoğulu olan 
fiten (diğer bir çoğulu ise fitîn), 
genellikle insanlar arasında mey-
dana gelen olaylarla ve birbirle-
riyle savaş etmeleri ile ilgili kulla-
nılmıştır. Ftn kökü Arap dilindeki 
farklı kalıplarda farklı anlamlar 
ifade etmektedir. Bunları aşağıda-
ki gibi özetleyebiliriz:5: 
• Fü-ti-ne, üftine: “aklını veya 

malını kaybettiği bir belâya 
maruz kaldı”, “denendi”, “bir 
şey de -dünyayı istemekte- çok 
aşırı gitti” 

• Fütine fi dînihî: “doğru bil-
diği dininden vazgeçirildi, 
uzaklaştırılma ya çalışıldı” 

• “Fütine’l-kavm”: insanların 
birbirleriyle kavga etmeleri ve 
savaşmaları, 

• “Fütine’r-recûl”: birinin ahlak-
sız arzusu.

• “Eftene, iftânen”: “birini belâ, 
musibete (fitne) uğratmak”, 

• “Fettene, teftînen”: “bir kimse-
yi fitneye düşürmek /sıkıntıya 
sokmak”, “saptırmak”

• “İftetene-iftitânen”: “fitneye 
uğramak, iyi bir durumdan 
kötü bir duruma geçmek”, 
“birini fitneye uğratmak”, “bir 
kadına aşık ol mak”, “bir şeyi 
çok beğenmek”,

• “Tefâtene-tefâtünen”: “harp 
etmek”.

• “Uftine”: “denedi”
• “Fettene”: “denen di” 
• “Üftitine fi dînihî”: “doğru 

bildiği dininden vazgeçirildi, 
uzaklaştırılma ya çalışıldı.” 

• “El-fetn: “renk, çeşit, tür, 
durum, sanat, za man dilimi, 

• “Fetnün mine’ddehr”: zaman-
dan bir ke sit,

• “El-’îş fetnân”: hayat iki tür-
lüdür, 

• “El-fetnân”: sabah ve akşam, 
• “Füttân”: cemaat.

Arap dilinde ilk temel anla-
mı “yakmak” olan ftn kökü ve 
türevlerinin bu anlamla doğru-
dan veya dolaylı olarak bağlantılı 
olmak üzere şu anlamlar da kul-
lanıldığını görmekteyiz6: “Bir şeyi 
ateşte eritmek; bir şeyi sınamak; 
sına mak için güç işlere maruz 
bırakmak; bir kimseyi sıkıntıya 
uğ ratmak; sınayarak öğrenmek; 
bir şeyi arıtmak; bir şeyden çok 
hoşlanmak; bir şeye aşırı düş-
kün ve tutkun olmak; âşık olmak, 
birini büyülemek, birinin aklını 
başından almak, gönlünü çal mak, 
aklını çelmek, insanı ne yapaca-
ğını bilemeyecek derece de şaşkı-
na çevirmek, döndürmek, vaz-
geçirmek, kişiyi üzerinde olduğu 
durumdan uzaklaştırmak, bir şeyi 
ortadan kaldırmak, kişiyi hede-
finden uzaklaştırmak, düşünce ve 
inançlarından vazgeçirmek; birini 
ayartmak, azdırmak, baştan çıkar-
mak, kandırmak, saptırmak; fit-
nenin içine düşmek, dalâlete düş-
mek, birini fitnenin içine düşür-
mek.” 



71

 Umran • Ağustos 2014

   İSLÂM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE  İSLÂM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE   

Sözlüklerde bu anlam lardan 
en çok “sınamak, sınamak için güç 
işlere maruz bırak mak, bir kimse-
yi sıkıntıya uğratmak” anlamları 
yer almaktadır.

Dikkat çeken nokta, ftn kökü-
nün, zamanla, kademeli denecek 
bir tarzda anlam genişlemesi-
ne uğramış olmasıdır. Temelde, 
“yakmak, bir şeyi ateşle yak mak” 
anlamında olan ftn kökü, özellik-
le altın, gümüş gibi ma denlerin 
halisini sahtesinden ayırmak için 
ateşte eritilmesini ifade de kullanı-
lırken, daha sonraları bu kök anla-
mından hareketle ‘bir şeyi sınama 
ve özellikle de zor şeylerle dene-
me’ anlamında kullanılmaya baş-
lanmıştır. Daha sonraları anlam 
alanı genişleyerek ‘sıkıntı, be lâ, 
musibet, baskı, işkence, azap, sap-
tırma, ayartma, bir şeyden çok 
hoşlanma, tutkun olma, sapıklık, 
yoldan sapma, aklın gitme si, zor-
luk, sıkıntı ve sapıklıkların mey-
dana gelmesi” anlamlarına sahip 
olmuştur. 

Arapça olan fitne kelime-
si, Türkçe sözlükleri göz önüne 
aldığımızda, dilimize anlam alanı 
daraltılmış olarak geçtiğini gör-
mekteyiz7: Belâ, musibet, sıkın-
tı; geçimsizlik; ihtilal; dinsizlik, 
canilik; ceza; delilik; güzel yüz, 
güzel göz, güzel kadın; imtihan, 
deneme; ayartma, azdırma, baştan 
çıkarma; karışıklık, kargaşa; ara 
bozma, boz gunculuk, fesat, küfür, 
azgınlık, sapıklık; arabozan, karış-
tıran, fesat çıkaran; fitneye sebep 
olacak kadar güzel kadın.

Fitne ile ilgili aşağıdaki kav-
ramlar, dilimizde sıkça kullanıl-
maktadır:8 Fitne fücur: çok fitne-
ci, çok karıştırıcı, fesat çıkarıcı, 
insanlar arasına fitne sokmayı iş 
edinen kimse; fitne sokmak; ara 
bozmak, insanları birbirine düşür-
mek, karışıklık çıkar mak; fitneci: 
fitne çıkaran, ara bozan, karışık-
lığa sebep olan, karıştırıcı, ara 

bozucu, fesat; fitne-kâr: fitneci; 
fesat çıkar mak âdetinde bulunan; 
fitneyi uyandırmak: karışıklık 
meyda na getirebilecek bir konu-
yu deşeleyerek kargaşaya, fesada 
sebep olmak; fitnelemek: arka-
sından konuşmak, çekiştirmek, 
kavga ve kargaşa çıkarmak için 
çekiştirmek, entrika çevirmek; 
fit nelik: karıştırma, ara bozma, 
çekiştirme; ara bozuculuk, fesat-
lık; fitnecilik: fitnecinin davranışı, 
fitneci olma durumu; fitne-cihân: 
fitne sıçratan, fitne koparan; fitne 
engîz: fesat çıka ran; fitne-âmiz: 
fitne fesat karıştıran, bozgunculuk 
yapan; fitne-i alem: herkesi bir-
birine düşüren güzel, ara bozan, 
karıştırı cı; fettân, gönül ayartan, 
aşka düşüren; çekici, cilveli, fitne 
uyandıran, kışkırtıcı, kurnaz; 
meftûn; büyülenmiş gibi birine 
gönül veren, âşık, vurgun, tutkun, 
müptela; hayranlık içinde olan 
şaşakalmış, şaşmış. 

Kur’an’da Fitne Kavramının 
Kullanımı

Ftn kökünden türeyen keli-
meler, hem şekil hem de mana 
olarak Kur’ân-ı Kerim’de, çok 
geniş bir şekilde, yer almaktadır. 
Ftn kökünden türeyen kelime-
ler, Kur’an’da elli sekiz ayette yer 
almakta ve iki ayette de(9 Tevbe 
49; 20 Tâhâ 40) iki kez tekrarlan-
maktadır9. Herhangi bir zamire 
bitişik olmaksızın fitne şeklinde 
yirmi iki âyette(2 Bakara 102. 
193; 5 Mâide 71; 8 Enfâl 25. 28, 
39, 73; 10 Yûnus 85; 17 İsrâ 60; 21 
Enbiyâ35,111; 22Hac 11, 53; 24 
Nur 63; 25 Furkân 20; 29 Ankebût 
10; 37 Sâffât 63; 39 Zümer49; 54 
Kamer 27; 60 Mümtehine 5; 64 
Tegâbün15; 74 Müddesir31) yer 
alırken; sekiz âyette de el-fitne 
şeklinde(2 Bakara 191, 217; 3 Âl-i 
İmrân 7; 4 Nisa 91; 9 Tevbe 47, 
48, 49; 33 Ahzâb 14) yer almak-
tadır. Dört âyette(5/41; 6/23; 

7/155; 51/14) bir za mire bitişik 
olarak; yirmi beş âyette de(4/101; 
5/49; 6/53; 7/27; 9/49,126; 10/83; 
16/110; 17/73; 20/40, 85, 90, 131; 
27/47; 29/2, 3; 37/162; 38/24, 34; 
44/17; 51/13; 57/14; 72/17; 67/6; 
85/10) diğer türevleriyle birlikte 
yer almaktadır(2). Otuz yedi ayet-
te(2/102, 191, 193, 217; 3/7; Nisa: 
4/ 91; 5/ 41, 71; 6/23; 7/155; 8/25, 
28, 39, 73; 9/47, 48, 49; 10/85; 
17/60; 20/ 40; 21/35, 111; 22/11, 
53; 24/63; 25/20; 29/10; 33/14; 
37/63, 162; 39/49; 51/14; 54/27; 
60/5; 64/15; 67/6; 74/31) isim 
olarak; yirmi üç ayette de(4/101; 
5/49; 6/53; 7/27; 9/49, 126; 10/83; 
16/110; 17/73; 20/40, 85, 90, 131; 
27/47; 29/2, 3; 38/24, 34; 44/17; 
51/13; 57/14; 72/17; 85/10) fiil 
olarak geçmektedir10. 

Ftn ve türevlerinin geç-
tiği ayetlerin yirmi yedi tanesi 
Mekkî(6/53; 7/27, 155; 10/83, 
85; 16/110; 17/60; 20/40, 85, 90; 
21/35, 111; 25/20; 27/47; 37/63, 
162; 38/24, 34; 39/49; 44/17; 
51/13, 14; 54/27; 72/17; 67/6; 
74/31; 85/10); otuz bir tanesi de 
Medenîdir(2/102, 191, 193, 217; 
3/7; 4/91, 101; 5/41, 49, 71: 6/23; 
8/25, 28, 39, 73; 9/47, 48, 49, 126; 
17/73; 20/131; 11, 53; 24/63; 29/2, 
3, 10; 33/14; 57/14; 60/5; 64/15).11 

Ftn kökünden türeyen kelime-
ler, aşağıda verilen yirmi beş ayrı 
kalıpta Kuran’da yer almaktadır12: 
Fitne;  Yukarıda verilen yirmi 
iki âyette geçmektedir. El-Fitne; 
Yukarıda verilen sekiz âyette 
geçmektedir. Fitnetüke(7/155).  
F i t n e t ü k ü m ( 5 1 / 1 4 ) . 
F i t n e t e h ü ( 5 / 4 1 ) . 
Fitnetühüm(6/23). Fütûn(20/40)   
Fetentüm(57/14). Fetenû(85/10). 
Fetennâ(6/53; 20/85; 29/3; 
38/34; 44/17). Fetennâke(20/40).  
F e t e n n â h ü ( 3 8 / 2 4 ) .  L â 
Teftinnî(9/49).  Li nefti-
nehüm(20/131; 72/17).  

Yeftîneküm(4/101). Lâ 
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Yeftinenneküm(7/27).   En yefti-
nehüm(10/83).  Yeftinûke(5/49). 
Leyeftinûneke(20/131; 72/17).  

Fütintüm(20/90).   Fetenû(16/110).   
Tüftenûn(27/47). Yüftenûn(9/126; 
29/2; 51/13). Bifdtinîrt(37/162). 
El-Meftûn(67/6). 

Kur’ân-ı Kerim’de fitne kav-
ramı ve türevleri, hem sözlük 
anlamıyla hem de ıstılahi anla-
mı ile kullanılmaktadır. Ulema, 
müfessirler, fitne ve türevlerinin 
yer aldığı bazı ayetlerde bu kav-
ramlara bazen aynı anlamı bazen 
de farklı anlamları vermişlerdir. 
Bu açıdan müfessirler, Kur’ân’da 
yer alan fitne kavramının anlamı 
konusunda ortak bir mutabakata 
varamamışlardır. Fitne ve türevle-
rini, genellikle sözlük anlamından 
hareketle bulunduğu bağlamda 
yorumlamışlardır. 

Ftn ve türevlerinin Kur’ân’daki 
anlamları ile yapılan yorum ve 
değerlendirmelerinden yararlana-
rak fitnenin Kur’ân’daki anlamları, 
aşağıdaki gibi sınıflandırabilir:13 
İmtihan, Deneme, Sınama(2/102; 
6/53; 7/155; 8/28; 9/126; 17/60; 
20/40, 85, 90, 131; 21/35, 111; 
22/53, 25/20; 27/47; 29/2, 3; 
38/24, 34; 39/49; 44/17; 54/27; 
64/15; 72/17; 74/31). İmtihan 
kelimesi, “kabiliyeti ölçmek için 
yapılan yokla ma”, “kişinin mane-
vi direnme gücünü ortaya koyan 
zor durum” anlamına gelmektedir. 
Fitne kelimesi, Kur’an’da en çok 
bu an lamlarda kullanılmaktadır.

 Baskı, Zulüm, İşkence(2/93, 
191, 217; 4/101; 8/39; 10.83.85; 
14/110; 29/10; 60/5; 85/10). 
Baskı, “bir şeyi sıkma, zorlama, 
kuvvet ve zor altında bulundurma 
veya bulunma, bir kişinin davra-
nışlarında, ha reket ve düşüncele-
rinde serbest olmaması” anlamın-
da; Zulüm, “her türlü haksızlık 
ve adaletsizlik anlamında; iş kence 
ise, “bir kimse ye maddî ve manevî 
olarak yapılan şiddetli eziyeti anla-

mında kullanılmaktadır14. Zulüm 

kelimesi, hem baskı ve hem de 

işkenceyi kapsayan bir kelimedir15  

Yukarıda yer alan ayetlerde, ftn ve 

türevleri bu anlamlarda kullanıl-

maktadır. 

Sapma, Saptırma ve Ayartma 

(3/7; 5/41, 49; 6/23; 7/27; 9/48; 

17/73; 27/47; 37/162; 57/14; 

68/6). Sapma, “doğruluk tan ayrıl-

ma, yanlışa saplanma”; saptırma, 

“konuşulanları ve söylenenleri asıl 

amaçlarından uzaklaştırma”; ayart-

ma, “baştan çıkarma, doğru yoldan 

saptırma ve kandırma” anlamlarına 

gel mektedir16. Yukarıda yer alan 

ayetlerde ftn ve türevleri bu anlam-

da kullanılmaktadır.

Fesat, Kargaşa, Karışıklık 

Çıkarma(4/91; 8/73; 9/47, 48; 

33/14)  Sözlüklerde fesat, “karı-

şıklık, kargaşalık, ortalığın bir-

birine düşüp karışması, kötü-

lük, nifak, hile, kötülük düşün-

me, insanları birbiri ne düşürme, 

bozukluk, çürüklük anlamında-

dır” “Fesat çıkarmak”, “ortalığı 

karıştıra cak şekilde davranmak, 

ara bozmak, insanları birbirine 

düşürmek; “fesatçı” ise, “karıştırı-

cı, karışıklık çıkaran, ara bozucu” 

anlamına gelmektedir.17 Yukarıda 

yer alan ayetlerde ftn ve türevleri, 

bu anlamlarda kullanılmaktadır.

Bela ve Musibet (5/71; 8/25; 

22/11; 24/63) Belâ; “gam, keder, 

tasa, âfet, ceza, zor ve sıkıntılı 

iş”; musibet ise “felâket, büyük 

âfet, birdenbire gelen belâ” anlam-

larına gelmektedir.18 Yukarıda yer 

alan ayetlerde ftn ve türevleri, bu 

anlamlarda kullanılmaktadır.

Azap (37/63; 51/13, 14). 

Azap, “dünyada günah işleyenlere 

âhirette verilecek ceza anlamında-

dır.” Yukarıda yer alan ayetlerde 

ftn ve türevleri, bu anlamda kulla-

nılmaktadır.

Delilik (68/1-7; 15/6-7) Delir-
me, “aklını kaçırma, çıldırma 
anlamındadır”19. Yukarıda yer 
alan ayetlerde ftn ve türevleri, bu 
anlamda kullanılmaktadır.

Fitne Kelimesinin      

Istılahı Anlamı

Yukarıdaki açıklamalardan 
anlaşılabileceği gibi, fitne kelimesi 
ve türevleri, çok anlamlı kelimeler 
olup çok farklı kelimelerle etki-
leşmekte ve bu etkileşimin sonu-
cu bir semantik alan meydana 
getirmektedirler. Meydana gelen 
semantik alanda kelime, yalnızca 
sözlük anlamını ifade etmemekte, 
onu da merkeze alan daha geniş, 
biraz da farklılaşmış bir anlama 
bürünmektedir. Sözlük anlamının 
dışında ilişki zincirinden doğan 
bu anlama ıstılahi anlam den-
mektedir. Fitne kelimesi ve türev-
lerinin, genel olarak, hadislerin 
etkisiyle zaman içerisinde kazan-
dığı böyle bir ıstılahı anlam vardır. 
Ancak bu noktada da ulema ittifak 
halinde değildir.20

Fitne kelimesinin tek bir tanı-
mının yapılamamasının sebebi, 
kelimenin çok geniş bir anlam 
kümesine sahip olması ve nis-
pet edilen varlık alanının Allah, 
insan ve şeytanla alakalı olmasın-
dan dolayıdır. Bu durumda fitne; 
Allah’a nispet edildiği zaman “leh-
lerine ya da aleyhlerine olmak 
üzere, kulların iyi ya da kötü 
şeylerle denenmeleri”, “sınav”, 
“beşerden kaynaklandığı zaman 
“her türlü kötülük”, “ayartma”, 
“manevi çöküntüye uğramaları”, 
“baskı”, “dînî-siyasî, sosyal karga-
şa ve kargaşa”, ve şeytandan kay-
naklandığı zaman da “saptırma” 
anlamına gel mektedir.21

Kur’ân’da Fitne Kavramının 
Alt Anlam Grubu ile İlgili 

Kelimeler

Çok farklı anlam kelime gru-
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bundan olan fitne kelimesinin 
hemen hemen her alt anlamına 
karşı gelen başka kelimeler, söz-
lüklerde ve Kuran’da mevcuttur. 
Bu kelimeler, Kuran’da kendi dar 
anlamları ile ilgili kullanılırken 
Fitne kelimesi, her bir kelimeyi 
kuşatacak şekilde kullanılmakta-
dır. Bu nedenle fitne kelimesinin 
meydana getirdiği semantik alan-
da, alt kelime grupları ile kurulan 
ilişki, gerçekten de çok karmaşık-
tır. Bu kelimeler varken niçin fitne 
kelimesi kullanılmıştır sorusunun 
cevabını bulabilmek başlı başına 
ele alınması gereken bir meseledir. 

Belâ-İbtilâ,  İmtihan,  Musibet,  
Zulüm, Ezâ, Fesâd, Tefrika, İdlâl 
ve Dalâlet, İğvâ, Azâb kavramla-
rı, fitne kelimesinin içinde barın-
dırdığı anlamlarla daha etkin bir 
şekilde doğrudan bağlantılıdır.  
Bunların dışında, daha zayıf iliş-
kili olan kavramlar bulunmakta-
dır. Bunlardan Darrâ, be’sâ, şer, 
hızy, dâire, kâria kelime lerinin 
bazı kullanımları, fitnenin “belâ 
ve musîbet” anlamıyla; habâl keli-
mesi, fitnenin, “bozgunculuk” 
anlamıyla, mecnûn kelimesi fit-
nenin “delilik” anlamıyla; ihrâk 
kelimesi, fitnenin “yakmak” anla-
mıyla; ricz,’ıkâb kelimeleri, fitne-
nin “azap” anlamıyla; sadd keli-
mesi, fitnenin “haktan saptırma, 
engelle me, alıkoyma” anlamıyla 
ilişkilidir.22

Fitne kelimesi ile anlam ola-
rak doğrudan bağlantılı olan kav-
ramların anlamları, daha sonra 
yapacağımız değerlendirmeler için 
aşağıda açıklanmaktadır.

Belâ-İbtilâ: Belâ kelimesi söz-
lükte; “eskimek, yıpranmak, sına-
mak, gam, musibet” gibi anlamla-
ra gelmektedir. Belâ ve aynı kök-
ten türe yen iblâ ve ibtilâ, genel-
de “deneme ve imtihan etme” 
anlamların da; Kur’an’da “gerek 
hayır ve gerekse şerle sınama ve 
imtihana tabi tutma” boyutunda 

kullanılmaktadır. Kur’an’da yer 
alan bela, iblâ ve ibtilâ kelime-
leri, Allah-kul ilişkisi içerisinde 
“sınama ve deneme” anlamı taşı-
yan fitne kelimesi ile aynı mana-
da kullanılmaktadır. Söz konusu 
ke limeler, genel olarak hem insa-
na sunulan nimetler ve hem de 
kar şı karşıya kaldığı sıkıntılarla 
sınanmayı ifade etmede kullanılır-
larken, fitne kelimesi daha çok 
“belâ ve sıkıntılarla sınanmayı” 
ifade etmede kullanılmakta ve de 
“Fitne imtihanın en şiddetli ve en 
son haddini belirtmektedir.”23

İmtihan: İmtihan kelimesi; “bir 
şeyin aslına vakıf olmak, bir şey 
üzerinde derinlemesine düşünmek, 
de nemek, soruşturmak, musibete 
duçar olmak, arıtmak, temizle-
mek, sıkıştırmak, boyun eğdirmek, 
kırbaçla dövmek, niyetini açığa 
çıkarmak ve benzeri anlamlara 
gelmektedir”.24 Bu kelime, fitne 
kelimesinin bir alt anlam grubun-
da yer almaktadır.

Musibet: Sözlükte, “okla vur-
mak, isabet etmek, erişmek ve 
dokunmak” manalarında olan 
musibet kelimesi; “belâ, ansızın 
gelen felaket ve sıkıntı anlamları-
nın yanında genel olarak insanın 
başına gelen hoşa git meyen şey-
lerin tamamı yahut sıkıntı veren 
her şey” olarak ta nımlanmaktadır. 
Elmalılı’nin ifadesi ile musibet, 
“hedefine isabet eden mermi gibi 
insana şiddetle dokunan hadise ve 
felaketlerdir”25 Musibet kelimesi, 
hem bir imti han vesilesi olması, 
hem de başa gelen herhangi bir 
sıkıntıyı ifade etmesi bakımından 
fitne kavramının kapsamına gir-
mektedir. 

Zulüm: Zulüm sözlükte, “hak-
sızlık etmek, adaletsiz davranmak 
ve hakkını vermemek” demek-
tir. Zulüm ke limesi; “ister fazla, 
isterse eksik olsun, herhangi bir 
şeyin kendine ait olan yerin dışın-
da başka bir yere konulması”, 

“maksadı aşmak”, “hakkı teslim 
etmemek”, “haddi tecavüz etmek”, 
“baskı”, “işkence” anlamına gel-
mektedir. Zulüm, fitneye neden 
olan en önemli etkenlerden birisi 
olarak Hak ihlali ve haddi teca-
vüz, baskı ve işkence boyutu ile 
fitne kelimesinin bir alt anlam 
kümesinde yer almaktadır.

 Ezâ: Ezâ, “eziyet etmek, incit-
mek, acı çektirmek ve zarar ver-
mek, “insanın hoşlanmadığı her 
şey” anlamındadır”.   Kur’an’da yer 
alan bu kelime,  fitnenin “baskı, 
zulüm ve işkence” anlamı ile 
örtüşmektedir

Fesâd: Fesâd kelimesi; “bir 
şeyin fasit olması”, “bo zulmak”, 
“çürümek”, “mahvolmak”, “kötü 
olmak”, “kötü yola sapmak”, “bir 
şeyin çok ve ya az olarak den-
genin dışına çıkması” anlamları-
na gelmektedir. Bu kökten gelen 
ifsâd ise, “bir şeyi bozmak”, “ifsat 
etmek”, “mahvetmek”, “kötülük 
yapmak”, “doğru yoldan saptır-
mak”, “bozgunculuk yapmak” 
anlamındadır. Fitne ve fesâd keli-
meleri “boz gunculuk çıkarmak, 
baskı ve zulüm yapmak, Allah 
yolundan alı koymak” anlamların-
dan dolayı örtüşmektedirler. 

 Tefrika: Tef rika, “araya düş-
manlık sokarak gruplara ayırmak”, 
“parça parça böl mek, dağıtmak”, 
“bozgunculuk çıkarma”, “şuuru 
dimağdan ayırmak ve bölücülük 
yapmak” anlamındadır. Tefrika ile 
fitne, toplumsal dengenin bozul-
masında, sosyal hayatı olumsuz 
yönde etkilemede aynı anlamı 
paylaşan iki kelime olup tefrika, 
fitne kelimesinin bir alt anlam 
grubunda yer almaktadır.

 İdlâl ve Dalâlet: Dalâlet keli-
mesi sözlükte, “gizlemek”, “kay-
bolmak”, “zayi olmak”, “batıl” ve 
“hükümsüz olmak”, “sapmak”, 
“doğru yolu bulamamak”, “unut-
mak” ve “kaybetmek”, “doğru yol-
dan kasten veya unutarak, bilerek 
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veya bilmeyerek sapmak” anlam-
larına gelmektedir. Dalâletin “sap-
ma” anlamı, kişinin kendi kendisi 
ile; “‘saptırma” anlamı ise kendi-
sinin dışındaki biri veya bir şey ile 
ilişkilidir. Sapma, daha çok ferden 
kaynaklanmakta iken; “saptırma” 
ise bir dış etkene bağlı olarak ger-
çekleşmektedir. Dalâ let, sapma-
nın tam karşılığı iken, saptırmak 
da idlalin karşılığıdır. Dalâlet ve 
İdlâl kavramları, fitne kavramının 
“sapma ve saptırma” anlam boyu-
tu ile örtüşmekte olup fitne keli-
mesinin bir alt anlam grubunda 
yer almaktadır. 

İğvâ: İğvâ kelimesi, ‘saptırmak, 
ayartmak, aldatmak, mahrum 
bırak mak, zarar vermek, dön-
dürmek, yüz çevirttirmek, azdı-
rıp doğru yoldan uzaklaştırmak’ 
anlamlarında kullanılmaktadır26. 
Ancak ğavâ şeklinde kullanılır-
sa, bir kimsenin kendi kendine 
sapması, yolunu şaşırması, zarara 
uğraması ve doğ ru yoldan ayrıl-
ması anlamına gelmektedir. İğva 
kelimesi; “şaşırtmak ve doğru yol-
dan saptırmak” anlam boyutu ile 
fitne kelimesi ile örtüşmekte ve 
fitne kelimesinin bir alt anlam 
grubunda yer almaktadır. 

Azâb: Sözlükte, “sıkıntı, ceza 
ve işkence” anlamına gelen azâb 
kelime si, Kuranı terminoloji-
de hem dünyevî hem uhrevî bir 
boyuta sahip olmaktadır. Bu anlam 
alanları ile azâb ve fitne kelimeleri 
örtüşmekte ve azap kelimesi fitne 
kelimesinin alt anlam grubunda 
yer almaktadır.

Vahiy Surecinde Fitne 
Kavramının Gelişim Seyri

Fitne ile ilgili ayetler, nüzul 
sürecine bağlı olarak incelen-
diğinde hem Mekke’de hem de 
Medine’de nazil oldukları görül-
mektedir. Fitne ve türevlerinin yer 
aldığı ve Mekke’de ilk nazil olan 
ayet , 68 Kalem suresinin 6. aye-

tidir.27 Fitnenin ‘imtihan, sı nama’, 
‘baskı, zulüm, işkence’, ‘sapma, 
saptırma, ayartma’ an lamları, 
hem Mekkî ve hem de Medenî 
surelerde ortak olarak kullanılmış-
tır. Ftn kökünün ‘fe sat, kargaşa, 
karışıklık çıkarma’, ‘belâ, musibet’ 
anlamları, Medenî ayetlerde yer 
alırken, ‘azap, yakılma, ateşe atıl-
ma’ anlamı ise Mek kî ayetlerde yer 
almaktadır. Kâfirle rin iman eden-
leri dinlerinden vazgeçirmek için 
yapmış oldukları baskı ve zulüm 
Mekkî ayetlerde anlatılırken bu 
eyleme maruz kalanların sabır-
lı olmaları istenmektedir(68/6; 
74/31; 85/10; 54/27; 38/24,34; 
7/27, 155; 72/17; 25/25; 
20/40,85,90,131; 27/47; 17/60; 
10/83,85; 6/53; 37/162,163; 
59/49; 44/17; 51/13,14; 16/110; 
21/35,111). Medenî ayetlerde ise 
Müslümanların inançları sebebiy le 
maruz kaldıkları fitnenin taşıdığı 
tehlikenin büyüklüğünün sınır ları 
çizilerek onun öldürmekten daha 
şiddetli ve büyük bir suç ol duğu 
ifade edilmektedir(17/73; 6/23; 
29/2, 3, 10; 2/102, 191,193, 217; 
8/25, 28, 39, 73; 3/14; 6/5; 4/91, 
101; 57/14; 24/63; 22/11, 53; 
64/15; 5/49, 71, 9/48, 49, 126). 
Fitne kavramı Mekke’de, daha çok 
ferdî sıkıntı ve bunalımla ilgili 
olarak; Medine döneminde değer, 
iman ve zihniyet değişimi, dönü-
şümü ve hâkimiyet mücadelesi ile 
ilgili olarak kullanılmaktadır.

Fitne kelimesi, Allah yolun-
dan alıkoyma, insanları saptır-
maya çalışma anlamlarında hem 
Mekkî ve hem de Medenî ayetler-
de yer almaktadır(37/162; 5/49; 
7/ 27). Müslümanlar içerisinde 
‘Fesat, kargaşa, karışıklık’ çıkar-
ma anlam ında fitne kelimesi, 
sadece Medenî surelerde geçmekte-
dir(33/14; 9/47-48; 3/7). ‘Belâ ve 
musîbet’ anlamı nda fitne kelime-
si, Medenî ayetlerde yer almakta-

dır(5/71; 8/25; 24/63; 22/11).
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K endi bildiğimize itimat 
etmenin dayanılmaz hafifli-

ğini yaşıyoruz. Din, siyaset, eko-
nomi, günlük olaylar, uluslarara-
sı ilişkiler vs. hakkında yanılmaz 
bilgilerimiz var. Bizim için (eğer 
varsa, çok özel ve uzmanlık 
gerektiren birkaç mesele hariç) 
“bilmiyorum” dememizi gerek-
tirecek bir durum söz konusu 
değil! Zaten Allah vergisi olarak 
doğuştan mevcut olan bu olağa-
nüstü bilgilerimize bir de günlük 
gazete ve internet gibi “ilmî” kay-
nak imkânlarını ilave ettiğimiz 
zaman artık kim tutabilir ki bizi? 
Kendi kanaatlerimizi destekleye-
cek her türlü malzemeyi internet 
üzerinden kolaylıkla elde ederek 
ne kadar araştırmacı olduğumu-
zu da kolayca göstermek müm-
kündür. Eğer biraz mürekkep 
yaladığınızı düşünüyorsanız ve 
konuştuğunuzda birkaç kişi sizi 
dinliyorsa en karmaşık sorunları 
çayınızı içerken çözmeniz hiç 
şaşırtıcı olmayacaktır: kırk yıllık 
hakiki hocanın cevap vermekte 
zorlanacağı sualleri tek nefeste 
hükme bağlayabiliriz.

Bu tür sathi ve geçersiz malu-
mat sahibi olmak kişide sahte 
bir “bilme ve kendine güvenme” 
halinin doğmasına yol açıyor. 
Tuttuğumuz takım, parti, cemaat 
ve kendi kanaatlerimizin doğru-
luğu konusunda hiç tereddüdü-
müz yok; bizden farklı fikirlere 
sahip olanlar varsa bu onların 
sorunudur. Biz zaten doğru yer-
deyiz, onların kendilerini tashih 
etmeleri gerekiyor; Allah bu tür 
kişilere hidayet edip de uyan-
dıklarında ve benim düşünceme, 
partime, cemaatime geldikleri 
zaman bütün sorunlar muhak-
kak ki halledilmiş olacaktır!

Herkese kendi aklı mükem-
mel görünür; kendi aklımızdan 

Selçuk KÜTÜK

BİLGİÇLİĞİN 
DAYANILMAZ 
HAFİFLİĞİ

Doğru, kıymetli ve faydalı bilgi kişinin hakikat yolunda mesafe 

almasını sağlar, insanı hikmet ve marifet sahibi yapar. İlim, hikmet 

ve irfan bir bütündür, tecezzi kabul etmez; dolayısıyla çemberin 

üzerindeki noktaları merkeze bağlayan yarıçap çizgileri gibi kişiyi 

öze, hakikate, tevhide velhasıl Allah’a bağlaması beklenir.

Kulları içinden ancak ilim sahipleri Allah’tan gerektiği gibi 

korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır. 

(Fatır 28)

 

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür

Sen kendini bilmezsin ya nice okumakdur

Okumakdan ma’nî ne kişi Hakk’ı bilmekdür

Çün okudun bilmezsin hâ bir kuru emekdür

Okudum bildüm dime çok tâ‘at kıldum dime

Eri Hak bilmez isen abes yere yilmekdür

Dört kitâbun ma’nîsi bellidir bir elifde

Sen elif dersin hoca ma‘nîsi ne dimekdür

Yûnus Emre der hoca gerekse var bin hacca

Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür

 (Yunus Emre)
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razı olunca “doğruluğu kendi-
mizden menkul düşünceleri” 
diğer insanlara satarken nasıl 
bir mesuliyet altına girdiğimizi 
fark edemiyoruz. Doktor olma-
dığımız için başkalarını ameliyat 
etmeye ya da reçete yazmaya 
cüret edemeyiz ama “dini mev-
zularda” hastalıklı fikirlerimizi 
insanlara sanki hakikatmiş gibi 
bulaştırmaktan hiç çekinmeyiz.

“İşte bunun gibi, Biz bu 
Kur’ân’da insanların yararlan-
ması için çeşitli açılardan türlü 
türlü dersler ortaya koyduk. 
Bununla birlikte, insan her şey-
den çok tartışmaya düşkündür.” 
(Kehf 54)

Bilgili sayılmak ve her mesele 
hakkında konuşmak için ente-
lektüel sayılmak, belirli üniver-
sitelerin birinden mezun olmak, 
mevki sahibi olmak emriniz 
altında üç beş kişinin çalışıyor 
olması ya da gazeteci olmak veya 
büyük bir masanın arkasındaki 
deri kaplı bir koltukta oturmak 
yeterli görünüyor. Fazla araştır-
maya gerek yok, aklımız var ya 
yeterli değil mi? Her ne kadar 
mahkemede işimiz olsa avukata, 
sağlıkla ilgili problem yaşadı-
ğımızda hekime gidiyorsak da 
inançla ilgili mevzularda bilenle-
re danışmaya pek gerek duyma-
yız. Bilinecek ne var ki? Zaten 
İslâm akıl dini değil mi? Eh, çok 
şükür aklımız da yerinde “oldu-
ğuna” ve aleyhinde kimse söz 
söyleyemeyeceğine göre mesele 
tamamdır.

Yüzeysel bilgiye dayanan 
üzerinde yeterince düşünülme-
miş, sadece meselenin görünen 
ve gösterilen tarafına aldana-
rak fikir beyan etmek mümi-
ne yakışan bir davranış olamaz. 
Meleklerin bile Allah’a,  “Senin 
bize öğrettiklerinden başka bir 

bilgimiz yok” (Bakara 32) deme-
leri bizlere bilgiçlik taslamamak 
ve haddimizi bilmek açısından 
yol göstericidir. Bunun da öte-
sinde, ebedi hayatı göz önüne 
almadan ve dünyanın zahirine 
kapılarak verilecek hükümler iç 
dünyamızın derinlerine yerleş-
miş itikadî bozuklukların teza-
hürleri olma tehlikesi söz konu-
sudur.

“Onlar bu dünya hayatının 
yalnız görünen yüzünü tanırlar, 
ebedi ve nihai olandan ise tama-
men habersizdirler.” (Rum 7)

Bilmediğimiz mevzularda 
konuşmanın çam devirmeye 
yol açacağı daha baştan belli-
dir: Adamın biri bir mürşide 
bağlanmaya karar vermiş fakat 
terminoloji hakkında hiçbir bil-
gisi yokmuş. Günlerden birin-
de dışarıdan gelen birisi adama 
“mürşidin nerede?” diye sormuş. 
Adam “bilmiyorum” demek iste-
mediği için “itikâfa girdi evrad 
okuyor” diyeceğine “irtidat etti 
Tevrat okuyor!” diye cevap ver-
miş.

O kadar çok biliyoruz ki, 
sürekli olarak başkalarına bir 
şeyler anlatma çabası içindeyiz. 
Kendimizi zaten aydınlanmış 
gördüğümüz için başkalarına 
ışığımızla yol göstermeyi vazi-
fe sayıyoruz. Hemen her konu-
da vermekten ziyade almaya 
meraklı olduğumuz halde bilgi 
ve akıl konusunda alıcı değil, 
daima verici durumdayız. Güzel 
söz söyleme ve anlatma sanatı 
diye bir şeyin varlığında şüphe 
yok, ama güzel anlama ve dinle-
me sanatı diye bir şeyin olduğu-
nu atlıyoruz.

Diğer bir sorun da belirli 
bir alanda uzman olan kişilerin 
her konu hakkında aynı uzman 
edasıyla fikir beyan etmeye kal-

kışmasıdır. Medyatik yönü cazip 
olan insanlar futbol yorumcu-
luğu ya da gazetecilik sahasın-
daki uzmanlıklarını hiç alâkası 
olmayan alanlara taşıyabilmekte, 
mesela bir şarkıcı veya meşhur 
bir fizik profesörü din hakkında 
rahatlıkla ileri geri konuşabil-
mektedir!

“Hakkında kesin bilgi sahibi 
olmadığın şeyin peşine düşme. 
Çünkü kulak, göz ve kalp hesap 
gününde yaptıklarından mesul 
olacaktır.” (İsra 36)

Doğru, kıymetli ve faydalı 
bilgi kişinin hakikat yolunda 
mesafe almasını sağlar, insanı 
hikmet ve marifet sahibi yapar. 
Bildiğimiz şeyler bizi sabit bir 
hakikate bağlıyor ve idrak saha-
mızı genişletiyorsa anlamlı ve 
değerlidir, yoksa “faydasız ilim” 
kategorisine girer. İlim, hikmet 
ve irfan bir bütündür, tecezzi 
kabul etmez; dolayısıyla çem-
berin üzerindeki noktaları mer-
keze bağlayan yarıçap çizgileri 
gibi kişiyi öze, hakikate, tev-
hide velhasıl Allah’a bağlama-
sı beklenir. Kalpten gelmeyen, 
sözde ve dilde mahsur kalan, 
insanı hayır istikametinde hare-
kete geçirmeyen bilgi pratikte 
ölü hükmündedir. Bilgi, kibri-
mizi tamamlayan bir aksesuara 
dönüşürse sadece felakete daha 
hızlı gitmemizi sağlayan bir araç 
haline gelir. 

“Allah’ım fayda vermeyen 
ilimden, huşû duymayan kalp-
ten, doymak bilmeyen nefisten ve 
icabet olunmayan duadan sana 
sığınırım” (Müslim, Zikir 73)

Hakiki bilgi insana kendi özü 
ile ilgili farkındalığı, haddini bil-
meyi sağlamalı ve ruh inceli-
ği kazandırmalıdır. Böylece kişi 
hürriyet sahasını doğru tespit 
eder ve aşırılığa kaçıp şeytan-
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laşmaktan kurtulur. Yeryüzünde 
medeniliğin ve ahirette ebedi 
saadet yolculuğunun başlangıcı 
doğru bilgilenmedir, yoksa dün-
yada rezillik ve vahşet ahirette 
de hüsran kaçınılmaz olur.

Keman çalan bir müzisyen, 
kemanı eline alır almaz hangi 
tellerin bozuk olduğunu anlar 
ve kolayca akortları nı düzel-
tir. İnsanlar arasında emniyetle 
yaşanabilmesi, sulh ve selame-
tin sağlanması ve sapkın fikirle-
rin ayıklanabilmesi için keman 
çalan müzisyenin yaptığı 
gibi düşüncelerimizde akort 
yapabilmeliyiz. Aksi takdirde 
fikirlerimiz ve davranışları-
mız bozuk müzik aletlerinin 
çıkardığı gibi rahatsız edici ve 
ahenksiz bir hal alır. Kapımızı 
biri çaldığında kim olduğunu 
ya da nöbet tutarken yanımıza 
yaklaşanlara parolayı sorarız. 
Hâl böyle iken bizleri yanlış 
yerlere sürükleyecek iyi bil-
mediğimiz fikirleri aklımıza ve 
kalbimize hemen nasıl buyur 
edebiliriz? Elbette ki parola ve 
ölçü iman esaslarına, Kitaba 
ve sünnete uygunluk olmalı-
dır. Böyle yapılırsa kalbimiz 
ve muhayyilemiz beklenme-
dik baskınlara uğramaz.

Bütün hakikatin ve güzel-
liklerin arkasında muhakkak 
iman gerçeği vardır. Zahiren 
cazip görünen batıl inançlar 
piyasadaki sahte paralar gibi-
dir, kısa bir süre dolanımda 
kalıp iş görseler bile neticede 
geçersiz oldukları anlaşılır ve 
ortadan kaldırılır, imha edilir. 
Nasıl ki pazardan pek kıymeti 
olmayan bir şey alırken bile 
kontrol ediliyor, bunun gibi 
bir fikrin test edilerek alınması 
gerekir. Test edebilmek için ise 
insanın elinde bir ölçü olmalıdır. 

O ölçü, yukarıda belirtildiği gibi 
dinin temel prensipleridir.

Dünyevî menfaatleri ilgi-
lendiren meselelerde yanılma-

nın olumsuz görünen neticeleri 

dünya hayatında peşinen önü-

müze maddi cezalar olarak gelir; 

bunların içinden bir şekilde çık-

mak mümkündür, diğer taraf-

tan, ahirete taalluk eden mevzu-

larda yapılan yanlışların faturası 

çok ağırdır. Maddi  menfaatler 

konusunda yapılan dört yanlış 

bir doğruyu götürebilir, fakat 

itikada taalluk eden mevzularda 

(mesela şirk kokan sözler ve 

düşüncelerde) bir yanlış bütün 

doğruları götürür. Zaten tahsil 

hayatı, gayr-i menkul veya oto-

mobil alma, iş bulma, evlen-

me gibi meselelerde ihtar edip 

yol gösteren çoktur; dünya 

için çalışmayan kişiyi herkes 

sürekli ikaz eder ama ahiret 

için çalışmama konusunda 

aynı hassasiyet pek gösteril-

mez.

İlim, amele dönüşen bilgi-

dir ve müktesebattır. Bilginin 

Allah ile bağlantısı kurulmazsa 

hakiki ilim sahibi olunmaz. 

Bildiğimiz şeyler bize Allah’ı 

hatırlatmalı ve bildirmelidir, 

(Allah’ı ve ahireti değil de) 

kendimizi bilinir kılmak için 

edinilen bilgi ahiret yolculu-

ğunda yük ve sıkıntı olmaktan 

başka bir işe yaramaz. 

İlmî enaniyet, kibrin bir 

çeşidi olduğundan kişiyi ateşe 

götürür. İlmi ile amil olma-

yanlar arif olamaz. Amelde de 

ihlâs ve kendini bilme saye-

sinde irfan doğar. İlim insa-

nı hakikate vasıl edecek bir 

vasıtadır. Her vasıtaya binil-

meyeceğine göre, bizi doğru 

adrese götürecek vasıtaya ulaş-

mak gerekir. Okumak, bilmek 

manasına gelmez; bilmek ise 

idrak etmeyi garantilemez.

Bilgili sayılmak ve her 
mesele hakkında konuşmak 

için entelektüel sayılmak, 
belirli üniversitelerin birin-

den mezun olmak, mevki 
sahibi olmak emriniz altın-
da üç beş kişinin çalışıyor 

olması ya da gazeteci olmak 
veya büyük bir masanın 

arkasındaki deri kaplı bir 
koltukta oturmak yeterli 

görünüyor. Fazla araştır-
maya gerek yok, aklımız 

var ya yeterli değil mi? Her 
ne kadar mahkemede işimiz 
olsa avukata, sağlıkla ilgili 

problem yaşadığımızda 
hekime gidiyorsak da inanç-

la ilgili mevzularda bilen-
lere danışmaya pek gerek 

duymayız.
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müdahalelerle engellendi. Bugün 
bize bundan ne kadarı kaldı? Bu 
sorunun cevabına binaen İsmet 
Özel, 2004 yılında verdiği bir 
röportajda Türk edebiyatının 
Tanpınar seviyesine gerilediği 
tespitinde bulunur (Özel, 2010: 
s.289).  Ahmet Hamdi Tanpınar, 
edebiyat kanalı ile Türkiye’de bir 
şeylerin idareten yapıldığı bir 
dönemde Türkiye için ihtiyaç 
duyulan şeyleri telaffuz ediyor-
du. Ancak bugüne gelindiğinde 
saygınlığını yitiren edebiyatımı-
zın Tanpınar düzeyine bile yak-
laşamadığı su götürmez bir ger-
çektir. Bu düşük seviye, dünya 
şartlanmalarımız dolayısıyla 
yavaş yavaş insani vasıflarımızı 
hiçe sayarak hayatı sahihlikten 
uzak ve duyarsızlık içerisinde 
yaşamamızdan ileri gelmektedir. 

ABD Hegemonyası ve             
Tüketim Toplumu

Dünya Savaşlarının ardın-
dan birleşik-ulusal bir rejim 
olarak hegemonya konumuna 
yükselen ABD, kapitalist dünya-
ekonomisinin coğrafi genişleme-
sinden sorumlu İngiliz rejiminin 
aksine sistemin coğrafi bir şekilde 
pekiştirilmesinden sorumluydu 
(Arrighi, 2000: 328,329). ABD 
rejimi ile XIX. yüzyılın sanayileş-
mesinde örneği görüldüğü gibi 
mal üretip pazar açmak/düzen-
lemek yerine pazarı öğrenip ona 
göre mal üretmek/hareket etmek 
söz konusuydu (Özel, 2012: 
279).  Böylece değişken serma-
ye üzerindeki denetim mekaniz-
ması da değişiyordu ve sömür-
geci İngiliz rejimi yerini deko-
lonizasyon süreçlerini yürüten 
ABD’ye bırakıyordu. ABD’nin 
New Hampshire eyaletine bağlı 
Bretton Woods beldesinde John 

T
ürkiye’nin derdine Türkçeden 

yola çıkarak derman arayan-

lar ve bu davalarını, gündelik 

hesaplardan uzak bir şekilde 

aşağılık kompleksi ile malûl 

olmadan edebiyat alanına taşı-

yanlar, kurulan sıkı bağlarla 

kendilerini sahte işler peşin-

de sürüklenmekten alıkoyarak 

insanlığın selameti için yol alır-

lar. İşte Kemal Tahir,  bu kay-

gılarla merkezine aldığı milleti 

ile temas etmesi amacıyla Devlet 

Ana’yı yazdı. Belki de böylesi 

bir niyet ile dünyanın doğusu-

na da batısına da ancak bizim 

samimiyetimiz ve sıcaklığımızla 

sahip çıkabileceğimizin farkına 

varan Oğuz Atay, günlüğüne 30 

Ocak 1976 tarihinde şu notu 

düşmüştü: “Sıradan biri olarak 

yazarlığı sürdürmek mümkün. 

İstemiyorum. Şu Türkiye’nin 

ruhu için yapacak ne kadar çok 

işim var.” (Atay, 2002: s.220) 

Türkiye’de edebiyat, her ne 

kadar millete temas edememiş 

ve bu yüzden milletin de dâhil 

olduğu bir seviyeye yüksele-

memiş olsa da, muayyen güçlü 

kalemler üzerinden proble-

matiğini milli bir hassasiyetle 

Türkiye’nin geleceği üzerine kur-

maya niyetlenmişti. Karşılaşmayı 

umdukları manzaranın da ne 

olduğunu bilmeye çalışarak 

nazar ettiler; fakat giriştikleri 

işin millet ile temas etmesi çeşitli 

Haydar Barış AYBAKIR

Yersizlik Kıskacında
Türk Edebiyatı
Edebiyat eğer, dil üzerinden güzele temas etmek ve insani vasıfların 

tekrar kazanılmasına yönelik bir mücadele ise ancak milleti ile kurulan 

bağlarla ete kemiğe bürünebilecektir. Bu mücadeleyi alevlendirmek 

bizleri tekrar Türkiye’nin derdine ortak edeceği gibi sahte işlerin 

peşinde koşturmaktan ve yersizlikten de alıkoyacaktır.
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Maynard Keynes’in de aktif ola-
rak katıldığı toplantıda alınan 
karar ile yeni rejim tescil edil-
di ve dünya, doların dalgalan-
masına bırakılarak altın para 
sistemi yürürlükten kaldırıldı. 
Bu işleri çok iyi bilen Keynes, 
bildiği şeyleri dile getirmek-
ten de çekinmiyordu: “Doğru 
veya yanlış olsun, iktisatçıların 
ve filozofların fikirleri, sanıl-
dığından çok daha güçlüdür. 
Gerçekte dünyayı yönetenler 

onlardır. Kendilerini entelek-

tüel etkilerden muaf sayan bazı 

insanlar, aslında devri çoktan 

kapanmış bir iktisatçının esi-

ridirler.” (Keynes, 1949: 383) 

Her şeyin daha önceden birileri 

tarafından ayarlandığı bir çağda 

yaşadığımız gerçeği suratımıza 

çarptığında, bu çarpıklığa seyir-

ci kalmaya devam etmemiz için 

ayaklarımızın yerden kesilmesi 

ve kayıtsızlığa mahkûm edilme-

miz bir mecburiyet halini alı-

yordu ve işler böyle yolunda 

yürütülerek bugünlere gelindi.

Kültür olarak tüketiciliğin 

ağır bastığı, insanların istek-

liliğine ve kabiliyetlerine göre 

bir şeylerin müşterisi olarak 

biçimlendirildiği ve sosyal sta-

tüler kazandığı toplum düzeni 

(Bauman, 2012: 84) içerisinde 

temas etmemiz gereken yerler-

den artık çok uzaktayız, yersiziz. 

Yersizlik, etnik unsurlar üzerin-

den yürütülen kimlik politika-

ları ile tüketim kalıbına sokulan 

yerelin haddinden fazla maddi-

leştirilerek manasını kaybetmesi 

sonucu, üzerinde bulunduğu-

muz toprakların ayaklarımızın 

altından çekilmesidir. Dili de 

barınaksız bırakarak anlamsız-

laştıran bu yersizleşme, “hay-

matlos” gibi vatandaşlık hak-

kının hukuki olarak kaybı ya 
da Anadolu geleneğinde gariplik 
söylemi üzerinden dile getirilen 
yurtsuzluk değil; aksine rızaya 
dayalı bir şekilde vatan toprağı-
na kayıtsız kalınması ve yaban-
cılaşmadır. Bu duyarsızlaşmadan 
edebiyatımız da haliyle nasi-
bini alıyor. Daha çok bireysel 
hikâyeler merkezinde şekillenen 
ve birkaç özet kavram eşliğinde 
sunulan anlatımlar, karmaşık ve 

çelişkili dünyala-
rında gündelik hayatlarına tıka 
basa doldurulan insanları rahat-
latma amacının dışına çıkamı-
yor. Bu mefhumlarla yetinilmesi, 
gerçeğin zamansal ve mekânsal 
hudutlarını ihlal ederek mev-
cut kayıtsızlığın ve buna bağlı 
yabancılaşmanın sırrını sorgula-
maktan ve onunla yüzleşmekten 
bizi alıkoyan bir saptırmacaya 
dönüşmektedir. 

Geleceğinden Yoksun Bir Geçmiş 
Düşünülemez

Bir vapur geçince dalgasın-
da savrulan insan yığınlarının 
yer aldığı bu tablonun içeri-
sinde bulunmak istemiyorsak, 
nerede durduğumuzu aydınlığa 
kavuşturacak ve bulunduğumuz 
yerden hangi istikamette adımı 
atacağımızın imkânını sağlaya-
cak bir tarih bilincinin yardımı-
na ihtiyacımız olacaktır. Böylece 

geçmişten geleceğimiz için 
gerekli malzemeyi temin edebi-
liriz. Aksi takdirde geçmişi ide-
alize etmek bizi geleceğimizden 
mahrum bırakacağı gibi, onun 
büyülü karanlığında hapsol-
mak ve sonsuz tekrarlarında 
boğulmak anlamına da gelir. 
Böylesi bir geçmişin pagan 
dünyasında inşa edilen görsel 
hapishanelerden farkı yoktur. 
Aziz Augustinus’un imanı-
nı sınamak için Colosseuam’a 
giden bir arkadaşının yaşadığı 
deneyimi anlatması belki de 
buna en iyi örnektir: İlk önce 
arenada cereyan eden vahşi 
gösteriye sırtını dönüp kendisi-
ne kuvvet vermesi için Tanrı’ya 
dua etmiş, sonra yavaş yavaş, 
adeta kafası bir mengeneyle 
çevriliyormuşçasına bakma-
ya başlamış ve gösteriye yenik 
düşmüştür. Gösterinin kanlı 

görüntüleri onu öyle bir trans 
haline sokmuş ki en sonunda 
o da etrafındaki bir sürü insan 
gibi bağırmaya, tezahürat yap-
maya başlamıştır (Sennett, 2011: 
s.88). Gelecek tasavvurundan 
mahrum bırakılmış ideal bir geç-
miş kurgusu, etrafına görünmez 
duvarlar inşa edilen hakikati 
gözlerden saklayarak görünüre 
çıkartılana hayranlığı pekiştirir.

İsmet Özel, 2004 yılın-
da verdiği bir röportaj-
da Türk edebiyatının 
Tanpınar seviyesine 
gerilediği tespitinde 
bulunur. Ahmet Hamdi 
Tanpınar, edebiyat 
kanalı ile Türkiye’de 
bir şeylerin idareten 
yapıldığı bir dönem-
de Türkiye için ihtiyaç 
duyulan şeyleri telaffuz 
ediyordu. Ancak bugü-
ne gelindiğinde say-
gınlığını yitiren ede-
biyatımızın Tanpınar 
düzeyine bile yaklaşa-
madığı su götürmez 
bir gerçektir.
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Muhakkak dünyanın her böl-

gesinde olduğu gibi Türkiye’nin 

de acısını çektiği ve bugünlerde 

iyice silikleşen, gözlerden ırak 

tutulmaya çalışılan bir ruhu 

var; fakat diğerlerinden farklı-

lığı kapitalist olmayan, kapita-

lizme sadece kapalı değil, aynı 

zamanda karşı olan bir geçmişi 

olmasıyladır (Genç, 2010: 78). 

Bir başka ifadeyle XIII. Yüzyılda 

darü’l İslâm haline getirilerek 

vatanlaştırılan bu topraklar, nasıl 

kapitalist olunmayacağını dün-

yaya gösterebilmiş ve böyle bir 

geçmişi olması sebebiyle, bün-

yesinde insanlık adına imkân 

barındırmasıyla da diğer coğraf-

yalardan farklılaşmıştır. Bir çırpı-

da ulaşamayacağımız bu geçmişi 

keşfe çıkarken onu icat etme-

mekle de mükellefiz. Her ne 

kadar birçok kültürel etmenin 

ve tesirin altında kalarak kapita-

list olmayan bir düzen kurmuş 

olsak da, kurulduğu dönemde 

insanların hayatlarını daha kolay 

ve çekilebilir bir şekle dönüştü-

ren bu sistem, görünürde olsa 

da mutlak manada İslâmi değildi 

(Özel, 2012: 119). Türkiye’nin 

İslâm’ı dünyaya gösterebilme 
ihtimali tehdit unsuru olarak 
algılandığından, böyle bir geç-
mişin varlığı bile rahatsızlık ver-
mekte ve hedef açıkça ilan edil-
mese de “İslâmî görünürlük”te 
olan ne varsa önce şüphe uyan-
dırılmakta, daha sonra bunlarsız 
bir Türkiye’nin oluşumu yönün-
de uygulamalar dayatılmaktadır 
(Doğan, 2013: 22). Bu noktada 
pek de başarısız oldukları -ede-
biyatımızın içerisinde bulundu-
ğu seviyesizlik de göz önünde 
bulundurulduğunda- söylene-
mez.

Bayrağın İstikametini Tutmak

Her ne kadar Edip Cansever, 
“İnsan yaşadığı yere benzer/ O 
yerin suyuna, o yerin toprağı-
na benzer” (Cansever, 2013: 
615) demiş olsa da, şu an için 
Türkiye’ye benzemediğimiz bir 
gerçek! Yaşadığımız dünyanın 
aldığı şekle koşullanmamızın 
getirdiği değişimle sürüklenme-
nin, Türkiye’ye ve dolayısıyla 
da edebiyatımıza faturası ağır 
olmuş, milli hassasiyetlere kayıt-
sızlığı pekiştirmiştir. Eğer edebi-

yat, dil üzerinden güzele temas 

etmek ve insani vasıfların tekrar 

kazanılmasına yönelik bir müca-

dele ise ancak milleti ile kurulan 

bağlarla ete kemiğe bürünebi-

lecektir. Bu mücadeleyi alıkon-

duğu yerden kimsenin kayıtsız 

kalamayacağı bir şekilde alevlen-

dirmek bizleri tekrar Türkiye’nin 

derdine ortak edeceği gibi sahte 

işlerin peşinde koşturmaktan 

ve yersizlikten de alıkoyacaktır. 

Bu aynı zamanda devlet aklını 

kabul etmemeyi devlet karşıt-

lığı şeklinde algılayan, milleti 

ile bağlarını kesmiş Türkiye’deki 

sorunlu entelijansiyanın kendini 

bulabilme sorumluluğu olarak 

da karşımıza çıkar. Bu sorum-

luluk, T.S. Eliot’un belirttiği 

gibi denizin dibini tırmıklamak 

değil, göğe yükselen bayrağın 

istikametini tutmaktır.
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