
İSLÂMCILIK NASIL ELE ALINMALI?
Mevcut Durum, İhtilaflı Perspektifler ve Eleştirel Değerlendirmeler

Güç, irade ve eylem kavramları üzerinde duran merhum 
mütefekkir Cevdet Said, Müslümanların afaki ve 

enfüsi ayetler üzerinde tefekkür ederek bir çıkış yolu bul-
maları için neler yapmaları gerektiğini anlattı eserlerinde. 
İslâm’ın inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının 
tam manasıyla uygulanmasını içeren İslâmcılığın hakkıyla 
kavranabilmesi bir yönüyle onun da içinde bulunduğu ıslah 
çabalarının dikkate alınmasını gerekli kılar. 

Bilindiği üzere İslâmcılık hakkında, akademide, görsel ve 
yazılı basında, internette, köşe yazılarında, düşünce tarihçi-
leri ve siyasetçiler arasında keskin bir biçimde şekillenmiş 
görüşler mevcut. Ayrıca pek çok kişi sevinçle kavramın 
işaret ettiği durumun ölüm fermanını kaleme almış ya da 
yenildiğini kabullenmiş durumda. Altını çizmek gerekir ki 
İslâmcılık, Cumhuriyet döneminin baskıcı din politikası ne-
deniyle Türkiye’de 1960’lara kadar yarım yüz yılı aşkın bir 
zaman içinde özel olarak siyasi alanda hiçbir etkiye sahip 
olmadı. Kavramın, olumlu veya olumsuz her kullanımında, 
mutlaka İslâm’la ve Müslümanların iş ve eylemleri dola-
yısıyla hayat tarzıyla irtibat kuruldu. Bu ise ister düzenin 
tümüyle yabancılaştığı erken Cumhuriyet devrinde isterse 
28 Şubat 1997’deki gibi tüm sindirme girişimlerine karşı 
toplumumuzun, hep içinde tutku olarak taşıdığı bir öze 
dönüş süreci yaşadığını göstermektedir.

Geniş bir yelpazede çeşitli biçimlerde kullanılan İslâmcılık 
Türkiye’de bilhassa seküler kamusal söylemde baskın bir 
endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Kamusal alanın 
2010’lu yıllardan itibaren daha bariz hâle gelen farklılaş-
ması İslâmcılığın anlamını çeşitli boyutlardan ele alma 
sürecini ama aynı zamanda bayağı ve banal kullanımlarını 
hızlandırdı. Siyasi ve sosyal hayattaki tüm yanlışların 
İslâmcılara mal edilmesiyle doğrudan İslâm’a ve Müslü-
manlara saldırma cesaretine sahip olmayan çevrelerin 
intikamlarını İslâmcılık üzerinden aldıklarına şahitlik 
ettik. Şüphesiz İslâmcılık, sadece İslâmî duyarlılıktan ibaret 
görülemeyeceği için yöntem, düşünce ve hareket tarzları 
açısından birbirinden farklı düşünebilen kişilerin dâhil 
olduğu geniş anlamlı şemsiye bir kavramdır. Dolayısıyla tek 
bir İslâmcılık hareketi veya düşüncesi varmış gibi bir değer-
lendirmede bulunup topyekûn bir yargılamayla birtakım 
sonuçlara varmak mümkün değildir.

Son yıllarda İslâmcılığın Türkiye tecrübesinin başarısızlıkla 
sonuçlandığı söylentisinden yola çıkılarak “kaybettik” ya 
da “yenildik” türünden serzenişlerle sıklıkla karşılaşılıyor. 
Bunu genellikle ‘safdil’ İslâmcılar ve onların çevresin-
dekiler dillendiriyor ama söylemin yaygınlaşmasından 
ideolojik yarar uman bazı laik kesimlerin bulunduğu da 
nazarı itibara alınmalıdır. Buna karşın böylesi çevrelerin 
ekseriyetinde entelektüel derinlik zaafının sonucu olan 
ufuk darlığının üstesinden gelmek için ne yazık ki, herhan-
gi bir çaba gösterdiklerine de şahitlik edemiyoruz. Küresel 
ölçekli gelişmeler de vesile kılınarak propagandası yapılan 
mevzubahis söylentinin kritiğe tabi tutulması gerekiyor. 
Belirtilmelidir ki İslâmcılıkla ilgili tavır ve anlayışların, 
tecrübelerin “yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz” babında 
tutarlı özeleştirileri önemlidir. Tenkidi ibadet telakki eden 
Müslümanlar nezdinde emri bilmaruf nehyi anilmünker, 
tefekkür, muhasebe, tezkiye, tezekkür, istişare ve şûra kav-
ramlarının bulunmadığı bir hayat düşünülemez. Esasen 
İslâmcılık, ıslah kavramı ve sorumluluğu içinde değerlendi-
rilecek bir olgudur. Islah, kimlikteki ve yapıdaki bozulmayı 
yeniden fıtratla ve vahiyle buluşturmak çabasını içeren 

yeniden diriliş anlamına gelir. Bu ise tarihî tecrübemizin 
gösterdiği üzere “yenilgi yenilgi büyüyen bir zafere” işaret 
eder.  Ne var ki ah vah ederek “kaybettik” veya “yenildik” 
diye sızlanan, dahası çözülme ve yabancılaşma yaşayan 
bazı kişi ve çevrelerin durumu İslâmî emir ve nehiyleri 
hayata taşıma ve elan Müslümanların hatalarını kardeşlik 
hukuku çerçevesinde eleştirme hassasiyetinden çok uzakta. 
Âdeta akıllarını Batı’ya/batıla kiraya vermiş gibi tavır geliş-
tiriyorlar, dönüp kimin yanında durduklarına, kimlerle saf 
tuttuklarına bakmıyorlar. Türkiye’deki ve küresel sistemde-
ki ekonomik ve siyasi ilişkilerinde mevcut durumu aşmaya 
çalışan Müslüman kimliğinden kurtularak daha rahat ve 
esnek davranabilmek için İslâmcılıktan uzak durmayı veya 
bu olguyu yok saymayı marifet sanmaktadırlar!

 İslâmî mücadele süreçlerinde yer alan Müslümanların 
bugün yılgınlık, çözülme ve mevcudu aşmayı içeren üç hâl 
içinde bulundukları belirtilebilir. Modern dünyaya, iktisa-
di düzene, fıtrata savaşa açanlara yeni ve yetkin cevaplar 
üretme ve onu aşma çabalarının, istikametini koruyan ve 
özgünlüğünü bağımsız kılmaya çalışanlarla gerçekleşti-
rilebileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla İslâmcılar, reel 
politikanın açmazlarıyla uğraşan bir kilitlenmeyi aşıp, 
İslâmlaşma veya İslâmî bilinçlenme sürecini yeni şartlar 
karşısında yenileyecek yapıcı özeleştiri ve tutarlı bir inşa 
hamlesi için müzakere ve meşveret kanalları kurmalı ve 
işletebilmelidirler. Ancak buradan hareketle sağlıklı sonuç-
lara varabiliriz. Yoksa tarz ve yöntemlerde her zaman hata 
olmuştur, olacaktır.

İnsanlığın yeni bir hakikat davetine ihtiyacı vardır, ama 
bunun ‘külli’ mahiyetinin olması gerekir. İslâmcılık, kü-
resel meselelere nazaran hâlâ ‘yerel’ ölçekli bir ideolojik 
akım vasfını korumaktadır. Hedef kitlesi, temelde İslâm 
dünyasındaki insan unsuruyla sınırlıdır. Oysa çağımızda 
hakikat çağrısı artık ‘küresel ölçekli’ olmalıdır. Günümüzde 
İslâm, tarifine uygun bir yaşantı ve bir örnekle gösteril-
mediğinden insanlar, İslâm ile hayat arasındaki bağın 
nasıl olması lazım geldiğini bilemiyorlar. İşe bu sebeple 
İslâmcılık üzerine düşünmenin belli başlı kavramsal hatları 
ancak İslâm noktainazarından hayatı, siyaseti, dünyayı ve 
insaniyeti yeniden düşünmekle elde edilebilir. Zira birçok 
sistem analizcisine göre, küresel kapitalizme alternatif bir 
karşı koyuş noktasında evrensel değerlerin kaynağını İslâm 
olarak göstermektedir. Müslümanların, bunu iyi değer-
lendirmesi ve İslâm’ı ‘geleceğin ideolojisi’ yapacak fikrî 
gayretlere odaklanması gerekiyor. Bu yüzden mevcut yakıcı 
problemlere karşın İslâmcıların yenildiğini söylemek zorla-
ma bir sığlığın işaretidir. Mesele İslâmcılığın bitmesi, çök-
mesi, iktidara gelmesinde değil İslâm’ın emir ve yasaklarını, 
İslâm’ın ruhunu çağa göre düzenleyebilmesinde, geleceği 
kuşatabilmesindedir. Öncelikle Müslüman olmanın bunu 
gerektirdiğine inanmamız gerekir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim, 
müminler için hidayet kaynağıdır, inanan-inanamayan 
bütün insanlar için de adalet şemsiyesidir. 

İslâmcıların “bilinçli” şekilde yaptıkları hemen her eylem 
dünyevi sonucu ne olursa olsun onlar için rahmettir. İşte 
bu yüzden, ‘gerçek’ İslâmcılar asla kaybetmiş değildirler. O 
hâlde “Allah’a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve ‘Şüphe-
siz ben Allah’a teslim olanlardanım!’ diyenden daha güzel 
sözlü kim vardır?”

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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D-8 OPERASYONUNDAN “TÜRK BAHARI”NA
YENİ BİR HESAPLAŞMA SÜRECİ-1:

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI
BURHANETTİN CAN

Ş er İttifakı (Siyonizm-ABD-İngiltere-İsrail) 
21. yüzyılı, “dijital dönüşüm” yüzyılı olarak 

öngörmekte, bu nedenle “büyük sıfırlama” 
stratejisini uygulamaya sokabilmek için küresel 
salgın sürecinin mümkün mertebe uzamasını 
istemektedir. Her altı ayda bir virüsün mutas-
yonuna ilişkin açıklamalar bu açıdan bakılıp 
değerlendirilmektedir. Küresel salgın sürecinde 
tüm dünyadaki yönetimler/hükûmetler eko-
nomik krizle diz çöktürülmek suretiyle kadife 
darbelere uygun bir gayrimemnunlar kitlesi 
inşa edilmeye çalışılmaktadır.

Siyonizm ile dünyadaki millî yönetimler ara-
sında ciddi bir hesaplaşma dönemi başlamıştır 
ve her geçen gün bu daha da görünür hâle 
gelecektir. Bununla birlikte dünyada özellikle 
Büyük Ortadoğu ve Avrasya coğrafyasında 
birbiri ile bazen çatışan bazen uzlaşan proje-
ler mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

21. Yüzyıl ABD Yüzyılı Olacak (ABD), Büyük 
Ortadoğu Projesi (ABD-İsrail-İngiltere-Küresel 
Sermaye-Siyonizm), Büyük Sıfırlama Projesi 
(Siyonizm), Küresel Savaş Projesi (ABD-İsrail-
İngiltere-Küresel Sermaye-Siyonizm), Biyolojik 
ve Ekolojik Savaşla Tüm Ülke Yönetimlerini 
Ekonomik Olarak Çökertme Projesi (Siyonizm), 
Şehir Devletleri Projesi (Siyonizm), Tek Dünya 
Devleti/Tek Dünya Hükûmeti (Siyonizm), Bü-
yük İsrail Projesi (İsrail-Siyonizm, ABD Destek-
li), İkinci Sevr Projesi (AB) Avrasya’nın Hristi-
yanlaştırılması Projesi/‘Dinler Arası Diyalog’ 
Projesi (Vatikan), NATO’nun Evrenselleşmesi ve 
İslâm Coğrafyasına Yerleşmesi Projesi, Serbest 
Piyasa-Özelleştirme Projesi (ABD-Siyonizm-
Küresel Sermaye-AB), İslâm’ın İslâm’la Savaştı-
rılması Projesi (RAND Raporu: Dört Müslüman 
Tip- Hillary Clinton’ın Kriptosu-Pandth’in 
Komisyonu), Bölge Güçlerinin Birbirini Denge-
leme Projesi – Ayrı Dengeli Güç Odakları (ABD), 
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Rusya’nın Küresel Güç Olma Projesi, Sıcak 
Denizlere İnme - Eski Müttefikleri Kazanma 
Projesi (Rusya), İngiltere’nin Küresel Güç Olma 
Projesi, Çin’in Küresel Güç Olma Projesi, Çin’in 
İpek Yolu Projesi, Düşmanla/Rakiple Güvenlik 
Alanının Dışında Hesaplaşma Projesi (ABD-Çin 
–Rusya-İngiltere- Vekâlet Savaşları-), D-8 Projesi 
Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel Güç Olma Projesi 
(Türkiye), Türk Dünyası İş Birliği Projesi/Türk 
Dilini Konuşan Ülkeler Konseyi/Türk Devletler 
Teşkilatı Projesi, Etnik-Mezhepsel Fay Hatları 
Oluşturma Projesi- Kaos Projesi (ABD/AB/Rus-
ya/Çin/Siyonizm), Şia Savunma Hattı Projesi 
(İran-Irak-Suriye-Lübnan), Şia Eksenini Parçala-
ma, Yayılmasını Engelleme ve Sünni Bir Eksen 
Meydana Getirme Projesi (Suudi Arabistan/Ka-
tar/Türkiye/Mısır) Ayrıca (Sünni Arap Yönetim-
leri + İsrail).

Bir projenin aktörleri tarafından başlatılan bir 
olay, diğer proje sahipleri ile bazen çatışmaya 
bazen uzlaşmaya sebep olabilmektedir. Stratejik 
düzlemdeki her stratejik ve taktik hamleler, 
muhataplar tarafından dikkate alınmakta ve 
ona göre kendilerine uygun karşı hamleler 
geliştirmektedirler. Vuku bulan hatta sürpriz 
olarak gözüken olaylar öncelikle bu çatışma 
perspektifinde, etki eden iç, bölgesel ve küresel 
dinamikler açısından ele alınıp incelenmelidir. 
Bu sebeple Kazakistan’daki son olayları, kadife 
darbe girişimi olarak tezahür eden son gelişme-
leri, bu küresel çatışma/mücadele kapsamında, 
çok boyutlu, çok bileşenli, çok parametreli bir 
uzayda, duygusal davranmadan, gerçekçi bir 
şekilde ele alıp değerlendirmeliyiz.

Kanaatimizce Kazakistan’daki son olaylar, Türk 
Dilini Konuşan Ülkeler Konseyi’nin, Türk Dev-
letler Teşkilatı’na dönüştürülmesi ve yayımla-
dıkları 121 maddelik bir bildirge ile bağlantılı 
olabilir. Türk Devletler Teşkilatı, kimleri mem-
nun etmiş, kimleri rahatsız etmiştir, sorusunun 
cevabı, aranmak zorundadır. Türk Devletler 
Teşkilatı Projesi’nin ana aktörü kimdir? Bunun 
Kazakistan’la bir bağlantısı var mıdır; ya da 
sürece Kazakistan’ın katkısı nedir? Böyle bir 
gelişmenin Kazakistan’ın stratejik konumu ile 
bağlantısı söz konusu mudur? Böyle bir geliş-
me, yukarıda ismi zikredilen projelerden hangi-
si ile çatışmakta, hangisi ile uzlaşmaktadır? Ana 
hedef Kazakistan mı yoksa tüm Türk Devletleri 
Teşkilatı’na üye ülkeler mi?

Bu soruların cevaplarını bulabilmek için Türk 
Devletler Teşkilatı’nın oluşum sürecini ve aldık-
ları kararları, hayata geçirdikleri projeleri ana 
hatları ile incelemekte fayda vardır. Ancak süre-
cin ciddiyetini görme ve bir gelecek projeksiyo-
nu ortaya koyabilme bağlamında rahmetli Nec-
mettin Erbakan Hoca’nın önderliğini yaparak 
hayata geçirdiği D-8 Projesini, amacını, hayata 
geçirmeye çalıştıkları projeleri ana hatları ile 
hatırlamakta fayda vardır. Kazakistan olayları 
ile başlatılmak istenen süreç D-8 Projesinin 
başına gelenlerle benzerlik arz etmektedir.

D-8: KÜRESEL SİSTEME     
MEYDAN OKUMA HAREKETİ!

Necmettin Erbakan’ın hedefi, Batı yayılma-
cılığını durdurabilmek, yeni sömürgecilik 
hareketini engelleyebilmekti. Bunun için de 
onların karşısına bir güç dikmek gerekmektey-
di. Erbakan’ın inancına göre Batı sadece güçten 
anlardı. Erbakan bu gücü, Müslüman halkların 
kardeşliğinde ve ümmet şuurunun oluşturul-
masında görmekteydi. Müslüman halkların 
meydana getirdiği pazarı ve İslâm coğrafyasının 
jeostratejik, jeoekonomik, jeopolitik ve jeokültü-
rel özelliğini, bir güç olarak kullanmak istiyor-
du. İslâm dünyasındaki mevcut hantallaşmış 
yapıları harekete geçirmeye uğraşmak yerine 
Müslüman ülkelerin tümünü değil, Batı’nın en 
çok baskı uyguladığı ve stratejik öneme sahip 
ülkelerini bir araya getirmek, hem daha kolaydı 
hem de daha faydalıydı.

D-8’lerin kuruluş sürecini ele alırken Batı 
tarafından kurulmuş etkin bölgesel ve küresel 
özellikli teşkilatların bulunduğunu dikkate 
almak lazımdır. 

Kazakistan’daki olayları, kadife 
darbe girişimi olarak tezahür 
eden gelişmeleri, küresel çatışma 
kapsamında, çok boyutlu, çok bileşenli, 
çok parametreli bir uzayda, duygusal 
davranmadan, gerçekçi bir şekilde ele 
alıp değerlendirmeliyiz.
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G-7/G-8 Zenginler Kulübü, Birleşmiş Milletler 
(BM), Avrupa Birliği (AB), Asya Pasifik Ekono-
mik İşbirliği (APECS), Afrika Birliği Organi-
zasyonu (OAU), Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler 
Örgütü (OAPEC), Asean Serbest Ticaret Bölgesi 
(AFTA), Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EU-
RATOM); Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ( 
AGIT); Avrupa Konseyi (CE), Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (ECO), Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü 
(ASEAN), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi 
(BSEC), Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı (NATO), 
Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü (OPEC), Ulus-
lararası Af Örgütü (AI), Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Uluslararası, Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO).

Şüphesiz bu yapıların birçoğu, genellikle, 
ABD-Siyonizm-İsrail-İngiltere’nin etkisi al-
tındadır. Genel olarak da İslâm’a karşı ittifak 
hâlindedirler. Müslüman ülkeler, bu teşkilatla-
rın baskısı altında tutulmaktadır. Müslümanla-
rın hakkını savunması ve sorunlarını çözmesi 
amacıyla kurulan teşkilatlar ise son derece 
pasif, etkisiz hatta kimliksizdirler. Bunların, 
varlıkları ile yoklukları arasında bir fark yoktur. 
Bu yapılar, Erbakan’a göre Müslümanların hiç-
bir sorunlarını çözememişler ve de uluslararası 
arenada bir buçuk milyar Müslüman’ı temsil 
edememişlerdir.

D-8 Projesini, bu büyük mücadeleyi göz önüne 
alarak ve bu büyük fotoğrafa bakarak değerlen-
dirmek gerekmektedir. D-8, Büyük Ortadoğu 
coğrafyasında, uçları, Nijerya, Endonezya ve 
Türkiye olan geniş bir üçgen üzerine konum-
landırılmıştır. D-8’e üye ülkelerin seçimindeki 
stratejik akıl, çok geniş bir coğrafyanın stratejik 
olarak kontrol edilmesini öngörmüştür. Nijerya 
Afrika’da ağırlığı olan bir ülkedir. Türkiye-Mısır-
İran-Pakistan- Bangladeş-Endonezya-Malezya 
hattı, hem enerji üretim alanlarının hem de 
nakil hatlarının ve ulaşım yollarının geçtiği 
boğazların ve körfezlerin kontrol edilebildiği 
bir hattır. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, 
Süveyş Kanalı, Babulmendap Boğazı, Aden Kör-
fezi, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Arap Denizi, 
Bengal Körfezi, Malaka Boğazı, Sonda Boğazı 
ve Lombo Boğazı tamamen D-8’e üye ülkelerin 
kontrolü altında olan boğazlar ve körfezlerdir. 
D-8’lerin bu şekilde konumlanması ve genişle-
yebilirlik ilkesini benimsemesi, küresel güçlere, 
“Biz buradayız, biz buraların gerçek sahibiyiz, 

bize rağmen buralarda yapacağınız her şey geçi-
cidir ve önemsizdir.” mesajını içermektedir.

D-8’lerin bulunduğu coğrafyanın stratejik 
önemi ve Türkiye’nin liderlik yapması, fincancı 
katırlarını ürkütmüştü. D-8 Hareketi ve onun 
oluşmasında Türkiye’nin rolü ile ABD-Siyonizm-
İsrail-İngiltere ekseninin Türkiye’ye biçtiği 
rol örtüşmemekte, tam tersine çatışmaktaydı. 
ABD-Siyonizm- İsrail-İngiltere ekseni, Büyük 
Ortadoğu coğrafyasında Türkiye’nin kendileri 
adına Jandarmalık yapmasını istemektedir. 
Bunun için ılımlı İslâm projesinin Türkiye’de 
modellenerek Büyük Ortadoğu coğrafyasına 
ihraç edilmesi ve bu coğrafyanın dönüştürülme-
si, İran’ın durdurulması, etkinliğinin kırılması 
ve İran’ın Sünni eksenle kuşatılması, Rusya’nın 
güneye inmesinin engellenmesi, İsrail’in gü-
venliğinin sağlanması lazımdır. Batı’nın enerji 
güvenliğinin sağlanması, küresel sermaye için 
serbest piyasaya geçilmesi, küresel sermayeye 
yarayacak özelleştirmelerin yapılması, Türkiye 
üzerinden Türk cumhuriyetleri ile İslâm coğraf-
yasına ABD’nin ve küresel sermayenin girmesi, 
İslâm coğrafyasına kötü örnek olacak, Batı’ya 
alternatif oluşturacak oluşumların engellenme-
si gerekmekteydi.

D-8 Projesi, ABD-Siyonizm-İsrail-İngiltere tara-
fından Türkiye’ye biçilen jandarmalık, uşaklık, 
uyduluk ve çevre ülke rolüne karşı çıkış hareke-
tidir. Türkiye’yi lider ülke yapma, İslâm coğraf-
yasını sömürüden kurtarma ve şeytani ittifaka 
karşı hak eksenli bir ittifak kurma hareketidir. 
D-8 Hareketi, İslâm coğrafyasına kabul ettirilen 
“öğretilmiş çaresizlik psikolojisini” kırma, aşma, 
ümmete ümit ve güven verme hareketidir. 
D-8’lerin ele aldığı projelere bakıldığında, bu, 
daha rahat görülebilecektir.

Erbakan Hoca’nın kafasında D-8’ler sadece 
8 ülkeden ibaret kalmayacak, öncelikle 60 
ülkeye, sonra da 160 ülkeye çıkarak D-160’lar 
olarak şekillenecektir. Hedef küresel bir güç 
vasfıyla ortaya çıkarak küresel masada yer 
almaktır. Nitekim D-8’ler, kuruluşundan bir 
yıl sonrası için dünyanın paylaşıldığı 1. Yalta 
Konferansı’na itiraz ederek G-7’lerle birlikte 
masaya oturup, yeni bir dünyanın kurulma-
sı için 2. Yalta Konferansı’nın toplanmasını 
kararlaştırmışlardır.1

1 Necmettin Erbakan, “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen”, ESAM, Ankara, 
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D-8’lerin kuruluşunun ardında iş birliği alan-
ları, çalışma grupları, ele alınacak projeler, 
öncelikli projeler ve hangi ülkelerin bunları 
gerçekleştireceği planlanmıştır. Başlangıçta iş 
birliği ve proje gelişimi için, ticaret, endüstri, 
telekomünikasyon ve bilgi, finans, banka ve 
özelleştirme, kırsal gelişme, bilim ve teknoloji, 
yoksulluğu azaltma ve insan kaynakları geli-
şimi, tarım, enerji, çevre ve sağlık olarak on 
sektör belirlenmiştir. Her sektör bir üye ülkeye 
tahsis edilmiştir. 50-60 proje ilk zirvede sunul-
muş olmasına rağmen altı öncelikli proje acilen 
yapılmak üzere kabul edilmiş ve üye ülkelerin 
sorumluluğuna tevdi edilmiştir. Bunlar ulusla-
rarası bir pazarlama ve ticaret şirketi kurulması, 
yoksulluğun azaltılması konusunda seminerler, 
D-8 ülkeleri arasında bir endüstriyel ve teknolo-
jik veri bankası ağının teşekkülü, D-8 şirketleri 
arasında ortak iş rizikolarını kapsayan tekafül 
projesinin (sigorta) hayata geçirilmesi, deniz 
kıyısı ve denizden uzak yerlerin gelişimi için iş 
birliği ile zirai uçak tasarlama, geliştirme üret-
me ve pazarlamadır.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın son zirvesinde 
yayımlanan 121 maddelik bildiride yer alan 
üstü kapalı ifadeleri göz önüne aldığımızda, 
D-8’ler Hareketinin aldığı kararlar çerçevesinde 
üye ülkelerin gerçekleştireceği projeler arasında 
büyük bir uyum vardır. O nedenle D-8’lerin yap-
mayı planladığı projeleri burada tekrar hatırlat-
makta fayda vardır. Çünkü D-8’ler Hareketi, yap-
mayı öngördüğü projeler ile fincancı katırlarını 
çok ürkütmüştür.2 D-8’lerin gerçekleştirmeyi 
öngördüğü projelerin sektörel dağılımı aşağıda 
verilmektedir.3

Koordinator ve Ev Sahibi Ülke: Mısır; 
Sorumluluk Alanı: Ticaret

• Çifte Vergilendirmemenin Önlenmesine İlişkin 
İkili Antlaşmaların Harmonisi(TR)

• Yatırımların Geliştirilmesi ve Korunması İçin 
Çok Taraflı Anlaşmanın Tamamlanması (TR)

• Serbest Ticaret Bölgeleri (TR, EG/Mısır)
• D-8 Ülkeleri Arasında Uluslararası Pazarlama 

Şirketi Kurulması (EG)
• Pamuk Birliği Kurulması (EG,TR)

16 Kasım 2010. Necmettin Erbakan, “Gayemiz Bütün Beşeriyetin 
Saadetidir”, ESAM, Ankara, 16 Kasım 2005. B. Alan, D-8 Yeni Bir 
Dünya, Yörünge Yayınları, İstanbul, 2001, s. 10-20, 194-201,309.

2 BA: Bangladeş, EG: Mısır, IN: Endonezya, IR: İran, MA: Malezya, Nİ: 
Nijerya, PK: Pakistan, TR: Türkiye. D-8, s. 225-230.

3 Necmettin Erbakan, “Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen”, B, Alan, age., s. 
10-20, 194-201,309.

Koordinator ve Ev Sahibi Ülke: Türkiye; 
Sorumluluk Alanı: Sanayi ve Sağlık

• Hafif Raylı Toplu Taşıma (TR)
• Paslanmaz Çelik Üretimi (TR)
• Tarım Uçakları Tasarımı ve Üretimi (TR)
• Sivil Taşımacılık Uçakları Üretimi (TR)
• Helikopter Tasarımı ve Üretimi (TR)
• Eğitim Uçağı Tasarımı ve Üretimi(TR)
• Elektronik ve Havacılık (TR)
• Denizaltı Tasarımı ve Üretimi (TR)
• Ufak ve İnce Silisyum Levhası Üretimi (TR)
• Bilgisayar Üretimi (TR)
• Çok Amaçlı Araba Tasarımı ve Üretimi (TR)
• Tekstil Makinaları Üretimi (TR)
• Gübre Üretimi (TR, IN)
• KOBİ’ler Arası İş Birliği: KOBİ’lerin Mikro- Kredi 

Metodu ile Geliştirilmesi (TR)
• D-8 Verimlilik Örgütü Kurulması (TR)
• D-8 Ülkeleri Arasında Sanayi İş Birliği (PK)
• Lokomotif ve Demiryolu Vagonları Üretiminde 

İş Birliği (TR)
• AİDS Önleme ve Kontrol Programı (PK)
• Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Konusunda 

Uygulamalı yetiştirme (IN)
• Yöresel Sağlık Elemanları İçin Temel Sağlık 

Bakımı Konusunda Alan Esaslı Eğitim(IN)
• Şehirlerde Sağlık ve Çevrenin Geliştirilmesi (IN)
• Uyuşturucular ve Kötü Alışkanlıklardan Korun-

ma (TR)

Koordinatör ve Ev Sahibi Ülke: İran; 
Sorumluluk Alanı: Telekomünikasyon-
Enformasyon, Bilim ve Teknoloji

• D-8 Ülkeleri Arasında Uydu Bağlantısı (PK)
• Enformasyon Teknolojileri ve Telekomünikas-

yon (TR)
• İslâm Ülkeleri Arasında Bilgi Ağlarının Etkinleş-

tirilmesi (PK)
• Bilgisayar Programlarının Geliştirilmesi 

(TR,PK)
• Sanayii ve Teknolojik Veri Bankası Oluşturul-

ması (TR)
• Kimyasal Bilimlerde Bilim ve Teknoloji için D-8 

Merkezi Kurulması (IR)

Koordinatör ve Ev Sahibi Ülke: Malezya; 
Sorumluluk Alanı: Finans, Bankacılık ve 
Özelleştirme

• D-8 Merkez Bankaları Arasında İş Birliği: Muha-
bir Banka Anlaşmaları Ağı Kurulması (EG, TR)

• D-8 Ülkeleri Arasında Özelleştirme Alanında İş 
Birliği (TR)

• Özelleştirme Sürecine Bankaların Dâhil Edilme-
si (EG)
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Koordinatör ve Ev Sahibi Ülke: Bangladeş; 
Sorumluluk Alanı: Kırsal Kalkınma

• Kırsal Alanlarda PV Pompaları Aracılığıyla 
İçme Suyu Sağlama Sistemleri(PK)

• Kırsal Alanlarda Su Arıtma (TR)
• Dağ, Orman ve Çöl Bölgelerinde Yaşayanlara 

Yardım (PK)
• Yoksulluğun Bertaraf Edilmesi İçin Bir Yöntem 

Olarak Kırsal Alanların Mikro-Kredi Sistemleri 
ve Geliştirilmesi (BA)

Koordinatör ve Ev Sahibi Ülke: Endonezya; 
Sorumluluk Alanı: İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi

• D-8 Diplomatları İçin Eğitim Programı (PK)
• Tarımsal Yaygınlaştırma ve Eğitim Metodolojisi 

Konusunda Uluslararası Kurs (IN)
• Haşerelerin Kontrolü ve Önceden Belirlenmesi 

Konusunda Uluslararası Kurs (IN)
• Veteriner Laboratuvarları ve Hastalık Araştır-

ma Teknikleri Konusunda Bilgi Tazeleme Kursu 
(IN)

• Büyükbaş Hayvanlar Alanında Çalışanlar İçin 
Suni Döllenme Konusunda Yetiştirme Kursu (IN)

• Veterinerlik İlaçlarının Kontrolü Konusunda 
Yetiştirme Kursu (IN)

Koordinatör ve Ev Sahibi Ülke: Pakistan; 
Sorumluluk Alanı: Tarım

• Traktör ve Diğer Tarımsal Makineler Alanında 
Jointuentureler Kurulması (TR)

• Hayvan Fascioliasisinin Kontrolü (EG)
• Doğal Tatlandırıcıların (Şekerpancarı ve Şeker-

kamışı) Üretiminin Birleştirilmesi ve Geliştiril-
mesi (EG)

• Pirinç Üretim Teknikleri (PK)

Koordinatör ve Ev Sahibi Ülke: Nijerya; So-
rumluluk Alanı: Enerji

• Termal, Hidroelektrik ve Nükleer Santraller 
(TR)

• Rüzgâr Kaynakları ile Yerli Enerji Kaynakları 
Yaratmak (PK)

• Petrol ve Doğalgaz Sanayi Alanında İş Birliği 
(Keşif ve Araştırma, Sondaj ve Bakım) (IN)

• Küçük Ölçekte Elektrik Enerjisi Elde Etmek İçin 
Güneş Enerjisi ile Photovoltaic Sistemler (IN)

• Petrol ve Gaz Üretimi İşlemi Konusunda Yetiştir-
me Kursu (IN)

• Hafifi Doğalgazın (LNG) Taşınması ve Gemilere 
Yüklenmesi (TR)

Cevaplanması gereken en temel soru, bilim ve 
teknolojide gerektiği yere gelememiş, ekonomi-
leri güçlü olmayan ve içerde (ülkeler arasında 
ve her ülkenin kendi içerisinde) yığınla sorunu 
bulunan Müslüman ülkeler, sanayileşmiş, bilim 
ve teknolojinin öncülüğünü yapan, ekonomik 
yapıları iyi olan G-8’lerle uluslararası arenada, 
ne ile ve nasıl mücadele edebilecektir? Dahası 
Uluslararası politikada, ne ile belirleyici rol 
alabileceklerdir? Erbakan Hoca, 9 Aralık 1996 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 
bütçe konuşmasında, bu sorulara verdiği cevap, 
zalimlere karşı verilecek mücadelenin nirengi 
noktasını ortaya koymaktaydı: “ (…) Bu geliş-
miş ülkelerin karşısına kiminle çıkacaksınız; 
Bangladeş’le mi, Mısır’la mı? (…) 800 milyon 
insanla çıkıyoruz. 800 milyon insanla... Bunla-
rın karşısına biz hakla çıkıyoruz. Hak... Hak... 
Hak… Çünkü bugün dünyada hakikaten büyük 
haksızlıklar var. En büyük güç haklı olmaktır. 
Bugün, şu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda 5 ül-
kenin veto hakkı var; bu çelişki değil mi? Bu, elli 
sene öncenin dünyası; bu dünya böyle yürümez. 
Şimdi, bütün dünyanın hepsi haklı bir dünya 
istiyor; herkes elli yıl sonra dünyayı yeniden 
kurmak istiyor. Bu, herkesin temennisidir. (…) 
O sizin çok küçük gördüğünüz, o 800 milyon 
insan, evet, hakkı üstün tuttuğu için, bütün 
insanlığa en büyük hayırlı adımı atacaktır.”

Erbakan, D-8’leri kurduktan sonra Şer 
İttifakı’nın yerli iş birlikçileri tarafından 28 Şu-
bat 1997’deki darbe ile iktidardan düşürülmüş, 
Malezya’da Soros üzerinden çok ciddi bir ekono-
mik kriz çıkartılmıştır. Diğer ülke yönetimlerin-
de de benzer durumlar meydana gelmiştir.

D-8’ler hareketine burada bu boyutları ile yer 
vermemizin sebebi, amacı; yapılanışı, hedefleri, 
çizdiği strateji ve coğrafyası ile Türk Devletler 
Teşkilatı’nın, aynı açıklıkta ve boyutta olmasa 
bile aralarında -üye ülkeleri farklı olmakla bir-
likte- benzerliklerin bulunmasıdır. Bu nedenle 
Şer İttifakı’nın D-8’lere uyguladığı stratejinin 
benzerinin Türk Devletler Teşkilatı’nın varlı-
ğından rahatsız bölgesel ve küresel güçlerin de 
uygulayabileceği olgusu göz önüne alınmalıdır.
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TÜRK DİLİNİ KONUŞAN ÜLKELER KONSEYİ

Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra yıllarca 
bu ülkenin baskısı altında kalan pek çok ülke 
bağımsızlığını kazanmıştır. Türk cumhuriyet-
leri diye isimlendirilen ülkeler, bir taraftan 
kendi bağımsız devletlerini inşa etmeye, diğer 
taraftan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye 
çalışmışlardır. Bu bağlamda en ciddi girişim, 
1992 yılında Türkçe Konuşan Devletler Devlet 
Başkanları Zirvesi adı altında gerçekleşmiş-
tir. Bu zirve Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın, Azerbaycan Devlet Başkanı Ebulfez 
Elçibey’in, Kazakistan Devlet Başkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in, Kırgız Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Askar Akayev’in, Özbekistan Devlet 
Başkanı İslam Kerimov’un ve Türkmenistan 
Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un katılım-
larıyla Ankara’da bir toplantı organize edilmiş 
ve “Ankara Bildirisi” imzalanmıştır.4

Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları 
Zirvesi’nde o gün için çok önemli bazı konular-
da görüşmeler yapılmıştır. Diyalogların artırıl-
ması, ortak bazı ekonomik kararların alınıp uy-
gulanması, ulaşım ve Türk cumhuriyetlerindeki 
doğal enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya ulaştırılmasına ilişkin kararlar alın-
mıştır: “Türk cumhuriyetleri arasında gümrük 
mevzuatları uyumlulaştırılarak kişi, mal ve hiz-
metlerin serbest dolaşımına imkân tanıyan bir 
serbest ticaret düzeninin oluşturulması; ortak 
bir yatırım ve kalkınma bankasının kurulması; 
demiryolu, karayolu ve havayolu bağlantıları ile 
telekomünikasyon imkânlarının geliştirilmesi; 
Türk cumhuriyetlerinin doğal kaynaklarının 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi; 
dünya ekonomisine entegre olabilmek için 
ekonomik konularda koordinasyon ve işbirliği 
imkânlarının geliştirilmesi; Türk devletleri 
parlamentoları arası iş birliği.”5

İlk zirveden sonra 2018 yılına kadar 9 zirve 
daha gerçekleştirilmiştir. Bazı zirveler, devlet 
başkanları düzeyinde, bazı zirveler dışişle-
ri bakanları ve temsilciler düzeyinde tertip 
edilmiştir. Bazı zirveler konsey olmadan önce 

4 Mehmet Seyfettin Erol, Kadir Ertaç Çelik, “Türk Dünyası’nda İş 
Birliği Denemesi: Türk Keneşi ve Kazakistan”, Türk Dünyası 
İncelemeleri Dergisi, sayı: 17/2 Kış, 2017, s. 15-32.

5 “1992 Zirvesi”, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi resmi 
web sitesi, http://www.turkkon.org/tr-TR/zirveler_sureci_bilgi_
notu/4/52, 09.09.2017. Mustafa Bıyıklı, 25 Yıllık Tecrübenin 
Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar 
İlişkiler ve İş Birlikleri. Bişkek, 2018.

yapılmıştır. Zirve numarasına bu açıdan dikkat 
edilmelidir. Zirvelerde alınan kararlar, özetle 
aşağıda verilmektedir.6 Bu bağlamda 18-19 
Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da ikinci zirve 
toplanmış önemli kararlar alınmıştır. Bunlar 
Türk lehçelerinin karşılaştırmalı sözlüğünün 
hazırlanması; müşterek kültür mirasının korun-
ması, onarılması ve tanıtılması; üniversitelera-
rası iş birliğinin geliştirilmesi; öğrenci değişim 
programlarının devam ettirilmesi; ulaştırma 
ve ticaretin geliştirilmesi; tarihî İpek Yolu’nun 
diğer ilgili ülkelerin de katkısıyla canlandırıl-
ması; Aral Denizi’ndeki çevreyle ilgili durumun 
normalleştirilmesi için uluslararası imkânların 
birleştirilmesidir.

Kırgızistan Bişkek’te 27-29 Ağustos 1995 tarih-
leri arasında 3. Zirve toplanmış ve şu kararlar 
alınmıştır: “Ulaştırma bağlarının sağlanması, 
serbest dolaşımın kolaylaştırılması; iş adamları-
nın çalışma şartlarının iyileştirilmesi; karşılıklı 
ticaret, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması; kültürel ve 
insani bağların geliştirilmesi hususunda ortak 
eğitim kurumlarının kurulması, kültür günleri 
ve şenlikleri düzenlenmesi.”

Özbekistan Taşkent’te 21 Ekim 1996 tarihin-
de toplanan 4. Zirvede şu kararlar alınmıştır: 
“Ortak mal, hizmet, sermaye ve işgücü pazarı 
oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler ara-
sındaki ekonomik işbirliğinin sağlanması için 
uygun hukuki ortamın oluşturulması; ulaştırma 
alanında hem Türk dili konuşan devletler ve 
hem de diğer bölgesel ve bölge dışı aktörlerle iş 
birliği; ekonomik kalkınma hususunda uygu-
lanması gereken yöntemler; Türkçe Konuşan 
Devletler Zirvesi Sekretaryasının kurulması ve 
tüzüğünün hazırlanması; Türk dilini ve kültürü-
nü tanıtacak sempozyumlar düzenlemek, Türk 
halklarının geçmişini ve bugününü inceleyen 
kaynakları araştırmak, derlemek ve yayına 
hazırlamak”.

Taşkent Zirvesi, altı Türk devletinin devlet 
başkanlarının birlikte katıldığı son zirve olmuş-
tur. 1998 yılında Kazakistan’ın yeni başkenti 
Astana’da 5. Zirve yapılmış ve aşağıdaki karar-
lar alınmıştır: 

6 Mustafa Bıyıklı, age. Pelin Musabay Baki, “Avrasya’da Bölgesel 
İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi”, Bilge 
Strateji, sayı: 11, 2014, s.141.
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“Türkçe Konuşan Ülkeler Sekretaryası Tüzüğü 
kabul edilmiştir; üye ülke dışişleri bakanlık-
ları, sekretarya çalışmalarının denetimi ile 
görevlendirilmiştir.”

Azerbaycan Bakü’de 8 Nisan 2000 tarihinde 
yapılan 6. Zirvede “BTC petrol boru hattı ile 
Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-
Avrupa Hazar geçişli doğal gaz boru hattının 
gerçekleştirilmelerine ilişkin bölgesel iş birli-
ğinin geliştirilmesi; ‘Türkçe konuşan ülkeler’ 
yerine ‘Türk dili konuşan ülkeler’ ifadesinin 
kullanılması” kararları alınmıştır. İstanbul’da 
26-27 Nisan 2001 tarihlerinde gerçekleştirilen 
7. Zirvede ise “İpek Yolu’nun canlandırılması; 
bölgesel ve uluslararası iş birliğinin her alanda 
ilerletilmesini sağlamak maksadıyla sürdü-
rülen çalışmaların hızlandırılması” kararları 
alınmıştır.

Antalya’da 17 Kasım 2006 tarihinde gerçek-
leştirilen 8. Zirvede ise şu kararlar alınmıştır: 
“(Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev’in 
ısrarlı tavsiyeleriyle) teşkilatlanmaya gidilmesi 
kabul edilmiştir; Avrasya bölgesinde her türlü 
örgütlü suçun meydana getirebileceği sınırı 
aşan tehditlerle ortak mücadelenin önemine 
vurgu yapılmıştır. Kalıcı barış için iştirakçi 
ülkelerin katkıların sürdürülmesi ve bu yönde 
uluslararası etkinliklerin desteklenmesi gerek-
tiği kaydedilmiştir. Türk dili konuşan halklar 
arasında ilişki ve etkili iletişimin 
kolaylaştırılması yönünde vize işlemlerinin ko-
laylaştırılması ve hızlandırılmasında çaba gös-
terilmesi. Zirve sonuç bildirileri, Türkçe-Rusça 
olarak değil, Azerbaycan’ca, Kazakça, Kırgızca 
ve Türkçe olarak imzalanması.” Nahçivan’da 
2-3 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen 9. 
Zirvede Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkiye arasında Türk Konseyi’nin kuruluş 
antlaşması imzalanmıştır. Avrasya’da Türk dili 
konuşan ülkeler arasında iş birliğinin geliştiril-
mesi ve derinleştirilmesi; ekonomi ve ticaretin 
uluslararası ilişkilerdeki rolü teyit edilmiştir. 

Ayrıca “Ortak dil, ortak tarih ve ortak kültür 
birliğine dayanan ortak çıkarlar için iş birliği-
nin seviyesinin ticari-ekonomik, bilim-teknik ve 
sosyal alanlarda 
arttırılması amacıyla ilave tedbirlerin alınma-
sı; zirvede üye ülkeler parlamentolar arası iş 
birliği amacıyla İstanbul Antlaşması ile 2008 
yılında kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Asamblesi’ne yönelik desteklerin arttırılma-
sı; Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın 
kültürel iş birliği için bir fon kurulması” 
kararlaştırılmıştır.

İstanbul’da 16 Eylül 2010 tarihinde gerçekleş-
tirilen 10. Zirvede (Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye) ise İstanbul’da yerleşik 
sekretaryasının kuruluş çalışmalarında son 
aşamaya gelinen Türk Konseyi’nin üye ülkeler 

arasındaki iş birliğine kurumsal bir nitelik ka-
zandırılmıştır. Ayrıca 9. Zirvede imzalanan Nah-
çivan Antlaşması’nın imza gününün yıl dönü-
müne denk gelen 3 Ekim’in Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İş Birliği Günü olarak kutlanmasının 
teşvik edilmesi kararı alınmıştır.

Zirveler süreci 2010 yılına kadar devam etmiş 
ve alınan kararlar, sürekli çalışan bir sekre-
taryanın olmamasından dolayı gerektiği gibi 
uygulanamamış ve gerekli kurumsallaşma 
sağlanamamıştır.7 Bu süreçte Türk Konseyi’nde, 
Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları 
Konseyi, Aksakallar Konseyi, Kıdemli Memurlar 
Komitesi ve Sekretarya olmak üzere beş organ 
oluşturulmuştur.8 Bu ana organlara ilaveten 
“ilişkili kurumlar” adıyla Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TURKPA), 
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), 
Uluslararası Türk Akademisi, Türk İş Konseyi 
ve Türk Kültür ve Miras Vakfı olmak üzere beş 
organ daha bulunmaktadır.

7 Mehmet Seyfettin Erol, Kadir Ertaç Çelik, agm.
8 Mustafa Bıyıklı, age.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın son zirvesinde yayımlanan 121 maddelik bildiride yer 
alan üstü kapalı ifadeleri göz önüne aldığımızda, D-8’ler Hareketinin aldığı kararlar 
çerçevesinde üye ülkelerin gerçekleştireceği projeler arasında büyük bir uyum vardır.
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TÜRK DİLİNİ KONUŞAN ÜLKELER KONSEYİNDEN 
TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI’NA DÖNÜŞÜM

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Kon-
seyi (8. Zirve), 12 Kasım 2021’de İstanbul’da 
“Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehir-
ler” gündemiyle bir araya gelip, Konsey yapısını 
bir ileri aşamaya taşıyacak çok önemli kararlar 
almıştır. Türk Konseyi, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhur-
başkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaş-
kanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguli Berdi Muhammedov’un katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.9

Türk Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev toplantıya bir video 
üzerinden hitap etmiştir. Bu zirve toplantısında 
“Türk Devletleri Teşkilatı Sekizinci Zirve Bildi-
risi” başlığı altında geniş bir giriş yapıldıktan 
sonra alınan kararlara, 121 maddede yer veril-
miştir. Giriş kısmında özellikle “Üye devletler 
arasında konsolide bir tutum geliştirmek için 
Türk dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel 
ve uluslararası konularda istişarelerde bulun-
manın önemine” özel bir vurgu yapılmıştır. 
İlgili zirve bildirisinde Türk dünyasında siyasi, 
ekonomik, halklar arası, kurumsal ve üçüncü 
taraflarla iş birliği başlıkları altında alınan 
kararlar, 121 maddede sıralanmıştır.

Tüm bu kararları ele alıp burada değerlen-
dirme imkânı yoktur. Bazılarını öne çekerek 
yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu ve bu 
gelişmenin hem bölgesel hem de küresel bazda 
bazılarını ciddi bir şekilde rahatsız ettiğini ve 
Kazakistan’da yaşananların bu zirve kararından 
sonra meydana gelmesinin tesadüfle izah edile-
meyeceğini görmek açısından faydalı olacaktır. 
Bildirideki alt başlıklardan anlaşılabileceği gibi, 
Türk Devletler Teşkilatı, çok geniş bir spektrum 
ortaya koyarak dünyadaki güç merkezlerinin 
yanı sıra yeni bir jeopolitik, jeoekonomik, jeo-
kültürel ve jeostratejik güç merkezi olarak tarih 
sahnesine çıkmaktadır. Alınan kararlar bunun 
göstergesidir.

9 Mehmet Seyfettin Erol, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın Önemi ve 
Hedefleri”, Aydınlık, 15 Kasım 2021.

Bu amaçla bu toplantıda, Türk Konseyi adı 
Türk Devletleri Teşkilatı şeklinde değiştirilmiş-
tir (madde 1). Böylece mevcut yapının özgül 
ağırlığı daha da artırılmıştır. Hem bölgesel hem 
de küresel düzlemde yeni bir güç odağı/merke-
zi olarak, mevcut güç merkezlerinin yanında 
yerini almıştır. Kazakistan Cumhuriyeti Birinci 
Cumhurbaşkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı 
Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafın-
dan başlatılan “Türk Dünyası 2040 Vizyonu”, 
Türk Devletleri için “stratejik bir belge olarak 
kabul edilmiş” ve bunun uygulanması için 
“2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı Stratejik 
Yol Haritası” hazırlanması kabul edilmiştir 
(madde 2). Sadece bu karar bile, Şer İttifakı’nı 
çileden çıkarmaya yetmiş olabilir. Türk Dev-
letleri Teşkilatı isminin ve “özel teşkilatlanma 
yapılması” gerektiğinin de Kazakistan Eski 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafın-
dan teklif edildiğini göz önüne aldığımızda, 
Şer İttifakı’nın ilk hedefinin Kazakistan olma-
sı, tesadüfi olmayıp özel bir stratejik tercihin 
sonucudur.

Bu toplantıda “Tarafsızlık Statüsü’ne sahip bir 
devlet olan Türkmenistan”ın, Türk Devletler 
Teşkilatı’nın çalışmalarına gözlemci üye sta-
tüsünde dâhil olması kabul edilmiştir (madde 
3). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), 
teşkilatın faaliyetlerine katılabilmesi kararı 
(madde 7) alınarak, KKTC’ye çok büyük bir 
destek verilmiştir.

Gözlemci statüsündeki Macaristan’la stratejik 
ilişkilerin daha artırılması için karar alınması 
(madde 10, 13); Kırgız Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Sadır Caparov’un “yapıcı diyalog ve 
iş birliğinin teşviki için bölgelerarası Orta 
Asya+Güney Kafkasya platformunun kurulma-
sı” fikrinin desteklenmesi dikkat çekmektedir. 
“Afganistan’daki durumun normalleştirilmesi” 
ve “Afgan halkına yardım edilmesi” (madde16) 
yaklaşımlarında görüldüğü gibi teşkilatın etkin-
lik alanının coğrafi bakımdan genişletilmesinin 
ilkece kabul edildiği anlaşılmaktadır (madde 
11). Türk Devletler Teşkilatı sadece üye ülke-
lerle ilgilenmemekte, genişleme amaçlı olarak 
“üçüncü taraflar” ile “iş birliğinin geliştirilmesi 
için usuller geliştirilmesini” öngörmektedir 
(madde 4).
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Bildiri ile “Terör, aşırıcılık, bölücülük ve ırk-
çılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam 
düşmanlığı ve nefret söyleminin her türüne ve 
biçimine karşı mücadelede iş birliği” yapılması 
kabul edilmiştir (madde 17). Bu kararla terörü, 
İslâm düşmanlığını besleyen, destekleyen şer 
ittifakına karşı ortak bir cephe kurulması öngö-
rülmüştür. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 
“düzenli olarak yapılan güvenlik istişarelerinin 
sürdürülmesi” kararı (madde 18) terörü besle-
yen, destekleyen güç odakları tarafından çok 
hoşlanılmayan bir karardır.

“Üye Devletlerin Türk Yatırım Fonu’nun Kuru-
luş Antlaşması’nı en geç 1 Eylül 2022 tarihine 
kadar eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı 
ilkesine dayanarak nihai hâle getirmesi” (madde 
24) kararıyla ekonomik dayanışmanın daha ileri 
boyutlara taşınması istenmiştir. Aynı bağlamda 
güçlü, güvenilir, dayanışma içerisinde ortak 
bir yapılanışa gitme amacı taşıyan pek çok 
karar, zirve bildirisinin değişik maddelerinde 
yer almaktadır. Ticareti Kolaylaştırma Stra-
teji Belgesi’nin hazırlanmasının (madde 26) 
sonuçlandırılması; “Kazakistan’ın Hazar Geçişli 
Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru da dâhil 
olmak üzere, Türk devletleri arasındaki ekono-
mik işbirliğini ve bağlantısallığını güçlendir-
mek amacıyla Türkistan’da Türk devletleri için 
kurulacak “TURANSEZ” özel ekonomik bölgesi-
ne katılma kararı” (madde 29) önemlidir. “Hazar 
Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru 
boyunca taşımacılık işlerini kolaylaştırmak için 
önemli bir adım olan Türk Devletleri Teşkilatı 
Üye Ülkeleri Arasında Uluslararası Kombine 
Yük Taşımacılığı Antlaşması’nı nihai hâle getir-
me” kararı (madde 39) dikkate değerdir. 40’ıncı 
madde “Zengezur Koridoru’nun Hazar Geçişli 
Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridorunun en 
kısa sürede faaliyete geçirilmesi”ni, 41’inci mad-
de ise “Ulaştırma koridorlarının, gümrük-sınır 
kontrol noktalarının ve lojistik merkezlerin 
kesintisiz faaliyet göstermesinin sağlanması” 
kararını içeriyor. Üye ülkeler arasında “Basit-
leştirilmiş Gümrük Koridoru Kurulmasına 
İlişkin Protokolün” imzalanması” (madde 46) 
gündeme getiriliyor. “Hazar Geçişli Uluslararası 
Doğu-Batı Orta Koridorunun tüm potansiye-
linden yararlanmak için” “Kervansaray Projesi 
çerçevesinde gümrük iş birliği ile İpek Yolu’nun 
canlandırılması…”, “Türk Devletleri Teşkilatı 

bünyesinde dijital sistemlerin tanıtılması ve 
sınır ötesi hareketlerde elektronik ön bildirim 
sisteminin kurulması…”; “gümrük prosedürleri-
nin basitleştirilmesi” kararı (madde 47) dikkate 
değerdir.

“Asya ve Avrupa arasında fiber optik yüksek 
hızlı internet hattının inşasını öngören Dijital 
Aktarım Merkezi projesinin uygulanması” 
(madde 48) ile “Hazar Geçişli Fiber Optik proje-
sinin hızlandırılması” (madde 49) kararları başlı 
başına önemlidir. “…Doğal afetlerin etkilerini 
azaltmak ve iyileşmeye katkıda bulunmak ama-
cıyla ortak arama, kurtarma ve rehabilitasyon 
çalışmaları yapmak için “Türk Devletleri Teşki-
latı Sivil Koruma Mekanizması” adı altında bir 
afet müdahale birimi kurulması” kararı alınmış-
tır (madde 51).

“Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan’da COVID-
19’a karşı yerli aşıların gelişiminin” desteklen-
mesi” ve “aşı iş birliğini güçlendirilmesi”; üye 
ve gözlemci devletleri tek taraflı veya karşılıklı 
tanıma veya aşı sertifikaları yoluyla uluslararası 
seyahat ve ulaşım için COVID-19 ile ilgili giriş 
ve geçiş kısıtlamalarını hafifletilmesi” kararı 
alınmıştır (madde 54). “Türkiye, Azerbaycan, 
Kazakistan ve Macaristan tarafından Türk 
Devletleri Teşkilatı himayelerinde Afrika ülkele-
rine aşı bağışı yapılmasının devam ettirilmesi” 
kararı ( madde 55) önemlidir.

Türkiye Uzay Ajansı’nca başlatılan, “Türk 
Devletleri Teşkilatı bünyesinde Uzay Teknolo-
jisi Projeleri alanında işbirliği ve eşgüdümün 
sağlanması” kararı (madde 62) alınmıştır.

İpek Yolu üzerindeki üye ülkelerin “doğal ve 
coğrafi avantajlarından yararlanarak, turizm 
sektöründe daha fazla iş birliği” yapması çerçe-
vesinde “Tabarruk Ziyarat” ve “Turizm Haritası” 
projelerinin uygulanmasını sağlanacak. Türk 
Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi’nin 
hem ulusal hem uluslararası düzlemde tanıtıl-
ması (madde 66) ile “Türk dünyasının kültürü-
nü ve büyük şahsiyetlerini birlik ve beraberlik 
ruhu” ile tanıtıp yaygınlaştırmanın yanında 
benzer projelerin teşvik edilmesi (madde 72) 
kararları alındı.

“Kazakistan’ın, merkezi Türkistan şehrinde 
uluslararası TV kanalı kurma” (madde 73) 
ve “Kazakistan Cumhuriyeti tarafından Nur-
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Sultan’da tahsis edilen yeni Türk Akademisi 
binasının resmî açılışı” (Madde 91) kararları 
alındı. “Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığı-
nın 30. yıl dönümünde hazırlıklarına başlanan 
2022’de “Tuna Nehri’nden Orhun Vadisi’ne 
İpek Yolu Rallisi”nin TÜRKSOY’u tarafından 
düzenlenmesi”ne karar verildi (madde 99). 
“Kazakistan Cumhuriyeti’nin Asya’da İş Birliği 
ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 
Başkanı olması ve “CICA’yı uluslararası teşkilata 
dönüştürme girişimi” kararı (madde 107) alındı.

Toplantıda “Kazakistan Cumhuriyeti’nin nükle-
er silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını 
önleme ve barış diplomasisi konularındaki 
engin tecrübelerinin…”; 1991’de Semipalatinsk 
Nükleer Test Sahası’nı kapatma yönünde tarihî 
bir karar alarak, nükleer silahlardan arındırıl-
mış bir dünyaya ulaşma yolundaki uluslararası 
çabalara yoğun katkıda bulunmasının takdir 
edilmesi” kararı (madde 113) alındı. 
 Bütün bu kararları göz önüne aldığımızda 
Avrasya’nın göbeğinde yeni bir bölgesel gücün 
doğmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Türk 
Dilini Konuşan Ülkeler Konseyi’nin isminin bu 
amaçla Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüştü-
rüldüğü ve alt yapının buna göre şekillendirile-
bilmesi için bir dizi kararlar alındığı, tavsiyeler 
yapıldığı görülmektedir. Dikkat çeken bir başka 
önemli nokta son zirve toplantısına kadar ya-
zılan tüm bildiriler, kullanılan diller Türkçe ve 
Rusça iken; 12 Kasım 2021’de İstanbul’da im-
zalanan bildiride kullanılan dilleri Azerbaycan, 
Kazakça, Kırgızca, Türkçe ve Özbekçe olmuştur. 
Bu durum Rusları özel olarak rahatsız etmiştir.

AVRASYA’NIN ORTASINDA    
YENİ BİR GÜÇ OLMANIN MALİYETİ

Türk Devletler Teşkilatı’nın oluşumunu ve 
aldığı kararları, özellikle, Türk Dünyası 2040 
Vizyonu’nun, Türk Devletleri için “stratejik bir 
belge olarak kabul edilip” hayata geçirilebil-
mesi için 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı 
Stratejik Yol Haritası’nın hazırlanması kararını 
(madde 2) göz önüne aldığımızda, Avrasya’nın 
ortasında 21. yüzyılda yeni bir güç ortaya çıka-
caktır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar 
bunun göstergesidir.

Türk Devletler Teşkilatı’nın doğduğu bu coğraf-
ya, stratejistlere göre dünya hâkimiyet mücade-

lesinde son derece önemli stratejik bir bölgedir. 
Stratejist Harold Mackinder, dünya hâkimiyet 
mücadelesinde iki temel kategoriye atıfta 
bulunmaktadır: 1) Sibirya ve Orta Asya’nın 
büyük bir kısmını içeren Avrasya ‘mihver 
bölgesi’, 2) Orta-Doğu Avrupa ‘merkez bölgesi.’10 
Mackinder’e göre dünya hâkimiyetinin yolu, bu 
iki bölgenin kontrolünden geçmektedir: “Doğu 
Avrupa’yı yöneten Merkez Bölge’ye kumanda 
eder; Merkez Bölge’yi yöneten Dünya Adasına 
kumanda eder; Dünya Adası’nı yöneten, dünya-
ya kumanda eder.”11

Böyle bir yeni oluşum/bir güç merkezi bir-
çoklarını olağanüstü rahatsız edecektir. Böyle 
bir oluşumdan rahatsız olup bunu yok etmek 
isteyecek bölgesel ve küresel güçleri şöyle tasnif 
edebiliriz: Rusya, Çin, İran, AB, İngiltere, İsrail, 
ABD. Kazakistan’da meydana gelen olayları, 
Kazakistan iç dinamiklerini, bölgesel ve küresel 
dış dinamikleri göz önüne alarak incelememiz 
gerekmektedir. Duygusallıktan arınmış, gerçek-
çi bir yaklaşım ortaya koyabilmeliyiz.

D-8’lerin karşılaştığı durumu, “Arap Baharı” 
olaylarını yaşamış, görmüş insanların, Türk 
Devletler Teşkilatı’nı kurarken var olan satranç 
tahtasında olabilecek karşı hamleleri ön görüp 
ona göre tedbir almaları, olabileceklere karşı 
Türk Devletler Teşkilatı olarak cevap vermeleri 
gerekmez miydi? Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Tokayev’in Kolektif Güvenlik Antlaşması 
Örgütü’nü dolayısıyla Rusya, Ermenistan, Bela-
rus, Kırgızistan ve Tacikistan’ı göreve çağırma 
yerine Türk Devletler Teşkilatı’ndan yardım is-
temesi daha anlamlı olmaz mıydı? Veya her iki 
gücü birlikte çağırsaydı Türk Devletler Teşkilatı 
daha başka bir anlam ve önem kazanmayacak 
mıydı?

10 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Amerika’nın Önceliği 
ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, Sabah Kitapları, İstanbul, 1998, s. 
38.

11 Zbigniew Brzezinski, age., s. 38.
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G Ü N D E M

GENERALLER İSRAİL’E KOŞUYOR!

SELİM AZUZ

M ısır’dan Sudan’a ve ön-
cesinde Libya Arap 

Cumhuriyeti’ne kadar general-
ler İsrail’e koşuyor. Ey kalbim 
üzülme! Generaller İsrail’le nor-
malleşmeyi benimsiyorlar ve 
kendilerine göz kulak olması 
umuduyla kafilelerle İsrail’e ya-
kınlaşıyorlar. Oysa Arap orduları-
nın değeri İsrail’e karşı durduğu 
ve saldırılarına mukavemet ettiği 
için üstlendiği kutsal misyondan 
gelmektedir. Gerçi İsrail’i işgal 
altındaki Arap topraklarından 
çıkarma vazifesinde şu an başarı 
elde edemese de bir gün başarılı 
olacaktır bu ordular.

İlk dönem askerler ordularının 
meşruiyetini İsrail Devleti’nin 
kurulmasından itibaren bu te-
mel üzerine inşa ettiler. Mısır 
Filistin’in işgali sonrası savaşa 
girme kararı aldığı vakit subay-
lar hükûmetin ihanetini gördüler 
ve ciddiyetsizliklerini anladılar. 
Savaşın burada yani Filistin’de 
değil orada yani Mısır’da olduğu-
na kanaat getirdiler. Dolayısıyla 
parti ve halk desteği ortasında 
kendi darbelerini yapmak üzere 
Filistin topraklarından ayrılarak 
Kahire’ye geldiler. Çünkü Hür 
Subaylar Hareketi veya kendi ar-
kadaşlarının tabiriyle “Mübarek 
Hareket” Ruz Yusuf dergisinin 
sayfalarını alevlendirerek “bozuk 
silahlar” denen bir kampanya 
başlattılar. Kampanya yaşananla-
rı haklı çıkarmak ve halk meşrui-
yeti kazandırmak için tarih kitap-
larına konu edildi.

Aynı devrim, bozuk silahlar kam-
panyasıyla ilgili bir soruşturma 
komisyonu kurdu ve görünen o 
ki General Muhammed Necib’in 
eğilimi bu yöndeydi ve Cemal 
Abdunnasır komisyonun kurul-
masını kabul etse de Necib’le aynı 

görüşte değildi. Gerçekleri araş-
tırma komisyonunun bulguları 
atlandı. Filistin topraklarında ya-
şananlar Mısır’daki devrimin de 
sebebiydi.

Halklar kendilerini bu dünyanın 
zevklerinden mahrum bıraktı-
lar ve daha doğrusu kendilerini 
bu zevklerden mahrum etme 
siyasetiyle özdeşleştiler. Ülke-
nin kaynaklarını savaşa yönlen-
dirme politikasını kabul ettiler. 
Temmuz Devrimi meşruiyetini 
Abdunnasır’ın savaşı destekleyen 
konuşmasından kazandı. Nasır 
savaşta yenildiğinde bu yenilgi 
yeni bir meşruiyet kazandırdı 
kendisine ve kitleler onun göre-
vi bırakmamasını isteyerek so-
kaklara çıktılar. Çünkü yenilgi 
kâbusundan bizleri kurtarabile-
cek ve yenilmez dedikleri İsrail 
ordusunu hezimete uğratarak tek 
isim Abdunnasır’dı.

MÜBAREK VE ZAFERİN 
MEŞRUİYETİ

Abdunnasır İsrail ordusunu he-
zimete uğratamadı ve bu dün-
yadan ayrıldı ancak İsrail kar-
şıtlığını ilan etmesi sebebiyle 
ölümünden sonra da kendisine 
atfedilen değer sürdü. Enver Se-
dat İsrail’e karşı zafer elde etti ve 
barış antlaşması imzaladı ancak 
kendisinden sonra gelenlerin 
meşruiyeti İsrail’e yönelik sava-
şın kahramanlarından biri olma-
larından kaynaklanıyordu.

Bu abartı ve meşruiyet kaybı ile 
birlikte Mübarek’in yandaşları, 
Ekim savaşı zaferinin kahraman-
lardan biri olmasının önceki ve 
sonraki günahlarını bağışlayaca-
ğından dem vurdular. Mübarek 
şanslıydı çünkü kendisinin imza-
lamadığı bir barışı miras almıştı. 

Bu barış Sedat’ın meşruiyetini 
kaybettirmişti. Zaferin meşruiye-
ti, Gazze’yi ablukaya alıp direni-
şe ambargo uygulasa da zaruret 
derecesinde İsrail’le normalleşen 
Mübarek’in elinde kaldı. Müba-
rek İsrail’in stratejik hazinesi 
oldu.

Şimdi oyun açık oynanıyor. Sisi 
açıkça görevlerinden birinin de 
İsrailli vatandaşın güvenliğini 
sağlamak olduğunu ilan ediyor. 
Sahada da bunu doğrulayan 
adımlar attı. Gazze sınırındaki ev-
leri yıktı, nüfuzu sürdü ve İsrail’i 
rahatsız edecek şekilde Gazze’yi 
ablukaya aldı. Çünkü ablukanın 
şiddeti direnişi, kaybedecek bir 
şeyi olmayanlar gibi savaşmaya 
sevk edecektir.

Mısırlı televizyoncu Tevfik Uka-
şe, askerî darbenin liderlerine 
meşruiyetlerini kazanmaları için 
İsrail’e gitmelerini tavsiye etmişti 
ancak darbenin lideri bu yöntemi 
hiç kimsenin nasihati olmaksızın 
önceden öğrenmişti. Mısır ile İs-
rail arasında bir barış antlaşması 
olduğunu ve İsrail’e yakınlaşarak 
kendisini yıkamayacağını bilen 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi bu görevi Sisi’ye verdi. Sina 
Sisi’den önce gerek polis gerek 
ordu veya istihbarat tüm güç or-
ganları için bir güvenlik sahasıy-
dı. Görev tamamen orduya verildi 
ve göbeğinde de savaş istihbaratı 
yer aldı. Mısır tarafının yalanla-
madığı İsrail kaynaklı raporlar, 
Sisi’nin Mursi döneminde askerî 
darbe öncesi İsrailli komutan-
larla iki defa gizli görüşme ger-
çekleştirdiğini doğruluyor. Daha 
önceleri ordu komutanlarının 
üstlendiği böyle görevler olma-
mıştı. General Ömer Süleyman’ın 
rolü ön plana çıksa da dünyanın 
her yerinde istihbaratların -siyasi 
çalışmanın yasak olduğu ordula-
rın aksine- siyasi rolü vardır.
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KLASİK ASKERLER  
DÖNEMİNİN SONU

Sisi’nin yönetime gelmesiyle or-
duların klasik görevlerinin değiş-
tiği görüldü. Barış antlaşmasına 
rağmen İsrail’in düşman görül-
mesi silahlanmaya milyarlarca 
dolar harcanmasına meşruiyet 
kazandırıyor. Generaller bu meş-
ruiyetten siyasi yönden istifade 
ettiler. Gerek Mübarek’in görevi 
bırakması sonrası yönetimi doğ-
rudan askerî konseye vermesine 
sessiz kalmasında gerekse de or-
dunun yeni doğmuş demokratik 
tecrübeye darbe yapması çağrı-
sında bunu görüyoruz.

Bu, dut yaprağıyla muhafaza et-
tikleri klasik askerler döneminin 
bitişiyle yeni bir eğilim olarak 
görülüyordu. Sudan Devrimi, 
askerin Sudan’da iktidar hattına 
girmesiyle birlikte İsrail’le nor-
malleşme koşuşturmasına şahit 
oldu. Bu koşuşturma da iktidar 
ortağı solcu azınlık partileri veya 
Abdulfettah el-Burhan’ı devrik 
Devlet Başkanı Beşir’in doğal de-
vamı gören İslâmcılar tarafından 
haklı görülüyor. Askerle solcular 
arasında ayrılık yaşanınca İsrailli 
bir heyet Hartum’a gitti. Askerî li-
derler başka sivil güçlere karşı İs-
rail üzerinden güç kazanıyor gibi-
ler. Gerçi bu güçler yakınlaşmaya 
aldırış etmemekteler. Arap dün-
yasındaki sol, herkesten önce nor-
malleşmeyi destekledi. Mısır’da 

solun direniş liderleri aynı güç ve 
coşkuyla normalleşme dernekleri 
kurdular. Örnek olarak Lutfi el-
Husi ismi verilebilir.

Sudan’da Burhan attığı bu adım-
lara destek buldu. Bu kimseler 
Arapların genelinin yakınlaşması 
sonrası İsrail’le yakınlaşma hak-
ları olduğunu savunarak Sudan’ı 
barış ve rahatlıktan mahrum 
bırakmak için bu adıma karşı çı-
kanların aynı eylemi kendilerinin 
yaptığını dillendirdiler. Onlara 
göre İsrail ile aralarında düşman-
lık bulunan ülkelerin bir yakın-
laşma mantığı varsa Sudan’ın 
İsrail’le çatışan ülkelerden olma-
dığı gerçeğini bu devletler gözden 
kaçırmaktadırlar. Ancak bu kim-
seler İsrail’le ilişkilerin ekonomik 
sorunlarını çözeceğini sanıyorlar. 
Sanki İsrail düşmanlığının sebebi 
ekonomikmiş gibi…

Yakınlaşma gerçekleşti ve Sudan-
lıların şartları değişmedi. Ekono-
mik krizler devam ederken İsrail 
heyeti Hartum’a geldi. Bu ikili 
ilişkilerdeki hedef halkların so-
runlarını değil, bu tür yakınlaş-
ma sebebiyle kendilerini siyasi 
açıdan ayrı düşenlere karşı güç 
kazanmak isteyen yöneticilerin 
krizlerini çözmektir.

Sudan’dan Libya’ya geçiyoruz. 
Emekli General Halife Hafter Tel 
Aviv Havalimanına indi ve şu ana 
kadar iki gizli ziyaret gerçekleş-

tirdi. Her iki ziyaret de ifşa oldu 
çünkü İsrail önceki yöneticilerin 
kurduğu bu tür gizli ilişkilere şu 
an hazır değil. İsrail kendi güven-
liğini askerî liderlerle buluyor. Bu 
yüzden Hafter Libya yönetiminde 
istenen seçenek oldu ve sivil baş-
ka alternatif düşünmüyor İsrail.

Bu ilişkilerin öneminden dolayı 
kendi parmaklarından şüphe du-
yan bu liderler, geçmişte yaşandı-
ğı gibi kendi görevlerini kimseye 
yüklemiyorlar. Şeytanın girdiği 
ve kendi hesabına oynadığı bir 
kapı olmaması için kendi evlat-
larını göndermeye başladılar. 
Mahmud Sisi’den Saddam Halife 
Hafter’e kadar… Her ikisi de aynı 
zamanda subaylar.

Bu kimseler tarihin dersleri-
ni unutuyorlar. Halk onların 
Mısır’daki stratejik hazinesini 
devirdi. Kaddafi’yi de devirdi. 
Kaddafi direniş kampından nor-
malleşme kampına geçiyordu. 
Filistinliler ile İsrailliler arasında 
ortak bir devlet olması için Filis-
tin Devleti’ni “İsratin” diye adlan-
dırmak gibi boş sözleri tekrarla-
yarak normalleşmeye katılacaktı.

Burada askerler gönüllü olarak 
bu rol ve statüden ödün veriyor-
lar ve haysiyet-izzet talep ederek 
İsrail’e koşuyorlar. Oysa onur ve 
izzet Allah içindir.

(Arabi21.com. 24 Ocak 2022)

İsrail Başbakanı Netanyahuİsrail Başbakanı Netanyahu Mısır Cumhurbaşkanı SisiMısır Cumhurbaşkanı Sisi
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BIDEN’IN BİR YILI VE    
ARAP BÖLGESİ

MUİN EL-BEYARİ

Ç in’in meydan okuması, 
Rus emelleri ve İran’la 

nükleer antlaşmaya dönüşün, 
hâlihazırdaki Başkan Joe Biden 
döneminde Amerikan dış politi-
kasının öncelikli konuları olması, 
bu sorunların dışında ABD’nin et-
kisiz olduğu veya Beyaz Saray’da-
ki Demokratlar yönetiminin bir 
bölge dışındaki başka dosyayla il-
gilenmediği anlamına gelmemesi 
gerekir. Zira mevzu, tabiri caizse 
süper bir devletle ve emperya-
lizmle ilgilidir. Bu devlet kendi 
millî güvenliğini ve çıkarlarını 
bir şekilde göreceli de olsa dün-
yadaki tüm gelişmelerle ve yeni 
olaylarla ilişkili görmektedir.

Biden, demokrasiyi, diktatörlük-
lerle mücadeleyi ve insan hakla-
rını, izleyeceği dış politikasının 
ayakları olarak seçmişti. Bu yö-
netimin Arap bölgesinin şartla-
rıyla ilgili performansını takip 
edenler, bu iddia edilen ayaklara 
kanmıyorlar ve dahası müteva-
zı umutlarının suya düştüğünü 
görecekler. Çünkü kendisinin de 
bir defasında dediği gibi Biden, 
Yahudi olmayan bir Siyonist’tir. 
İsrail yanlılığı ve savunulması 
Amerikan dış ve iç politikasının 
temel ayakları olduğu için bu 
yönetimin performansını takip 
edenler geçen Mayıs ayında iş-
gal ordusunun Gazze’ye yönelik 
saldırısına, Naftali Bennett-Yair 
Lapid hükûmetinin Kudüs’teki 
Filistinlilere yönelik saldırganlı-
ğına verdiği desteği görecekler-
dir. Aynı zaman zarfında Biden 
yönetimi Trump’ın Birleşmiş 
Milletler Filistinli Mültecilere 
Yardım ve Çalışma Ajansına fon 
sağlamayı iptal ettiği Amerikan 

mali taahhüdünü yeniden tesis 
ettiğini görecektir.

Yemen’de yedi yıldır süren sa-
vaş, Biden yönetiminin bu ülkeyi 
bölgeyle irtibatlı iç savaş felake-
tinden ve günbegün katlanan 
çileden insanlarını kurtarması 
yönünde beklenen umutlar için-
de en büyük payı almıştı. Ancak 
geçen bir yıl zarfında sadece ha-
yal kırıklığı yaşanmadı, aksine sa-
vaşın şiddeti arttı, genişlediğine 
şahit olundu, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri SİHA’lar 
ve diğer silahlarla Husilerin he-
defi hâline geldi. Geçen pazartesi 
Abu Dabi Havalimanı yakınında-
ki bir tesisi hedef almaları hayli 
hassas bir veridir. Biden yönetimi 
adı Linder King olan bir elçi ata-
maktan başka Yemen için önemli 
bir şey yapmadı. Linder geçen 
Kasım ayında San’a’yı ziyaret etti 
ve yaptığı turda “ortak bölgesel 
yöntem, Yemen’de barışın temel 
taşıdır” sözü dışında bir şey söy-
lemedi ve görünen o ki Yemen-
lilerin bu ortak yöntemi bulana 
kadar her bombardımanda gün-
lük olarak ölülerini saymaları 
gerekmekte.

Millî Güvenlik Danışmanı Jack 
Sullivan, Tunus Cumhurbaşkanı 
Kays Said’le, Said’in geçen Tem-
muz ayında anayasayı çiğneyen 
adımlarını ilan etmesi akabinde 
tam bir saat telefon görüşmesi 
yapmış ve bu görüşmede Said’den 
parlamentoyu feshetmesi kara-
rından vazgeçmesini istemeksi-
zin veya temenni etmeksizin de-
mokratik sürece dönüşüne destek 
vermişti. Bu konuşma ABD Dışiş-
leri Bakanı Anthony Blinken’in 

Temmuz sonu ve Kasım ayında 
yaptığı iki benzer telefon görüş-
mesi gibi Amerikalı yetkililerin 
Tunus’la yani Said’in demokra-
sinin ilkelerini bitirmesiyle ilgili 
söylediklerinin bir ifadesi oldu-
ğunu gösterdi. Blinken’in Said’e 
“anayasaya göre hareket ettiğini” 
bildirmesi de garipti!

ABD yönetiminin geçen Eylül 
ayında Mısır’a 130 milyon dolar-
lık Amerikan askerî yardımını 
Mısır yönetiminin insan hakları 
şartlarını iyileştirme yönünde 
adımlar atana kadar askıya aldı-
ğını görüyoruz. Bu adım Biden’in 
başkanlık seçimleri için adaylık 
kampanyası sırasındaki sözle-
riyle uyum gösteriyor. Biden, 
Trump’ın diktatörü Abdulfettah 
Sisi’ye açık çek vermeyeceğini 
söylemişti. Mısır’daki rejime yö-
nelik Amerikan baskısının birkaç 
düşünce tutuklusunun serbest 
bırakılmasıyla sonuç verdiğini 
görüyoruz. Yalnız Mısır’da insan 
hakları konusu, farklı yönleri ve 
detaylarıyla bu şekilde ele alına-
maz ve Biden yönetimi demok-
rasi yanlılarını Mısır yönetimine 
baskılarla kandıramaz.

Bunlar üç Arap ülkesindeki Ame-
rikan pasajlarıdır. Suriye’nin 
ABD tarafından terk edilerek 
Rusya ve İranlılara verilmesi Bi-
den yönetiminin ahlaki cesarete, 
Arap bölgesinde siyasi etkinlik ve 
canlılığa sahip olmadığını ifade 
ediyor.

(El Arabi El Cedid, 22 Ocak 2022)
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TUNUS’TAN KAZAKİSTAN’A:  
AYNI OYUN MU?

MUHAMMED SELİM KALALE

2 Ocak 2022’de Kazakistan’ın 
başkentinde protestolar pat-

lak verdi. Ateşi tutuşturan fitil ise 
yakıt fiyatlarındaki artıştı. Cum-
hurbaşkanı Kasım Tokayev’in 
zamdan geri adım atacağı yö-
nündeki açıklaması protestoların 
durması yönünde fayda verme-
di. Aksine enerji bakanının geri 
adım atmayacağını açıklaması 
sonrası protestoların dozu arttı. 
Bu durum iktidarın tepesinde ve 
dışındaki çekişmelerin açık ifade-
sidir ve sokaklar bu çekişmenin 
ayrıntılarına vâkıf değiller.

Aynı tablo Tunus’ta 12 yılı aşkın 
süre önce yaşandı. Olay -17 Aralık 
2010’da kendisini ateşe veren- 
Muhammed Buazizi’nin 4 Ocak’ta 
ölümüyle temsil edilen münferit 
bir olay gibi görülüyor. Vaka kitle-
leri bu ülkede sokaklara dökmüş 
ve bu çıkış Arap Baharı’nın baş-
langıcı diye adlandırılmıştı.

Bugün olaylar Kazakistan’da hız-
lı şekilde gelişti. Bir 10 yıllık za-
man farkıyla Tunus’ta da böyle 
hızlı seyretmişti. Peki, her iki olay 
arasında bir ilişki var mı? Bizler 
halkların ayaklanmasıyla karşı 
karşıya mıyız yoksa bedelini halk-
ların ödediği uluslararası oyunun 
kulisleriyle mi?

Hiç şüphesiz her iki ülkede de 
ayaklanmanın nesnel şartları 
mevcuttu ancak kontrolü elinde 
tutan tarafın, gücünü görmedi-

ğimiz uluslararası oyunun da 
perde arkasında olduğuna şüphe 
yok. Kazakistan’dan bu gerçek 
Tunus’takinden daha net şekilde 
ortaya çıktı. Çünkü Orta Asya’da 
Batı karşıtı büyük uluslararası 
gücün yani Rusya’nın çıkarları 
mevcut… Bu güç Tunus’ta veya 
Arap Baharı bölgesinin tamamın-
da yoktu.

Karışıklıkların patlak vermesiyle 
birlikte Beyaz Rusya, Ermenis-
tan, Kazakistan ve Tacikistan’dan 
oluşan Rusya liderliğindeki (mini 
NATO) Kolektif Güvenlik Ant-
laşması Örgütü, Cumhurbaşka-
nı Kasım Tokayev’i destekleyen 
askerî güçlerle müdahale etti. 
Bir haftadan az bir süre içinde 
durum kontrol altına alındı ve 
müdahaleci müttefik güçlerin 
çekilmesi kararlaştırıldı. Böylece 
Kazakistan’daki Orta Asya Baharı 
son buldu.

Bu, isyan eden halkın haklarının 
iade edildiği anlamına gelmez. 
Durumdan sorumlu olanlar da 
cezalandırılmadı veya yakıt fi-
yatları bir yana iktidar veya güç 
etrafındaki iç çekişmeler de 
son bulmadı. Uluslararası oyu-
nun bu ülkeye girmesine engel 
olundu. Rusya’nın mesajı açıktı: 
Rusya’nın etrafında Batı tarzı bir 
değişimi kabul etmeyeceğim. Ge-
rekçesi ne olursa olsun -demok-
rasi, insan hakları ve halkların 
baharı- bu bölgeye yaklaşamaz. 

Meselenin millî güvenlik ve jeo-
politik çıkarlarla ilişkisi vardır.

Tunus’ta uluslararası oyun düz-
leminde böyle bir kararlılık ya-
şanmadı. Bu yüzden şartlar is-
tikrarsız şekilde devam etti. Bu 
da değişim denkleminin bugün 
geçmiştekinden daha fazla oldu-
ğunun bir başka kanıtıdır. Denk-
lem sadece özellikle de küçük ve 
kırılgan devletler açısından iç de-
ğişimlerle hesaplanmamaktadır. 
Sağlam ve güçlü bir müttefik yok-
sa çekişen uluslararası güçler sizi 
manipüle edecektir. Onlarla aynı 
fikirde olmazsanız sizi tamamen 
sabote etmeseler bile kendi başı-
nıza bırakmazlar. Yemen ve Libya 
örnekleri ortada.

Bu durumda kendi şartlarını 
daha iyiye doğru değiştirmek iste-
yen halklar, uluslararası değişke-
nin -çatışma denkleminin- boyu-
tunu anlama seviyesini mümkün 
olan en yüksek seviyeye çıkar-
malılar ve vakıayı bu temelde ele 
almalılar. Tunus, Kazakistan gibi 
dünyanın birinci sıradaki uran-
yum üreticisi olsaydı, Rusya’nın 
yaptığı ve Çin’in desteklediği gibi 
sorunu bir gecede çözülürdü. Tu-
nus, Libya gibi petrolüyle zengin 
olsaydı NATO müdahale eder ve 
olan olurdu. Tunus, Mağrip böl-
gesi dengesi içinde önemli bir 
halka ve hatta bölgenin denge-
sinin bir göstergesi olsa da Ku-
zey Afrika’nın zenginliklerinin 
yağmalanmasının ve tahakküm 
altına alınmasının sürmesi için 
istikrar bulmaması gerekiyor. 
Uluslararası çekişmenin denk-
lemini yeniden anlamadıkça bu 
durumdan kurtulmamız müm-
kün değil. Bu denklemi anlarsak 
kurtuluş umudunu da yeniden 
kazanabiliriz.

(Cezayir gazetesi Şuruk, 16 Ocak 
2022)

Arap dünyası medyasından derleye-
rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.

Kazakistan’da ProtestolarKazakistan’da Protestolar
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G Ü N D E M

SEZAİ KARAKOÇ VE       
İSLÂM İKTİSADININ İÇYAPISI
TEMEL HAZIROĞLU

B ilge düşünür Sezai Karakoç’un en çok şair 
yanı konuşulur ve tüketlir. Ancak o her 

zaman kendisinin asli yönünün fikriyat tarafı 
olduğunu söyler ve şair yönünün ilave bir özel-
lik olarak tezahür ettiğinin altını çizer. Şimdi 
buradan hareketle Sezai Karakoç’u ve onun 
iktisat anlayışını ele almaya çalışalım.

Genelde iktisat ile ekonomi kavramları aynı 
anlamlarda kullanılır. Ancak bu doğru değildir. 
Her ne kadar birbirleriyle ilişkileri varsa da 
aralarında derin farklar bulunur. Bugün mev-
cut iktisat anlayışı materyalist zihnin ürettiği 
anlayıştır. Materyalist iktisat kendisini iki tür 
üzerinden açığa vurur. Biri sermayenin egemen 
olduğu kapitalist ekonomi, diğeri de bir sınıfın 
egemen olduğu sosyalist ekonomidir.

İKTİSAT EKONOMİ POLİTİKTİR

Öncelikle “iktisat” kavramı ile onun bir uygu-
laması olan “ekonomi” kavramının ilişkisini 
yakından incelemeye çalışalım. Ekonomi keli-
mesinin iktisat kavramının İngilizce karşılığın-
dan geldiğini biliyoruz. Ayrıca insan, toplum, 
eşya ve kâinat telakkileri açısından Batı’daki 
anlayışlarla İslâm’ın anlayışları arasında zihin-

sel bakımdan dünyalar kadar fark olduğunu 
da biliyoruz. O açıdan bu derin ve uzlaşmaz 
farkın altını çizmek ve bu konuda farkındalığı 
artırmak için, şimdilik, bu iki kavrama farklı 
anlamlar yükleyerek bir başlangıç yapmakta 
fayda görüyoruz. Tabii ki bu konunun araştırıl-
ması, derinleştirilmesi ve geliştirilmesi mesele-
sinin aydınların ve akademisyenlerin önünde 
duran acil bir görev olduğunu da hatırlatmak 
istiyoruz.

Kanaatimizce iktisat daha ziyade teoriye, 
ekonomi ise bizatihi uygulamaya dönüktür. 
Bu noktada iktisat ekonominin dar çerçeve-
sine hapsedilemez. İktisat ekonomiyi kapsar, 
kuşatır ancak onunla sınırlı ve eş görülemez. 
Çağdaş dünyada iktisat, hayatı kuşatan sosyo 
ekonomik bütünlüğün kavramsallaştırılması, 
modellenmesi ve teorisidir; ekonomi de bu 
kavramsallaştırmalara dayalı gündelik yaşam 
pratiği olarak birlikte tek bir sosyal praksisi 
oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle “iktisat, 
ekonomi uygulamasının toplumun tüm kesim-
leri gözetilerek ve kuşatacak belli bir siyaset 
anlayışıyla hayata geçirilmesidir.” Yani iktisat, 
ekonomi politiktir. Diğer bir deyişle iktisat, 
politik ekonomidir.
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“İktisat” ve “ekonomi” kelimeleri kökenleri 
bakımından da ayrılır. İktisat kelimesi aslında 
Arapça bir kelime olup “kasd” kökünden gel-
mektedir.1 Kasd ise hedefe yönelme, doğru yol, 
amaca uygun, mutedil demektir. Bir açıdan da 
“kıst” (adil olan pay, adalet) kavramını düşü-
nürsek her şeye hakkını verme, her şeyi yerli 
yerine koyma, diğer bir deyişle tam anlamıyla 
adaleti tesis etme iktisat kavramına derin bir 
açılım yapabilir. Bu yönüyle, iktisat kelime-
si itidal üzere hareket etme, harcamalarda 
tasarruflu olma, kanaat etme demektir. Başka 
bir ifadeyle iktisatta bir gayeye yönelme vardır; 
“amaçlılık, ölçü ve ölçülülük” sosyal ve iktisa-
di kavrayışın temel unsurlarıdır. “Ekonomi” 
kelimesi ise yunanca oiko (ev) ve nomia (kural) 
köklerinden müteşekkil oikonomia kelimesin-
den gelmektedir. Bu yönüyle, ekonomi kelimesi 
ev kuralı, ev yönetimi demektir. Bizim literatür-
de kullanılan “İlmi Tedbiri Menzil” deyiminin 
anlamı da bir bakıma “ev yönetimi”, “ev yöne-
tim bilgisi” demektir ve oikonomia kelimesi ile 
paralellik arz edebilir. Ancak aralarında bazı 
temel farklar vardır.

İktisat kavramını “ilmî tedbiri menzil” kav-
ramıyla birlikte düşündüğümüzde ekonomi 
kelimesinden en temel farkının “amaç farklılı-
ğı” olduğu açıktır. Zaten varılacak yer anlamın-
daki menzil kelimesi bunu açıkça göstermek-
tedir. İşte bütün bu tartışmalar bize, “iktisat” 
ile “ekonomi” kelimelerinin kökenleri kadar, 
yöneldikleri maksatlar açısından da ciddi ve 
derin farklılıklar taşıdıklarını gösterir. Bugün 
için, iktisat kavramının İngilizcesinin ekonomi 
kelimesi olması bizi yanıltmamalıdır. Zira söz 
konusu maksat farklılığındaki temel ayırım 
bize bugün kullanılan sözde iktisat kavramının 
aslında zihin ve anlam olarak kapitalist iktisat 
hatta daha doğru bir ifade ile materyalist ikti-
sat olduğu açıktır.

Tarihî arka planı olan bu yaklaşım ile ilgili, 
ilk defa “politik ekonomi” tabirini kullanan 
filozof Nasiruddin Tusi (1201-1274), Ahlak-ı 
Nasiri adlı kitabında bize asırlar öncesinden 
şu hayati meseleyi hatırlatmaktadır: “İnsan var 
oluşu, karşılıklı iş birliği olmadan bir surete 

1 M. Salih Geçit, Ekonomi ve İnanç, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
2009, s. 19.

bürünemeyeceğinden ve bu iş birliği toplumsal 
münasebet olmaksızın meydana gelemeyeceği 
için işbu sebeple insan özü gereği topluma ba-
ğımlıdır. Bu bağımlılık, insanın bizim “temed-
dün” (yahut “mudun” şehirler ya da ekonomi) 
dediğimiz topluma olan bağımlılıktır. “Temed-
dün” kelimesi yaşam konforu sağlamak için 
muhtelif zanaatları ve sanayileri benimseyerek 
birbirleriyle iş birliği yapan insan topluluğuna 
delalet eden “medine” kelimesinden türemiştir. 
Bu, “İnsan özü gereği toplumsaldır” yargısının 
tam olarak anlamıdır. Fakat her insanı neyi se-
viyorsa onu yapmaya bıraksak insanlar arasın-
da bir iş birliği olmayabilir ve güçlü olan zayıfı 
boyunduruğu altına alabilir, açgözlü olan her 
şeyi kendisi için toplayabilir ve böyle olunca da 
münakaşalardan dolayı insanlar birbirinin kö-
künü kazımaya başlayabilir. İşbu halden dolayı 
her insanın kendi payına düşeni almasını, hak 
ettiğiyle kanaat etmesini, diğerlerinin hakla-
rına tecavüz etmemesini ve bir iş birliği ruhu 
içinde kendi şahsi çıkarı peşinde koşmasını te-
min eden pratik adımların atılması zorunludur. 
Böylesi adımları atmaya “siyasat”, yani siyaset 
denir. Bütün bunlardan “politik ekonominin”, 
kamu yararının yeknesak yasalarını inceleyen, 
gerçek ilerleme kaydedebilmek için gerekli 
olan karşılıklı iş birliğini teşviki kasteden ve ko-
nusu; insan fertlerinin bir araya gelmesinden 
ortaya çıkan ve (mesleklerinin) mükemmelleş-
mesine yönelik faaliyetlerine bir kaynak olarak 
hizmet eden toplumun yapısı olan bir bilim 
dalı olduğu açıktır,”2

2 Vincent Barnett, Dünya İktisadi Düşünce Tarihi, çev. Hayreddin 
Soykan, Albaraka Türk Yayınları, İstanbul, 2020, s. 377-378.

İktisat ekonomiyi kapsar, kuşatır 
ancak onunla sınırlı ve eş görülemez. 
Çağdaş dünyada iktisat, hayatı 
kuşatan sosyo ekonomik bütünlüğün 
kavramsallaştırılması, modellenmesi ve 
teorisidir.
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G Ü N D E M

“EKONOMİ” KAVRAMININ YETERSİZLİĞİ

İktisat ile ekonomi farkının daha iyi anlaşıl-
ması ve ekonomi kavramının yetersizliğinin 
gün yüzüne çıkması konusunda bu disiplinin 
kurucularından Adam Smith’in (1729-1790) 
Ulusların Zenginliği adlı kitabındaki bir değer-
lendirmesi dikkate şayandır: “Siyasal ekonomi, 
iki ayrı amaç güder: Birincisi, halka bol bir 
gelir veya geçim sağlamak yahut daha doğrusu, 
onların, kendileri için böyle bir gelir ve geçim 
sağlamalarını mümkün kılmak; ikincisi, devleti 
ya da toplumu kamu hizmetlerine yetecek bir 
gelirle donatmaktır. Halkı da hükümdarı da 
zengin etmek gayesini gözetir.”3 Aslında Smith, 
halk ile devleti bir araya getirip bütünleştirecek 
bir yaklaşımdan bahsederken siyasal ekonomi 
kavramını kullanarak altını çizmeye çalıştığı-
mız farkın işaretini vermektedir.

Ayrıca bu meselede Fransız Devrimini etkileyen 
ve Toplum Sözleşmesi adlı eseriyle ünlenen dü-
şünür Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-1778) 
pek de duyulmamış olan Ekonomi Politik adlı 
kitabındaki değerlendirmesi de ipucu vericidir: 
“Ekonomi ya da Oikonomi (Ahlaksal ve Siyasal). 
Bu sözcük oiko, ev ve nomo, yasa sözcüklerin-
den gelir ve kökenine göre, tüm ailenin ortak 
iyiliği için ev işlerinin akla ve belli kurallara 
uygun biçimde çekilip çevrilmesi anlamını taşır. 
Bu terimin anlamı sonradan en büyük ailenin, 
yani devletin yönetimini de kapsayacak biçimde 
genişletilmiştir. Bu iki anlamı birbirinden ayırt 
etmek için, ikinci durumda buna genel ya da 
politik (kamusal) ekonomi, öteki durumdaysa 

3 Adam Smith, Ulusların Zenginliği, çev. Mehmet Tanju Akad, Islık 
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 455.

ev ekonomisi ya da özel ekonomi adı verilir. Ro-
usseau, daha eserinin girişinde ekonomiyi “özel 
ekonomi” ve “genel ekonomi” (politik ekonomi) 
olarak ayırmak durumunda kalmıştır.4 Genel 
ekonomiyi politik (kamusal) olarak değerlen-
dirmiş, buna toplum ve devlet idaresi anlamı 
vererek buradan da genel iradeye varmıştır. 
Ekonomi politiği bir anlamda polis’in nomos’u 
olarak yani toplumun/devletin yasası, düzeni 
olarak görmüştür. Bu son derece ilginçtir.

Velhasıl “iktisat” ve “ekonomi” ayrı zihinlerin ve 
ayrı yaklaşımların ürünüdür. Bu açıdan şunu 
çok rahatlıkla söyleyebiliriz: mevcut iktisat an-
layışı materyalist iktisat anlayışıdır ve onun iki 
uygulaması olan kapitalist ve sosyalist ekono-
miler de bizatihi politikaları, uygulamalarıdır. 
İktisat bir amaca matuf zihinsel bir çaba ve 
teori, ekonomi ise bu zihinsel çaba ve teorinin 
bir uygulaması demektir. Bir bakıma ekonomi, 
bir iktisat politikasıdır, bir iktisat uygulamasıdır 
yani dar ve sığdır. İktisat ise sadece ekonomiyi 
değil bütün hayatı kuşatan daha geniş ve derin 
anlamları olan, yeni zihin üzerinden yeni dün-
yaya kapı aralayan felsefi bir kavramdır.

İSLÂM TOPLUMUNUN İKTİSADİ İÇYAPISI

İktisat kavramını yeniden aslına döndürmek 
için girdiğimiz bu yolda Sezai Karakoç’un ikti-
satla ilgili tek kitabı olan ve küçük hacmine rağ-
men değindiğimiz zihin ve amaç farklılığını çok 
iyi işleyerek ortaya koyan İslâm Toplumunun 
Ekonomik Strüktürü adlı eserine geçebiliriz. 
Karakoç; o bilge, derin ve ufuk dolu yaklaşımıy-
la daha işin başında fikriyat boyutunda kendine 
haslığın altını çizer: “İslâm toplumunda kendine 
mahsus bir iktisadi içyapı oluşmuştur. Bunun 
ana çizgileri yakalanıp, İslâm toplumunun ikti-
sadi yapısının orijinalliği kabul edilmedikçe, bu 
ülkeler ekonomisi üzerine yapılan incelemeler 
aldatıcı analojiler olmaktan öteye geçemez,”5 
Devamla, Batı sınırlamaları ve muhtevalarıyla 
İslâm realitesinin üzerinde yapılacak soyutla-
malar, İslâm’ı değil, ancak batı doktrinlerinin 
İslâm’ı nasıl gördüğünü ve gösterdiğini tespite 
yarar (s.10) der. 

4 Jean-Jacques Rousseau, Ekonomi Politik, çev. İsmet Birkan, İmge 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, s.7.

5 Sezai Karakoç, İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Diriliş 
Yayınları, İstanbul, 2015, s.8

Sezai Karakoç’a göre Müslüman için 
mal, ilahi yolda ilerlemek için bir 
vasıta, bir imkân, bir malzemedir. 
Eşyanın verdiği hazdan çok, o 
eşyayla birlikte gelen ödevleri tam 
yerine getirerek elde edilecek ebedî 
hayat sevinci için bu malların 
sorumluluğunu üzerine almaya razı, 
hatta istekli olur.
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Ardından kör gözlere işaretler gönderir: ahlak 
ve dinle ekonominin ilgisini henüz tam bir 
ölçüye bağlayamamış olan ve birçok önemli 
buhranlarının ve kapitalizm-komünizm iki-
lisinin kaynağı bu noktada bulunan Batı’nın 
gözü önünde İslâm prensipleri kurtarıcı birer 
semboller halinde durmaktadır da gurur, bunu 
görmeye engel olmaktadır (s.12).

Sezai Karakoç her ne kadar ekonomik yapı 
(strüktür) kavramını kullansa da aslında 
kastettiği daha önce altını çizdiğimiz iktisat 
kavramının derin anlamıdır. Nitekim İslâm’ın 
her cephesinde olduğu gibi iktisat görüşünün 
aranmasında da birinci prensip onun İslâm dışı 
sistemlerden farklılığını kabul etmekse, ikinci 
prensip de İslâm’ın bu cephesinin öbür cephele-
rinden, yani, inanç, ahlak, hukuk, sosyal hayat 
ve genel dünya görüşü cephelerinden ayrı ve 
bağımsız ele alınamayacağı, daha doğrusu onlar 
göz önünde tutulmadan, söz konusu olamaya-
cağı prensibidir (s.13) diyerek bu ayırımı net 
bir şekilde ortaya koyar. Üstelik bu yaklaşımını 
ebedîlik üzerinden çok daha açık olarak saflaş-
tırır: İslâm, yaşadığımız hayatı ebedîliğe göre 
ayarlar. Ekonomi, bu hayatın çerçevesini doğru-
dan doğruya aşma durumunda değildir. Ancak, 
ebedîliğe aday olan insanın çalışmasında, dün-
yayı yorumlamasında ve kullanmasında önemli 
bir yeri olmak bakımından, dolaylı olarak, 
ebedîlik problemine ilişir (s.16). İslâm’ın insan 
ve eşya telakkisinin, mülkiyet anlayışının diğer 
sistemlerden tamamen farklı olduğunu söyleye-
rek mutlak anlamda eşyanın da insanın da ona 
ait olduğunun altını çizer. Ona göre Müslüman 
için mal, ilahi yolda ilerlemek için bir vasıta, bir 
imkân, bir malzemedir. Eşyanın verdiği hazdan 
çok, o eşyayla birlikte gelen ödevleri tam yerine 
getirerek elde edilecek ebedî hayat sevinci için 
bu malların sorumluluğunu üzerine almaya 
razı, hatta istekli olur.

Sezai Karakoç, kapitalizm ile sosyalizmin 
açmazlarını, oluşturdukları toplumsal geri-
limlerin nasıl bir çatışma ve gerilimlere neden 
olduğunu işaretler. İslâm iktisadının ilkelerinin 
her zaman ve her koşulda nasıl bir tohum gibi 
içsel dinamikler taşıdığının altını çizer: “İslâm 
ne kapitalizm ne komünizm gibi donmuş, 
katı, kısa bir dönem uygulanıp sonra terk için 

savaşılacak, insan ve toplum enerjisini yutan, 
emen, akıtan ve kurutan bir yapı teklif etmiş 
ne de liberalizm ve sosyalizm gibi tamamen 
havada kalan, aldatıcı oyalayıcı birkaç prensibi 
söylemekle yetinmiştir. O, her çağda ve her 
türlü gelişmelerden sonra da uygulanabilecek 
prensipler, doktrin, sistem ve yapı getirmiştir. 
Prensipler, ağacı içinde bulunduran tohum gibi 
İslâm ekonomi doktrinlerini, sistemlerini ve 
yapılarını içinde bulundurmaktadır,” (s.20).

Sezai Karakoç, altmış sayfalık o küçücük 
kitabıyla İslâm ekonomisi alanında yayım-
lanmış yüzlerce kitabın üzerinde ve ötesinde 
bir etki yaratmış ve tam bir zihinsel sıçrayış 
oluşturmuştur. Ortaya koyduğu genel ilkeler 
ile İslâm dışı sistemlerden farklı (özgün), bir 
cephesinin öbür cepheleri ile bir ve bütünleşik 
(bütünlük), hayatı ebedîliğe göre ayarlama, her 
çağda uygulanabilecek bir dinamizm taşıma, 
mutlak mülkiyet anlayışını devre dışı bırakma 
ve eşyayı ilahi yolda ilerlemek için bir vasıtaya, 
imkâna dönüştürme vb. iktisada yeni anlamlar 
yüklemiş, yeni pencereler açmış ve bu alandaki 
tasavvurumuzu geliştirip zenginleştirmiştir.

Sonuç olarak; iktisat bir kasta, amaca doğru 
yaşamaktır ve ekonomi de o amaca uygun ikti-
sadi eyleyiş içinde olmaktır. O yüzden de İslâm 
toplumunun ideası, İslâm idealinin genişleme-
si ve yayılmasıdır. İktisadi perspektif içinde 
ekonomik ilerleyiş de bu ideaya bağlıdır ve 
onun içindir. Sezai Karakoç’un diliyle bağlar-
sak; İslâm toplumlarını batılıların elinden ve 
dilinden kurtaracak kahraman nesil, şüphe yok 
ki İslâm iktisadını da yeni baştan düzenlemek 
ve kurmak zorundadır.
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN YÖNÜ VE İDEOLOJİSİ: 
MUHAFAZAKÂR İSLÂMCILIKTAN 

MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİYE Mİ?
 MUSTAFA AYDIN 

I.

T ürkiye’de iki yüzyıla yakın bir zamandır 
tartışma alanından çıkmayan önemli ko-

nulardan birisi, toplumumuzun nereden nereye 
doğru dönüştüğü ve bu dönüşüm sürecine eşlik 
eden ideoloji(leri)nin ne olduğudur. Şüphe-
siz konu sosyolojiktir ve her sosyal analizde 
olduğu gibi ona ait, yetişmediği yerlerde de yeni 
oluşturulmuş kavramlar kullanmak gerekir. 
Bu noktadaki mevcut kavramların en önem-
lileri, toplumsal dönüşüm, (İslâm’dan ziyade) 
Müslümanlık (hatta daha sıkça kullanımıyla 
İslâmcılık), demokrasi, muhafazakârlık ve 
bunların, muhafazakâr İslâm ve muhafazakâr 
demokrasi gibi bileşenleridir. Tabi belirttiğimiz 
gibi bu şablonların yetmediği noktada tedavü-
le süreceğimiz kavramlar olmaktadır. Sağ-sol, 
mevcut analizcilerin elinde hukuk gibi birkaç 
garnitür etkenin yanında güncel siyaset ve enf-
lasyon, faiz ve dövizin inip çıkışı gibi ekonomik 
ögeler vardır.

Gerçekten de sosyal analiz için, dönüşüm çizgi-
sini doğru tespit etmek büyük önem taşımak-
tadır. Bu, bize, geçmişi anlamamızı sağladığı 
kadar geleceğe ilişkin doğru öngörülerimize de 
imkân sağlar. Sade bir örnek vermek gerekir-
se CHP bu çizgiyi anlamak istememekte veya 
görmezlikten gelerek o boşluğu ilgisiz şeylerle 
doldurmaya çalıştığı için halkla sağlıklı bir ilişki 
kuramamakta ve dolayısıyla da normal ve meş-
ru yollardan iktidara gelememektedir. İçerden 
darbeler dışarıdan müdahaleler beklemektedir.

Batı dillerinde (sosyal) transformasyon, eski 
dilde tahvil kavramlarıyla karşılanan ve günlük 
konuşmalarda değişimin sonuna sıkıştırılıveren 
güncel dildeki dönüşüm, sosyolojide lokal ve 
sınırlı bir değişimden farklı olarak, daha derin, 
daha kapsamlı ve arka arkaya devam eden bir 
değişim sürecini ifade eder. Yani altyapısını de-
ğişim oluşturur ama sıradan değişimden farklı 
bir anlam taşır. Mesela bir şey için “oradan şura-
ya ve nihayet şuradan geçerek buraya gelmiştir” 
sözü bir dönüşüm anlatımıdır.
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Elbette dönüşüm bir süreç olarak durağan değil, 
hareketli bir iştir. Ancak çoğu kere potansiyel 
kalsa da alanda izlediği ve olaylarla test edebi-
leceğimiz bir yolu, açık veya gizil ilkeleri vardır 
ve bunlar analizde önemli bir yer tutarlar. 
Ciddi sosyal analizler bu süreci ve izlediği ilkeyi 
gösterebilmeye bağlıdır. Sözgelimi bir yerde 
komşuluk ilişkilerinden bahsetmek bir değişim 
sorunudur. Ama komşuluk ilişkilerinin nereler-
den geçerek buraya geldiğine ilişkin tespitler bir 
dönüşüm analizidir. Bu, bize, yönünün nereye 
doğru olduğunu bilme ve gelecek için öngörüler-
de bulunma imkânı verir.

II.

Türkiye’de toplumsal dönüşüm üzerine, İslâmcı 
veya laik iki çevrede de yapılan tüm analiz-
ler kaçınılmaz olarak İslâm ekseninde olup 
bitmektedir. Dönüşüm üzerine son zaman-
lardaki yorumlarından birisi toplumumuzun 
tarihsel olarak Osmanlı dönemindeki kitabi 
İslâm’dan İslâmcılığa, oradan muhafazakârlığa, 
muhafazakârlıktan da demokrasiye doğru 
evirildiklerini ileri sürmektedir. Bu basamak-
lar, gerçekten toplumun belli aşamalarını ifade 
ediyor mu tartışmaya açıktır.

Osmanlı şüphesiz İslâm eksenli bir dünya görü-
şüne sahipti. Ancak kısaca ethos da diyebileceği-
miz bu dünya görüşünün, asıl İslâm ile açık bir 
çelişmesi olmasa da de her şeyi uhdesine almış 
tam bir şeriat düzeni değildi. Bu, tarihî, toplum, 
kültür, coğrafya, gibi farklı unsurlarla örülmüş 
ethos, benim yazılarımda sıkça kullandığım ta-
rihsel misyon ile de karşılanabilir. İçinde adalet, 
hakkaniyet gibi İslâm’la da pekiştirilmiş yüksek 
değerlerin yer almasının yanında, dayanışma 
ve (Z. Bauman’ın deyimiyle en azından şimdi-
ki Batılı toplumların hiç anlamadığı ve ilkel 
toplumların bir özelliği sandığı) dayanışma ve 
yardımseverlik gibi yüce eylemlerin yer aldığı 
bir kültür kodudur. Burada belirtmeliyiz ki bu 
yazımız doğrudan İslâmcılık, süreç içinde onun 
kayıp ve kazanımları ile ilgili değildir. Daha 
farklı bir konu üzerinde durduğumuz için onu 
dışarıda tutup dönüşümle ilgili daha genel bir 
çerçeve çizmeye çalışacağız.

Cumhuriyet döneminde dönüşüm bağlamında 
ciddi bir kırılma yaşandı. Kontrol sağlayıcı bir 
örgütsel yapının dışında İslâm, sırf siyasetin 
dışında değil sekülerist bir politikayla toplumsal 

ve hatta bireysel hayatın dışına itildi ve bu uy-
gulama daha sonra çarpık bir laiklik anlayışıyla 
garanti altına alındı. II. Abdülhamid döneminde 
Osmanlı’yı ayakta tutabilmede yararlanmak 
amacıyla başlatılan İslâmcılık politikası, halkı 
zaten Müslüman olan ve İslâm âlemini temsil 
eden bir ülkenin İslâmcılık politikası biraz 
şüphe ile karşılanmıştı. İslâmcılık, Cumhuriyet 
döneminin baskıcı din politikası nedeniyle 
1960’lara kadar yarım yüz yılı aşkın bir zaman 
içinde özel olarak siyasi alanda hiçbir etkiye 
sahip olmadı. Bu çerçevede İslâmcılık bir kültür 
olgusu olarak bazı dergilerde var oldu. Sol kanat 
bazı dönüşüm yorumcuları “kurtuluş mücadele-
sine bile yeterince katılmayan geniş bir Müslü-
man kesim, yeni Cumhuriyet yapılanmasıyla 
bütünleşemedi, merkeze hep muhalif kaldı” 
demektedirler ki bu bütünüyle gerçek dışı bir 
iddiadır.

Söylemeye bile gerek yoktur ki Millî Mücadele’yi 
çoğu Müslüman olan bütün bir toplum vermiş-
tir. Din adamları minber ve kürsülerden halkı 
kıyama çağırmış, bir süre sonra meşruiyet dışı 
sayılacak olan ve genel olarak uç noktalarda 
hareket ettikleri düşünülen bütün tarikatlar bu 
mücadelede yer almışlardır. Ne var ki devlet 
kurulduktan sonra bu mücadeleci Müslümanlar 
dışlanmışlardır. İddia edildiği gibi Cumhuriyet’e 
ilgisiz kalmamışlar, ilişkisiz bırakılmışlardır. 
Hatta değişik yer ve zamanlarda bazı vesilelerle 
(laik) Cumhuriyet düşmanı ilan edilmişlerdir. 
Kırılmışlar ama düşman olmamışlardır. Özal ile 
başlayan ve Erdoğan ile devam eden dönemde 
devlete sahip çıkmaları da bunu göstermektedir.

Başka bir ifadeyle bazılarının sandığı gibi Cum-
huriyet döneminde İslâmcılık, Müslüman halk 
çoğunluğunun bir fiilî siyasal ethosu olmamıştır 
ki dönüşüm basamağı, İslâmcı ethostan demok-
rasiye geçiş olarak nitelendirilsin. 1970’li yıl-
larda özellikle merhum Necmettin Erbakan’dan 
itibaren siyasi hayatımızda İslâm, “burada bir de 
dinimiz var” anlamında bir söylem çerçevesinde 
devreye girmiştir. Eğer böyle olmasaydı Erbakan, 
“millî görüş” sistemi klişesinin altına sığınmaz, 
yine Mücadeleciler, İslâm’ı kastettikleri durum-
larda “milli” kavramını kullanmazlardı. Kaldı ki 
İslâmî siyaset, İslâm devleti gibi sözler benim 
üzerinde durmaya çalıştığım dönüşüm bağla-
mında fazlaca bir anlam ifade etmemektedir.
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III.

İslâm duyarlı halk, İslâm’ın baskı altına alınmış 
olması ve başörtüsü gibi hayatında yansıttığı 
her eyleminde yakasına yapışılmasına karşı 
bir ara çözüm yolu bulunmuştur ki bunun adı 
muhafazakârlıktır. Toplumumuzun pratik haya-
tında yer alan muhafazakârlık Batı dünyasında 
olduğundan daha farklı bir anlam taşımakta-
dır. Batı’da muhafazakârlık yeni ortaya çıkmış 
aşırılıklara karşı mevcudun korunup muhafaza 
edilmesi anlamında bir işlemin adıdır. Korunan 
şeyin bir sabitesi yoktur. Onun için de bir süre 
sonra bu unsur yeni aşırılığa karşı benimsenip 
muhafazaya alınan bir şeydir. Müslümanların 
muhafazakârlığı daha farklı bir şeydir, aşırısına 
karşı bir şeyin korunmasından çok İslâm dışı 
siyasal tavra karşı bir maske olagelmiştir. Bu du-
rum toplumun iradeli bir tercihi olmadığı için 
artık şimdilerde böylesi bir sıfatı da taşıma eği-
liminde değildir. Ama birileri muhafazakârlığın 
devam ettiğini ve gittikçe İslâm’la bağlarını 
kopararak daha bağımsız ve daha seküler hâle 
geleceğini beklemektedir.

İleri sürülen bu teze göre İslâmcılık, artık 
uç noktada bir anlam ifade etmediği için 
muhafazakârlığın altına sığınarak varlığını 
sürdürmektedir. Tez sahiplerinin beklentisine 
uygun olarak da artık Müslümanların siyasal 
ethosu muhafazakâr İslâm değil, muhafazakâr 
demokrasidir. Yani İslâm doğrudan işin içine 
girmemektedir. Bu yeni kimliği doğrulamak için 
kullanılan bazı argümanlar da vardır. Ahmet Da-
vutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener ve benzer-
lerinin siyasal hareketleri bunun tipik bir örneği 
olarak gösterilmektedir. Bunlar artık İslâmî ve 
hatta millîci bir ethos taşımamaktadırlar, et-
hosları demokrasidir. Bunun için de Müslüman 
çoğunluğun maslahatının aksine CHP ve hatta 
HDP ile iş birliği ve hatta eylem birliği yapabil-
mektedirler. Yıllarca Müslümanlara saldıran 
kişi ve kuruluşlara, demokrasi adına, yerine 
göre Müslümanları karşılarına alma pahasına, 
önce bunlar sahip çıkmaktadırlar. Bütün bunlar, 
küresel bazdaki değişmenin de etkisiyle toplum-
sal dönüşümde adapte olmaya çalıştıkları yeni 
yerlerinin görünümleridir. Türkiye’nin geleceği 
açısından bunlar umut verici gelişmelerdir. vb. 
demektedir.

Peki bu görünümler gerçekten böyle mi yorum-
lanmalıdır. Yoksa bir zamanlar çok sözü edilen 

1960 sonrası “ideolojilerdeki kırılma” teziyle 
açıklanabilir mi, yani artık bundan sonra bir 
omurgasız siyasal ideolojiler dönemi mi yaşa-
yacağız? Kısaca bunun hiç de böyle olmadığını 
söyleyebiliriz. Batı dünyasındaki keskinleşen 
ırkçı ideolojiler, İslâm karşıtı söylemler, eşcin-
sellik gibi ahlak düşmanı söylemlerin saldırgan 
duruma gelmesi, vb. bunun hiç de böyle olma-
dığını göstermektedir. CHP’de temerküz etmiş 
İslâm karşıtı tavır değişmemiş, sayıltılarına göre, 
bazı muhalif kesimler varsa da adam etmeye 
çalıştıkları toplum, bu konuda bir hayli değişip 
dönüşmüştür. Bu tezi doğrulayan yeterince 
argüman vardır. Belirtmek gerekir ki kendine 
özgü laiklik, Atatürkçülük gibi aşılması kolay 
olmayan meşruiyet yollarına sahiptir. Kaldı ki 
aklileştirmenin önünde bir sınır olmadığı için 
zorlandığında ekonomik, siyasi, hukuki vesaire 
her türlü olay mevcut inanç ve düşünceyi doğru-
lamak için kullanılabilir.

IV.

Sosyoloji, toplumların değişim ve dönüşüm 
analizlerinde kullanılmak üzere, Max Weber’in 
deyimiyle ideal tipler üretmiştir. Tabi hazır ideal 
tipler, ele alınan her toplumla tam çakışmaz 
ve hatta analizci sahip olduğu dünya görüşüne 
bağlı olarak var olanı yok, olmayanı da varmış 
gibi görür ve gösterir. İçi insanlar tarafından dol-
durulmuş olsa da bu kablola açıklayıcı bulunur. 
Mesela Türkiye ile ilgi analizlerde sınıf kavramı 
kullanıla gelmiştir. İlk bakışta gayet somut ve 
önünüzdeki unsurları içine rahatça yerleştire-
bileceğiniz alt ve üst sınıflar vardır. Şüphesiz 
bir alt ve üst olgusu yok değildir. Ama bunlar 
şablondaki anlamlarıyla sınıflar değildirler. 
Daha ciddi bir analizle aşağıda da göstereceği-
miz üzere bunun daha farklı bir yapı olduğunu 
görürüz ve dolayısıyla bunun üzerinden yapılan 
toplum hesaplarda yanlış çıkar. Mesela Cumhu-
riyet dönemi toplumunda bir kırgın ve suskun 
kesim nereye düşer? Alt sınıf, bir ekonomik 
sınıf mücadelesi vermiyor ve mesela oyunu İşçi 
Partisi’ne kullanmıyor. En belirgin bir üst sınıf 
ögesi olan TÜSİAD, ekonomik sıkıntılar üzerine 
sesi çıkmazken niçin imam hatip liselerinin ka-
patılması için rapor üstüne rapor yayımlıyor vb.

Türkiye’de toplumsal dönüşümü açıklamak için 
dünden bugüne yukarıda da belirtildiği üzere 
modeller oluşturula geldi. 
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Bunların oluşturucu ve kullanıcıların eğilimleri-
ne denk düşen bir yönleri bulunsa da bazı ortak 
nitelikler taşımaktadırlar. Bu söz konusu nitelik-
ler “yerlici/millîci” ve “dışa bağımlı/yabancı” bir 
ikili üzerinden ifade edilebilir. Bunlardan dışa 
bağımlı ve yabancı olanı yalın haliyle din düş-
manı olmasa da İslâm karşıtı “laik cumhuriyet-
çi” eğilimdir. Bu kutup için uzun zaman “Batıcı” 
nitelemesi kullanılmıştır. Ne var ki (İslâm’la 
uyuşmayan) Batı kültürünü her haliyle benim-
semek ve topluma dayatmak anlamına gelen bu 
kavram, siyasal olduğu kadar kültürel bir içerik 
taşıyordu. Ama şimdilerde pek kullanılmayan 
bu kavramın delaleti kültüre değil, fiilî siyasete-
dir, yani iktidar olmak için toplumdan yüz bu-
lamayan bu kesim, toplumun diktiği iktidarları 
Batı’nın darbe gibi fiilî destekleriyle alaşağı edip 
ülkeyi yönetme çabasında olan bir seçkincilik 
olgusudur. Yerlici olmanın en önemli içeriği ise 
(ideolojik bir kavramsallaştırmayla İslâmcılık 
değil) bizzat İslâm ola gelmiştir.

Yarım yüzyılı aşkın bin zamandır kullanıla 
tezlerden birisi de Şerif Mardin’e ait merkez-
çevre denklemidir. Söz konusu denkleme göre 
toplumumuzda Osmanlıdan günümüze kadar, 
yönetimi de elinde tutan bir merkez ve bir de 
genelde yönetilen halktan oluşan çevre vardır. 
Ancak Mardin’e göre bu merkez-çevre ikilemi, 
her toplum için geçerli olan sıradan, (yukarıda 
bir) yöneten ve (aşağıda) yönetilenler ikilemi 
değildir. Bunlar bir hayli istikrarlı, köklü sosyal, 
kültürel, kategorik yapılardır. Siyasetin ötesinde 
din, sanat, edebiyat vb. gibi her kültürel alanla 
ilgili kendine has diğerinden farklı kültürleri 
vardır. Yine sosyoloğumuza göre bu farklılığa 
rağmen iki kesim de aynı ethosu paylaşmışlardır 
ki bunun en önemli ögesi İslâm’dır. Yani İslâm 
her ikisinin de hem dini hem de ethosudur. 
Aralarında hiçbir çatışma yoktur, güncel bir 
deyişle birileri bir hegemoni peşinde koşmadığı 
gibi birileri de iktidara karşı dışarılarda destek 
arayışında değildir.

Cumhuriyet döneminde yeniden oluşturulan 
ve geçerli kılınan açıklayıcı gözüken denklemin 
mevcut durumu izah ettiğini söylemek mümkün 
değildir. Mesela merkez, tüm çabalarına rağmen 
merkeze gelmesini önleyemediği çevreyi yeni 
bir siyaset projesiyle kendisine entegre edebilir 
ve bir iktidar aracı olarak kullanabilirdi. Mer-
keze akan çevre de her haliyle merkeze entegre 

olmanın şevkini yaşayabilirdi. İkisi de kendi 
konumlarını ısrarla korudu. Merkez merkez-
liğinden taviz vermedi, çevre kendi merkezini 
kurmak durumunda kaldı.

V.

Daha da önemlisi merkez ve çevrenin ikisi de dö-
nüşüp daha başka şekiller aldılar. Merkez olarak 
nitelenen yer, artık demografik olarak pozitif 
eğitim almış ve dolayısıyla seküler (ki onlar 
kendilerini laik olarak tanımlar) ve uzun zaman 
merkez tarafından destek görmüş bir zengin 
kesiminden oluşmadığı gibi çevre de artık kent-
lerin dışında ve çevresinde yaşayan, dindar ama 
fakir kesimlerden oluşmuyor. Taşıdığı gelenek-
sel kültürün yanında modern kültürle de iç içi 
olan çevre, Marx’ın tanımıyla bir sınıf bilinci 
taşımıyor, ama sosyal/kültürel bir oluşum olarak 
kendine özgülüklerde bilinçleniyor. Yukarıda da 
söz konusu ettiğimiz gibi bu geçiş döneminde 
bazı zorluk ve zorunluluklara bağlı olarak kendi-
ne özgülüklerde bir muhafazakâr yol tutturmuş-
tu. Ama şimdi artık eski merkeziyetçi yapının 
nitelediği türden gibi muhafazakâr da değil.

Bu arada (geleneksel) eski merkezde de önemli 
bir değişiklik meydana geldi. Atatürkçü laik 
cumhuriyet söylemi devam ediyorsa da eylem 
çok farklıdır. Faşizm düzeyinde bir ulusçu 
anlayışa sahip o merkez şimdilerde, varsaydığı 
düzen ve iktidar için tabir caizse bir mandacılık 
yolu izleyebilmektedir.

Bu açıklamalardan de anlaşılacağı üzere mer-
kez-çevre denklemi de Türkiye’nin toplumsal 
dönüşümünü açıklamada artık yetersiz kalmış-
tır. Mevcut kutuplaşmayı izah edememektedir. 
Bunun temel sebebi de arkasındaki ethosu göre-
memesidir. Ne yaparsa yapsın ülke için yapılan 
her türlü yatırıma karşı çıkan bir muhalefet 
bloğu, hangi şema kullanılırsa kullanılsın genel 
geçer siyaset kuralları içinde açıklanamaz.

Toplumsal dönüşümü açıklayacak asıl ku-
tuplaşma, alt-üst, merkez-çevre hangi statüde 
bulunursa bulunsun, derin bir kültürel olgu 
olan tarihsel misyondan olanlar ve olmayanlar 
şeklinde ifade edilebilecek kutuplaşmadır. Bu 
tarihsel misyon sadece muhafazakârlıktan değil, 
salt İslâmcılıktan da farklı bir şeydir. 
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Sözgelimi savunma sanayii karşıtlığı bir İslâm 
karşıtlığına değil, toplumun kendine özgü tarih-
sel misyonunu yadsımaya dayanır. Sıradan bir 
varoluş için bunlara gerek yoktur, bir iddianız 
yoksa birilerinin gölgesinde kimliksiz ve kişilik-
sizlik ciddi bir savunma sisteminiz olmadan da 
yaşayabilirsiniz. Demokrasi kaşesi altındaki siya-
set oyunları birilerini tatmin eder. Bunun için de 
gerçekten parlamenter sistem, ihtiyaç duyulan 
sistemdir.

Burada önemli konulardan birisi yeni mer-
kezden bağını koparmış, önceleri İslâmcı, 
muhafazakâr ve milli(yet)çi bir kesimin eski 
merkeze entegre olma çabasıdır, bunun en 
önemli yollarından birisi hukuk ilkesine daya-
narak taraf olmaktır. Meşrulaştırma aracı da 
demokrasidir. Önceki konumlarıyla karşılaştı-
rıldığında büyük bir çelişki gözüken bu gelişme 
basit bir siyasal manevra olarak görülmemelidir. 
Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan İslâmcılığı 
ve Akşener milliyetçiliği (önde oğullar ve arka 
planda gözükmeyen babalar), toplumun kül-
tür kodlarına eleştiriler yöneltmekte tereddüt 
etmemektedirler.

Türkiye’deki toplumsal dönüşümü, Selçuklu ve 
Osmanlı’da yaşana gelen tarihsel misyonundan 
Cumhuriyet döneminde kendine özgü bir kimlik 
yokluğuna, oradan da şimdilerde tarihsel misyo-
nunu ortaya koyma çabasına doğru işleyen bir 
süreç çerçevesinde açıklayabiliriz. Bu tarihsel 
misyon, kişisel hayatın ötesinde inanılıp kabul 
edilmiş bir toplumsal görevdir. En önemli içeriği 
İslâm ise de ona indirgenemez. İslâm toplumları-
nın büyük bir kısmının tarih boyunca bu misyo-
nu yerine getiremeyişleri bunu göstermektedir. 
Başka bir ifadeyle işin içine bazı topluma özgü 
nitelikler de girmektedir.

VI.

Söz konusu kültür kodu dinî, fiziksel, kültü-
rel, geleneksel, etnik, coğrafi, maddi pek çok 
unsurun bileşkesinde, uzunca bir zaman içinde 
ortaya çıkmış, Sabri Ülgener’in ifadesiyle hayli 
dayanıklı bir olgulardır, kolayca değişiver-
mezler. Değişenler ekonomik kalıplar, siyasal 
biçimlerdir. Kültür kodlarının asıl taşıyıcısı, 
toplumların en istikrarsız kesimi olan seçkinler 
değil, yerine göre okuması yazması bile olmayan 
halk katlarıdır. Derinliklerde taşıya geldikleri bu 

kodları layıkıyla anlarlar ama açıklayamazlar, 
esasen açıklayabilmelerinin bir önemi de yoktur. 
Gerekli olan onu hayatlarına yansıtabilmektir 
ki özellikle istikbali ilgilendiren ciddi kararla-
rında ona dayanırlar. Rasyonalite adlı kurgusal 
bir aklın ipoteğinde olan aydınlar ise onu hem 
anlayamazlar hem de açıklayamazlar. Bundan 
dolayıdır ki toplum üstünde denedikleri poli-
tik uygulamalarındaki başarısızlığı toplumun 
cehaletine, kime oy vereceğini bilememesine 
bağlarlar.

Eski merkeze eklemlenen bir İslâmcı/
muhafazakâr kesim o eski bildik söylemlere her 
hâliyle katılmaktadırlar. Güncel kör siyasetin ar-
kasındaki gerçek soruna dönüp bakma şansları 
kalmamıştır. Özellikle akıldane olduğunu sanan 
bu dindar kesimimizin gündeminde toplumsal 
hiçbir sorun yer almamaktadır. Doğru-yanlış, 
hükûmetin yaptıklarının eleştirisi yetip art-
maktadır. Yaptıkları ‘ciddi iş’ paydaş söylem ve 
eylemlerin ve sahibi kuruluşların savunulması 
ve Müslümanların anlayışsızlıklarının eleştiri-
sidir. Mesela dindar aydın kesimimiz, Âdem ve 
eşinin cahil olduklarını söyleyen bir sanatçıya 
usulünce bu tutumun sanatçı ruhuna uygun 
düşmediğini söylemek (veya sessiz kalmak) 
yerine, Kur’ân’da (çorak, aceleci, gibi nitelikle-
rinin yanında) insanın cahil olduğunu belirten 
ayetlere dayanarak desteklemeye çalışmaktadır! 
Aslında bu ebedî ilkelere göre, Âdem, Havva, 
söz konusu sanatçı, sen, ben tüm insanlar bu 
cahil nitelemesinin içindedir. Söz konusu tavırla 
ilgili bu basit bir örnektir. Kaldı ki insanın cahil 
olması, cahilce yaptığı işlerin onaylanmasını 
gerektirmez.

Ben bu anekdotumla, kendine özgü artılarıyla 
tanıya geldiğimiz ama toplumun yeterli bir 
değer donanımına sahip olmayan bir sanatçıya 
değil, her yerde olduğu gibi bir üçüncü şahıs 
olarak, Müslümanları kınayan dindar aydın ke-
sime dikkat çekmek istiyorum. Bunlar modern 
kültürün toplumsal kontrol sistemini kırma pro-
jesine canhıraş bir destek vermekle meşguller. 
Şimdiden bu tez oturmuş görünüyor: Buna göre 
aslında her şey normaldir, kritik edilecek hiçbir 
şey yoktur. Çünkü burada bilgisel, tutumsal ve 
davranışsal tüm eylemler aynı düzlemde yer 
alırlar, birbirinden farkları yoktur.
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Tabi burada, kültürlerin tabiatı ile kendine özgü-
lüklerinin farklı şeyler olduğuna dikkat etmeli-
yiz. Felsefe diliyle birincisi ontolojik (varlıksal), 
ikincisi epistemolojik (bilgisel) bir özelliktir. 
Dolayısıyla eşitleme çabası anlamsızdır. Mesela, 
din dindir, sanat sanattır, diyebiliriz ama ha 
İslâm ha Budizm diyemeyiz. Bunlar, görmemiz 
ve kabul etmemiz gereken farklı şeylerdir. Bir 
şeyin varlığını görmezlikten gelmek elbette 
ona karşı işlenmiş bir cürümdür. Farklılıklara 
tahammülü olmayan Modern Batı medeniyeti-
nin çok kültürlülükle kastettiği şey birincisidir. 
Anormalliği de bu çok kültürlülüğe ayak uydu-
ramayıp birin içinde yer alamayışta görmekte-
dir. Yani benim farklılığımı attığımızda beraber 
olabiliriz, onunkini attığımızda değil. Bu sürece 
uyarlanan aydın kesim tezin arkasındaki dün-
yanın toleranssızlığına dikkat bile etmemekte, 
mesela İslâmofobi onlara bir şey anlatmamak-
tadır. Sekülerizmin mutlak geçerli bir tez kabul 
etmelerinin önemi de buradan gelmektedir. 
Ama kuram hiç kimsenin sorununu çözmemek-
tedir. Müslümanlar İslâmsızlaşmaktan, karşıtlar 
İslâmlaşmaktan şikâyetçidirler.

VII.

Aslında sekülerlik sadece Müslümanın değil, 
bu ortamda yaşayan herkesin bir tutum ahla-
kı sorunudur. Ne var ki sekülerlik özel olarak 
Müslümanları ve hatta bazen birbirini bir itham 
aracı olarak kullanılmaktadır. Aslanda yanlışlığı 
herkes yapmaktadır. Belki yapmaması gerektiği 
kabul edildiği için Müslüman daha bir göze bat-
maktadır. Sakal belki yanız Müslüman erkeklere 
has olarak kalmadığı için artık bir zamanlar 
sık kullanılın “hem sakalı var hem de şunun 
yaptığına bakın” denmiyor, ama bu, başörtülüler 
için hâlâ kullanılıyor. Her çağda ve her yerde 
dünyevileşme yaşanmıştır. İkiyüzlü olgunun 
bir tarafı din, diğer tarafı dünya ise her haliyle 
kaçınıla(bile)cek bir durum da değildir. Önemli 
olan neresi olduğunun tespitidir ama buna pek 
de kafa yorulmuyor.

Gerçekten de sekülerliği, İslâm karşıtları Müslü-
manları bir köşeye sıkıştırma aracı, Müslüman-
lar da tabir caizse dünyevileşmeye ilişkin hiçbir 
kural koymaksızın bir kendi boğazını sıkma yolu 
olarak kullanmaktadır. Şüphesiz tarih boyunca 
insanlığın bir seküllerleşme sorunu vardır. Ne 

var ki Yasın Aktay arkadaşımın o güzel tabiriyle 
Müslümanların elinde bu arkaik kuram mutlak 
gelişim çizgisini gösteren bir yol haritası hâline 
getirilmiştir. Siyasette söz konusu ettiğimiz kırıl-
malar bir salt Müslüman kırılması değildir, asıl 
kırılma misyon kırılmasıdır.

Asıl konumuz olan dönüşümü bağlamak 
gerekirse toplumumuzda süreç, Osmanlı’nın 
salt İslâmcılığından, Batıcı mutlak laik düzene, 
oradan muhafazakârlığa, muhafazakârlıktan 
da demokrasiye doğru ilerliyor değildir. Öyle 
olsaydı toplumun yalnızca dörtte biri CHP’yi, 
ülke insanının yarısı AK Partiyi tercih etmezdi. 
Burada CHP de AK Parti de sadece birer parti 
değildirler. Tarihsel misyon olarak nitelediğimiz, 
topluma ait iki farklı dünya görüşünün temsilci-
sidirler. Kendisinden yararlanmayı düşünüyorsa 
da toplumun hedefi, bir araç vasfıyla devrini ta-
mamlamakta olan demokrasi değildir. Yeni siya-
sal çıkışlar bir dünya görüşüne sahip değildirler. 
Bir kimliksizlik ve kişisizlikle CHP ile birlikte 
-İdris Küçükömer’in ifadesiyle- bir yabancı dü-
zenin yörüngesine girmişlerdir ve bu iş devamı 
gelecek bir süreç değildir. Bu iki dünya görüşün-
den birisini daha bir derinleştirip temsilini eline 
alamayan partilerin var olma şansları yoktur. 
Toplumun tarihsel misyonunu benimsemeyen 
bir seçmen CHP dururken niye DEVA, Gelecek 
partilerine veya İyi Parti’ye niye oy versin ve 
iktidara taşısın ki. Bir bakan olmakla kendilerini 
lider zanneden açıklaya geldiğimiz bir ana çiz-
giyi öne çıkarıp temsil etme yeteneği taşımayan 
bu siyasilerin partileri en yakın zamanda tarihe 
karışacaklardır ki yakın tarihimizde bunun pek 
çok örneği vardır.

Batılı değerlerin dökülüp indiği bir dünyada 
demokrasiyi esas alıp tarihsel misyonun taşı-
yıcısı toplum çoğunluğunu ifade eden ümmet 
karşıtı bir tavır sergileyen hareketler fiyasko ile 
sonuçlanacaktır. Toplum bir biçimde tarihsel 
misyonunu ortaya çıkaracaktır. Önümüzdeki 
seçimlerde muhtemel bir iktidar değişikliği bu 
köklü dönüşümü değiştiremeyecek, ona aykırı 
gelişmeler bu talebi daha bir canlandıracaktır. 
Yaklaşık yüzyıllık radikal Cumhuriyet uygula-
malarının söz konusu tarihsel misyonu unut-
turamaması bunun en güçlü delilidir. Kemal 
Karpat’ın ifadesiyle toplumumuz hep içinde 
tutku olarak taşıdığı bir “öze dönüş süreci” 
içindedir.
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İSLÂMCILIĞIN TASNİFİ VE
İSLÂMÎ YORUMUN YENİLENMESİ

 HAMZA TÜRKMEN 

İ slâm’ın amelî boyutunu ifade eden bir kav-
ram olan “İslâmcılık”, müminlerin kimliğini 

ve Kur’ân’da gösterilen özelliklerini yeterince 
ifade edebilir mi? Bu konu tartışmalıdır ve 
hâlen de müzakere edilmektedir.

Kur’ân’da İslâm’ı veya Müslümanların 
hâkimiyetine tabi olmayı önceleyenlere müslim 
denilirken; bu değerleri içselleştirerek tanıklaş-
tırmaya çalışan inananlara da mümin denilmek-
tedir. Bazılarına göre İslâmcılık, İslâm’a saygı ve 
bağlılık içindeki müslimlerin dinî duyarlılığını 
ifade eder. Bazılarına göre de müminliğin üst 
derecelerini belirten sıddîk, şühedâ, salih, mut-
taki, muflihûn kavramları gibi İslâm’ı itikadi, 
ibadi, sosyal, siyasi, idari, ekonomik bütün 
alanlarda bir dünya görüşü kabul edip bu doğ-
rultuda bilgi ve amel sahibi olma keyfiyetinin 
tanımıdır.

Ulusal ve küresel egemenler ise İslâmcılığı, 
modernizme ve Batılı yaşam tarzına karşı itiraz 
bilincini veya duygusunu yaşatan Müslümanla-
rın tutumunu dile getirmek için kullanmaktalar 
ve bunun da Müslümanların karşıtları karşısın-
da ürettikleri tepkisel bir tanım olduğunu ifade 
etmektedirler. Oysa vahyi ve fıtri ölçülerle dona-
nabilmek için her türlü cahiliye ve tuğyandan 
arınma tavrının veya “Lâ” beyanının öncelik 
taşıdığını bize kelime-i tevhid misakımız öğretir.

İSLÂMCILIK, ELEŞTİRİLER VE İSLÂMLAŞMAK

İslâmî kesim içinde büyümüş ama kimliksel 
çözülme veya yabancılaşma yaşayan bazı kişi ve 
çevreler ise, Kur’âni kavramları kullanma has-
sasiyetinden çok ulusal ve küresel sistemdeki 
ekonomik ve siyasi ilişkilerinde aktivist Müslü-

man algısından kurtularak daha rahat ve esnek 
davranabilmek için bu ifadeden uzak durmaya 
veya bu olguyu yok saymaya çalışmaktadırlar.

Şüphesiz ki İslâmcılıkla ilgili tavır ve anlayışla-
rın tutarlı özeleştirileri önemlidir. Müslümanlar 
için duasız, istişaresiz ve şûraya yönelmeyen 
bir hayat düşünülemez. Her dua ve şûra eylemi, 
özeleştiri ahlâkını da içinde barındırır. Ancak 
özeleştiri Allah rızası için ve takva ölçüleri 
içinde yapıldığında önemli açılımlar temin eder. 
İslâmcılıkla veya İslâmî oluşumlarla ilgili öze-
leştirilerde verimli bir sonuca gidebilmek için, 
“donanım ve içtihatlar açısından bir yenilenme, 
billurlaşma ve dayatan şartları aşma azminin 
mi güçlendiği; yoksa mazeretçiliğin, kimlik bu-
lanıklığının ve yabancılaşmanın mı beslendiği” 
sorusu önemlidir.

Buhranlarımız adlı kitabındaki tespitlerine 
göre Said Halim Paşa, “İslâmlaşmak”tan bahse-
der ve bu hedefin çeşitli şekillerde ele almaya 
müsait olduğunu belirterek tabiri tanımlamaya 
çalışır. Ona göre İslâmlaşmak, “İslâmîyet’in 
inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının 
tam olarak uygulanması” demektir. Bu bağlam-
da İslâmlaşmak, ıslah kavramı ve sorumluluğu 
içinde değerlendirilecek bir olgudur. Islah, kim-
likteki ve yapıdaki bozulmayı yeniden fıtratla ve 
vahiyle buluşturmak çabası yani köklü değişim 
veya yeniden diriliş demektir.

İslâmcılık tabirinin, Said Halim Paşa’nın 
İslâmlaşmak tanımına paralel bir şekilde kul-
lanıldığı da olmuştur. İslâmcılık bazen İttihad 
ve Terakki Teşkilatı politikalarında olduğu gibi 
İslâmî potansiyeli statüko adına kullanma çıkar-
cılığı ekseninde ele alınmıştır. 
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İslâmcılık, aynı zamanda emperyalist güçlerin 
İslâmî hareket ve oluşumları karalama ifadesi 
olarak da gündeme getirilmiştir. Ama İslâmcılık 
kavramının, olumlu veya olumsuz her kulla-
nımında, mutlaka İslâm’la ve Müslümanların 
aktiviteleriyle irtibatı kurulmuştur. Bu açıdan 
sosyolojik bir tanımlama olan “İslâmî hareket” 
terkibine benzemektedir.

Cemaleddin Afgani, 1870’lerin başında üm-
met ve Osmanlı devlet ricali nezdinde nasıl ki 
“İttihâd-ı İslâm” fikrini Müslümanlar açısından 
zamanın maslahatına uygun bir proje olarak 
gündemleştirmiş, daha sonra bu proje salta-
natın çıkarları için daraltılarak kullanılmış ve 
Batılı siyasiler ve oryantalistler tarafından da 
“Panislamizm” olarak nitelendirilmişse; Müs-
lüman öncülerin oluşturduğu “ihya ve ıslah 
çabaları”nın heyecanı da gerek Türkçü kadrolar 
tarafından gerek Batılı sosyal bilimciler tarafın-
dan daha sonra “İslâmcılık” diye nitelendirilmiş 
ve İslâmcılık tabiri Osmanlı’da bir tarz-ı siyaset 
olarak kullanılmıştır.

İslâmî faaliyetleri ifade etmek için kullanılan 
İslâmcılık terimi “İslâmî hareket” terkibi gibi 
benimseyerek kullanacağımız bir kavram olabil-
mesi için, içeriğinin tutarlı olması gerekir. Zira 
İslâmcılık, sadece İslâmî duyarlılık değildir. 
Muhalif İslâmcı vardır, iktidardaki İslâmcı var-
dır; monarşiyi savunan İslâmcılar yanında Şii 
veya Selefi İslâmcılar da vardır. Ayrıca ümmetçi 
İslâmcı yanında demokrat İslâmcıya da milliyet-
çi İslâmcıya da rastlayabiliyoruz.

Kur’ân merkezli ihya ve ıslah çizgisinden 
bakacak olursak, İslâmcılığın bu çeşitliliği 
bir zenginlik değildir. İslâmcılık kavramını 
kullanmak isteyenlerin bu tabirle ilgili yapa-
cakları tanımlama, İslâm’ın nasıl algılandığını 
da ortaya koymaktadır. Eğer farklı İslâmcılık 
kullanımları, farklı İslâm algılarından kaynak-
lanıyorsa, o zaman Müslüman düşünürlerin ve 
ekollerin klasik ve çağdaş tasniflerine bakarak 
karar vermemiz gerekecektir. En önemli klasik 
tasnif, fıkıh ekolü ile sezgici ekoller, daha sonra-
ları da taklitçi ve mezhepçi ekoller ile ıslahatçı 
ekol arasında ya da hattabiler ile veya ahbari-
ler ile usuliler arasında söz konusu olmuştur. 
Emevi ve Abbasi dönemlerinde görülen kimi 
batıni, felsefi, dehri ve ruhçu akımlar ise gulat 
cereyanlardı. Çağdaşlık söylemi çerçevesinde 

söyleyecek olursak o zamanki “modernizm”i 
ifade ediyorlardı.

İSLÂM’LA İRTİBATLI ANLAYIŞ VE AKIMLAR

Günümüz şartlarında kendilerini İslâm’la irti-
batlandıran anlayış ve akımları üç başlık altında 
değerlendirmek mümkündür:

a) Gelenekçi Çizgi: Rabbimiz katından iletil-
miş olan vahyin belirleyiciliği ve Muhammed 
Aleyhisselam’in sünneti ve hakemliğinden 
çok, büyük oranda Müslüman bilginlerin tarih 
içinde ortaya koydukları kültür ve yorumları-
nın vazgeçilmez kılınmasıdır. Mezhep veya ekol 
değil, mezhepçilik diyebileceğimiz bu tutum 
taklitçidir. Ama İslâmî sabitelere yönelik bağları 
samimidir; ümmetçidirler ve emperyalizme 
karşıdırlar.

b) Modernist Çizgi: Rabbimiz katından 
iletilmiş olan vahyî bilgi ve hükümleri ve 
Resûlüllah’ın (s.) zamanı aşkın sünnetini 
modern çağın gereklerine uydurmaya çalışır. 
Akılcı, bilimci veya tarihselcidir. Çoğu kez em-
peryalizmle uzlaşır. Büyük oranda ulusçudur.

c) Islahatçı Çizgi: Hayatı, gaybı ve Müslüman-
ların kültürünü Kur’ân’ın muhkem ölçülerine 
ve aslı Kur’ân’da olan Resûlüllah’ın zamanı 
aşkın sünnetine göre değerlendirir; nass teme-
linde açımlanan ıslah, ihya ve içtihat çabalarını 
önemser. Sorgulayıcıdır. Emperyalizme karşıdır. 
Ümmet bilincini güçlendirmeye, direnişi örgüt-
lemeye çalışır.

Çağımızın son yarım yüzyılında görünürlük 
kazanan bu üç önemli eğilimin İslâmcılık anla-
yışları da, tabii ki köklü ve öze ilişkin farklılık-
lar taşımaktadır. Bu akımlardan direniş, ıslah, 
tebliğ ve inşa çabalarıyla öne çıkan ve ümmet 
dirliğimizi kaybetmeye başladığımız ve uluslaş-
ma süreçlerini yaşadığımız son asırlardan bu 
yana, yeniden zihinsel ve yapısal varoluş çabala-
rını diriltmeye çalışan, ihya ve ıslah çabalarının 
çağımızdaki temsilcisi konumunda bulunan, 
zulüm ve vesayete karşı direniş, İslâmî tanıklık, 
ıslah ve adalet mücadelesini yaşatan bu çizgidir. 
Olumlu karşılayacağımız İslâmî mücadele hattı 
veya İslâmcılık tanımı da ancak bu çizginin 
taşıdığı ve devraldığı telakkiler çerçevesinde 
yapılmalıdır.
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Günümüz İslâmî hareketlerine veya oluşumları-
na ivme kazandıran, kimliklerini İslâmî zinde-
lik ve arı duruluğa ulaştırmaya çalışan tevhid, 
adalet ve inşa çizgisi olmuştur. İslâm’ın yo-
rumlanma biçimlerine göre ayrışan gelenekçi, 
modernist ve ıslahçı eğilimli akımlar arasında 
bazı irtibatlar bulunduğu kadar, ciddi tartışma 
ve mücadeleler de söz konusu olmuştur ve 
olmaktadır. İslâmî duyarlılık ortak paydasından 
bakıldığında en önemli irtibat ise emperyalizme 
karşı tavır sahibi olmak konusunda ıslahatçı ve 
gelenekçi kesimlerin benzer kaygıları çerçeve-
sinde kurulabilmektedir.

İslâmcılık, Kur’ân’ın amaçlarından ve ıslah ça-
balarından ayrıştırıldığında, ortaya dünyevi bir 
politik çizgi ve tepkisel bir ideoloji çıkar. O za-
man vahyî ölçülere tabi olmayan bir İslâmcılığı 
“modern dünyanın bir ürünü” olarak takdim 
etmek veya pragmatik stratejilerde “modern-
leştirici bir misyon” olarak “Ardeşir Vasiyetna-
mesi” mantığı ile kullanmak da mümkündür. 
Bu nedenle İslâmcılık tanımı yapan kişilerin 
hangi zeminde durdukları, üst kimliklerinin ve 
hedeflerinin ne olduğu önemlidir.

TÜRKİYE KÜLTÜR İKLİMİNDE ÜÇ İSLÂMCILIK

Ulus inşası sürecinde oluşan Türkiye’de ve müs-
lim olan Türkiye halklarının ortak kültüründe 
İslâmcılık son yüzyılın tarihsel süreci içinde üç 
farklı İslâmcılık formuyla gündeme gelmiştir.

Osmanlı İslâmcılığı:

Özellikle uluslaşma sürecinin taşıyıcısı İttihad 
ve Terakki Cemiyeti tarafından Müslüman 
kitlelerin desteğini almak için gündeme getiril-
miştir. En önemli düşünürleri ve savunucuları 
Namık Kemal, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, 
Ahmet Ağaoğlu gibi pragmatik tipler olmuştur. 
Öncülükleri Sırât-ı Müstakim, Sebülürreşâd 
dergilerindeki yazılarıyla da gündeme gelen 
Mehmet Âkif, Eşref Edip, Ahmed Naim gibi iki 
elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki insanın 
ıslahatçı çizgiyi kavratma ve Urvetü’l-Vuskâ 
akımının tezlerini Osmanlı aydınlarına ka-
zandırma çabalarından farklı olarak Osmanlı 
İslâmcılığının en belirgin vasfı, Osmanlı veya 
Türk ulusçuluğudur.

Türkiye İslâmcılığı:
Osmanlı İslâmcılığının başarısızlığından sonra 
yerini Türkçülük almıştır. Türkiye İslâmcılığı 
ise ulusal ve laik resmî ideolojiye karşı, Osmanlı 
bakiyesi din anlayışını ve çözülmüş yığınların 
dinî telakki ve ibadetlerini sürdürebilmek için 
çok kısa süren ve yaygınlaşamayan fiili bir 
mücadele gayretinden sonra içine kapanmayı; 
çok partili sisteme geçerken de karşıtına sığı-
narak var olmaya çalışan çaresiz bir tavrı ifade 
eder. Karşıtına sığınma yolunun önü özellikle 
1945’ten sonra çok partili sisteme geçerken açıl-
mış ve bu uzlaşma, İslâmî kesimin Osmanlı’dan 
devraldığı dar, taklitçi ve gelenekçi kimliğine 
bir de sağcılık, ulusalcılık ve devletçilik kirli-
liklerini eklemiştir. Bu dönemde İslâmî kimliği 
yeterince sahih ölçülerle şekillenmese de sosyal 
ve siyasi alanda İslâmî duyarlılık gösteren 
herkes İslâmcılık ithamına maruz kalmıştır. 
Bu dönemin İslâmcılığını Tarık Zafer Tunaya, 
resmî ideoloji penceresinden yazdığı İslâmcılık 
Cereyanı adlı kitabıyla irdelemeye ve tanımla-
yıp tanıtmaya çalışmıştır. Bu tarz tanımlamalar 
bazı kez dönemin İslâmî kesimi tarafından 
içselleştirilmiştir. Türkiye İslâmcılığının İslâmî 
duyarlılık dışında en belirgin vasfı sağcılık, mil-
liyetçilik, Türkiyecilik ve devletçilik olmuştur.

Zaten resmî ideoloji, küresel kapitalizmin 
İslâmî hareketleri “Ilımlı İslâm”a razı etmeye 
çalışması gibi çaresiz bir şekilde karşıtına sığı-
narak var kalmaya çalışan Türkiye İslâmcılığına 
da “Anadolu irfanı” söylemiyle batini kay-
naklar oluşturmaya çalışmıştır. AK Parti’nin 
muhafazakârlık anlayışı da büyük ölçüde bu 
zemine dayanmaktadır. Türkiye İslâmcılığı, 
süreç içinde kurgusal Türk ulus motifini, kendi 
İslâm anlayışı ile sentezlemiştir.

Tevhidi Uyanış Süreci/Ümmetçi İslâmcılık:
İslâm âlemindeki ıslah ve tecdid çalışmalarının 
bir devamı olarak taşınan ve geliştirilen evren-
sel İslâmî birikim ve kazanımların, özellikle 
1960’lı 1970’li yıllar itibariyle Türkçeye aktarıl-
masıyla, Türkiye’de İslâmî duyarlılık ve tahkik 
merakı olgun iradeli ve basiretli Müslümanlar 
arasında ciddi bir soruşturma ve araştırma 
çabası başlatmıştır. Konumunu, kimliğini ve 
İslâm algısını Kur’ân ve Sünnet’le irtibatlandıra-
rak yeniden tanımlamak şeklinde tezahür eden 
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bu çabalar, Türkiye’de nass temelli bir tevhidi 
uyanış sürecini canlandırmıştır.

1970’li yıllarda başlayan ve kamusal alanda 
hissedilmeye başlayan nass temelli İslâmî 
uyanış süreci gelenekçi ve millîci tutumdan 
ayrışamayan Türkiye İslâmcılığından da bir 
kopuşu ifade ediyordu. Bu süreçle birlikte kırıcı 
tartışmalar içinde mezhepçi ve hurafeci anlayış-
lardan uzaklaşılmaya; İslâmî kesimin kimliğine 
bulaşmış olan sağcı, ulusalcı ve devletçi maraz-
lardan, eklektik algı ve pratiklerden arınılmaya 
başlanmıştı.

Tevhidi uyanış süreciyle birlikte taklitçi din 
anlayışından uzaklaşılıp Kur’ân ve Sünnet’e 
yönelmiş olunuyor, Kemalist resmî ideolojiye 
karşı da direnişçi bir duruş önemseniyordu. 
Bu süreçte Türkiye’deki toplumsal muhalefetin 
inisiyatifi, bu süreçle bütünleşen genç kuşak 
Müslümanlarca üstlenildi; 1985-1995 yılları 
arasında üniversitelerde, kültür-edebiyat ve 
yayın hayatında üstünlük sağlanmaya başlandı. 
Türkiye’deki İslâmî bilinçlenmeyi ifade eden bu 
sürece önceleri “İslâmî hareket” denildi. Son-
raları sistemin ve gelenekçi kesimin/Türkiye 
İslâmcılığının dışarıdan yakıştırmalarıyla bu 
süreç reformist, Vahhabi, mezhepsiz, İrancı, 
siyasal İslâmcı, modernist, radikal, fundamen-
talist ve en sonunda da İslâmcı nitelemeleriyle 
tanıtılmaya çalışıldı.

Kemalist devlet tarafından da Türkiye 
İslâmcıları veya gelenekçi millî dindar elitler ta-
rafından da artık İslâmî kimliğin netliğine yöne-
len bu ümmetçi uyanış veya “İslâmcılık”, “kökü 
dışardalık” etiketiyle itham edilmeye başlandı. 
Tevhidi uyanışın nitel kazanımları gelenekçi 
kesimden birçok kişi ve çevreyi çizgisine çekti. 
Ancak Türkiye İslâmcılığının olumsuzlukların-
dan yeterince kopamayanlar, İslâm’ı anlama 
usulü konusunda yeterli ve tutarlı bir seviye 
kat edemeyenler veya resmî ideolojinin kimlik-
sel kirlerinden hicret edemeyenler Müslüman 
gençler ve tedebbür edebilecek insanlarımız 
üzerinde söz haklarını kaybetmeye başladıkça 
zaaflı kimliklerinde kemikleştiler. Ya da tevhidi 
uyanış sürecinin sağladığı sahih kazanımları 
kimliksel olarak bulandıran “Yeni İslâmcılık” ya 
da “Lekum dinukum veliyedin” ayetini unut-
turmaya çalışan bir inhirafla “Post-İslâmcılık” 
tanımlarına kalkıştılar.

Dünya istikbarı ve sol veya sağ eğilimli küresel 
kapitalizmin analizcileri, “İslâmcı” derken, 
emperyalist dünya sisteminin genel ve yerel 
yapılarına karşı çıkan, Müslümanları dayanış-
maya teşvik eden ve çağdaş sorunları vahyî öl-
çülerle fıkhedip cevaplamaya çalışan hareketle-
ri kastetmektedirler. Bu algı ile tezyif edilenler, 
İslâmcılığın veya bilinçli Müslümanların ulaş-
tıkları evrensel boyutları ve bu boyutun 1970’li 
yılların ortalarından sonra Türkiye’deki tevhidi 
uyanış süreciyle örtüşmektedirler. Türkiye’deki 
tevhidi uyanış sürecine, ödünç bir tanımlamay-
la “İslâmcılık” desek bile bu kullanımın Osmanlı 
İslâmcılığı ve Türkiye İslâmcılığından farklı bir 
kimliği, duruşu ve usuli İslâm algısını temsil 
ettiğini belirtmeliyiz. Çünkü tevhidi bilinçlenme 
sürecini ifade eden İslâmcılık tanımı dışındaki 
diğer İslâmcılık algı ve tanımları milliyetçilik, 
devletçilik ve muhafazakârlıkla iç içe geçmiş bir 
kimlik bulanıklığını ifade ederler.

Tevhidi uyanış süreci, aslında kökü asırlar 
öncesine uzanan vahiyle arınma ve yeniden 
inşa çabalarının devamıydı. Kur’ân’dan sünne-
tullah kapsamında öğrendiğimiz tarih algımız 
toplumsal iradeye dayanan inişli ve çıkışlı bir 
eksende yürür. Müminler için tarih tasavvuru 
sürekli ilerleyen bir kaderciliği değil, toplumla-
rın imtihan süreçlerini ifade eder. Hak edersek 
yükseliriz, nimetten uzaklaşırsak kaybederiz. 
Yaşayan şehitliği üstlenebilmek, sıddîkler ve 
salihlerden olmak, sâbikûn olmaya yönelmek 
ve bu yönelimin refiki olabilmek elzemdir. Asıl 
olan iktidar olmak değil hakka yönelen ve onun-
la adalet yapan dar ölçekli veya geniş bir ümmet 
olabilmektir. Şûra temelli bu istikamet İslâm’ın 
yaşayan gücü olarak ifade edilebilir. Bilgi ve 
amelde böyle bir ümmet diriliğine dayanmayan 
bütün iktidarlar isterse sultan halifeler olsun, 
isterse İslâm devleti ilan edilsin, isterse İran gibi 
ulusal bir İslâm Cumhuriyeti olsun temel zemi-
ni oluşmamış dolayısıyla depreme mukavemet-
siz binalar anlamına gelir. Ya da fiziki varlığını 
“kulluk sistemi” ile, şeriattan ve şûra’dan uzak-
laşan bir sosyo-kültürel ve sosyo-siyasal formda 
devam ettirmek veya devam ettiriyor demektir.

İslâmî istikamet ya da şahitlik ve takva temelli 
bir “İslâmcılık”, kaybettiğimizde de kazanç sü-
reçlerimizde de vahyi ölçülerden, adaletten ve 
İslâmî tanıklıktan vazgeçmemek dirayetidir.
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Böyle bir dirayeti de ancak Yaratıcımızdan ile-
tilen “mutlak ilim” ifade eden Kur’ân merkezli 
perspektifle, onun en güzel uygulama örnekli-
ğini oluşturan sahih Sünneti asıl edinmekle ve 
tutarlı bir usulu’d-din anlayışına sahip olmakla 
elde edebiliriz.

Daha büyük zulümlerden ve sömürgeci vesayet-
lerden kurtulmak veya arınmak için tarihte de 
günümüzde de bazı yapılara ve aktörlere geçici 
olarak destek vermek söz konusu olmuştur ve 
zaman zaman da olmaktadır. Çünkü Mümte-
hine Suresi’nde belirtildiği üzere Allah Teâlâ 
“Bizimle din hususunda savaşmayan ve bizi 
yurtlarımızdan çıkarmayan kimselere iyilik 
etmemizi ve kendilerine adaletli davranmamızı 
yasaklamaz.” hitabıyla yön göstermektedir.

İslâmî kimlikli birisi olarak bağımsız İslâmî 
kimliğini öne çıkaran, her türlü cahiliyeye karşı 
direnen ve vahiyle bilinçlenen, hayatın ve so-
mut gerçeklerin hizasında durarak nefsinde ve 
çevresinde düşünsel ve sosyal inkılaba yönelen 
bir adanmışlığı ve tanıklığı hedeflemeliyiz. 
Ancak 1970’li yılların ikinci yarısından sonra 
belirginleşen İslâmî uyanış sürecimizin oluşum 
ve birikimleri yeniydi; tecrübi kazanımları he-
nüz yoktu. Bu süreci üstlenen insanlar, edindik-
leri parça doğruları bütünleştirecek yeterli bir 
zamana sahip olamamışlardı. Egemen sistemi 
ve desiselerini gereğince tanımıyorlardı ve 
sınanmamışlardı. Başka bir ifadeyle önlerinde 
aşılacak daha birçok sarp yokuş bulunuyordu. 
Tevhidi uyanış süreci; aslında tüm ıslah önder-
lerinin önerdiği gibi, vahyî temelde bir zihniyet 
inkılâbını ve bu vahyî inkılâba tanıklık yapan 
müminlerle yeniden Kur’ân ümmetini oluştur-
ma projesini gündemleştirmeliydi. İslâm iktida-
rı veya devleti ise ümmetin örgütlenmiş hâli idi. 
Tevhidi uyanış sürecinin bu konuda Kur’ân’dan 
öğrendiği ve ıslah hareketinin sürekli gün-
demde tuttuğu vurgu Ra’d Suresi’nin 11. ayeti 
idi. Diğer bir deyişle Allah’ın gaybi yardımına 
müstahak olmayan bir toplumsal dönüşüm ola-
mazdı. Varlığımızı ve kazanımlarımızı korumak 
için emperyalizme ve istikbara karşı direnmek 
ise; ancak böyle bir projenin ön koşullarından 
birisiydi.

Batılı paradigmanın kuşatmasına direnmek, 
İslâmî duyarlılığı yaşatmaktı. Kapitalist tüketim 
kültürüne, ulusal kimlik dayatmalarına, mo-
dernitenin doktrinel saldırılarına, dijital çağın 
Yaratıcı telakkisini hesaba katmayan teknik 

ve bilimsel ayartmalarına, saptırılmış İslâmî 
telakkilere ve ritüellere, işgal ve yağma düzen-
lerine karşı direnmeyle yaşatılan ve yaşatılacak 
olan İslâmî duyarlılık, tevhidi bilinçlenmenin 
en önemli zeminidir. Ama ıslah, ihya ve inşa sü-
reçlerinden geçmeyen, bu süreci diri tutamayan 
ve sosyal tanıklığını vahiyle ve Resûlüllah’ın 
(s.) ahlâkıyla ve hikmetli örnekliğiyle biçim-
lendirmeyen direnişler veya siyasi açılımlar, 
dünya insanlığına alternatif ve sahih bir model 
sergilemek veya cevap üretmek konusunda 
zorlanmakta ve üzücü sonuç ve sıkıntılarla 
karşılaşmaktadırlar.

İSLÂMCILIK YORUMLARININ YENİLENMESİ

Türkiye’deki İslâmî uyanış ve direniş hattımız-
daki kazanım ve tecrübeler kendini yenilemek 
ve yaşanmış tecrübelerden dersler çıkartmak 
isteyenler için büyük bir deneyim zenginliği 
oluşturmaktadır. 40-45 yıllık Türkiye İslâmî 
bilinçlenme veya sosyolojik tanımıyla ümmet 
aidiyetli İslâmcılık sürecinin geride bırakması 
gereken yorumları da yaşatıp geleceğe taşıması 
ve geliştirmesi gereken tespit, tanım ve değer-
lendirmeleri de vardır. Günümüzü fıkhetmenin 
veya güncel ilmihalimizi belirlemenin yolu, 
Kur’âni mesajı ve Resûlüllah (s.)’ın örnekliğini 
ve tarihten akıp gelen maruf örfü; ayrıca çevre-
mizi ve dünya gerçekliğini doğru kavramamıza 
bağlıdır. Ciddi, etkin ve süreklilik içeren bir 
tanıklık ve direniş hattı için sahih bilgi birikimi-
miz, amel ve tecrübelerimiz ile mevcut vakıa-
mız ve gelecek tasavvurumuz arasında sağlıklı 
irtibatlar kurarak oluşturulacak doğru bir 
zeminin temini, hikmetli ve basiretli perspektif 
eşliğinde yükseltilebilir.

İslâm ümmetinin kitabilikten ve ortak işlerinde 
şûra mükellefiyetinden uzaklaştığı asırlardan 
bu yana süregelen ihya ve ıslah çabaları, İslâmî 
duyarlılık sahibi kitlelerde ve özellikle de son 
dönemlerde büyük ölçüde önemli kazanımlar 
sağlamıştır. En azından tevhidi mücadele çizgisi 
-İslâmî hareketlerin, düşünsel ve metodik yeter-
liliklerinin tenkidini ihmal ettiğimizi belirterek 
diyebiliriz ki- son dönem Müslüman halklara 
varoluşsal yeteneklerini tekrar hatırlatmış, düş-
manın İslâm tasavvurumuz üzerindeki köleleş-
tirici stratejilerine ve ifsadına set çekmiştir.
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Bütün bunlarla birlikte sağ ve sol versiyonlarıy-
la küresel kapitalizme karşı çıkmanın çok önem-
li olduğunu; ancak sadece karşı çıkışın da bir 
alternatif oluşturmadığını hem kendimiz bilme-
li hem de muhalif dostlarımıza anlatabilmeliyiz. 
Ayrıca Batılı muhalif insanların Batı’nın gaspa 
dayanan çıkar ve tüketim tarzından bunaldığını 
ve fıtri adalet arayışına yöneldiğini de bir imkân 
olarak değerlendirmeliyiz.

Ancak küresel kapitalizme direnmek kadar, 
insanlık için küresel ve adil alternatif bir cevap 
üretmek çok daha öncelikli ve değerlidir. Batılı 
sistem analizcileri tarafından baskın bir şekilde 
ifade edildiği gibi, tüm çabalarına rağmen bu 
cevap, değer açısından “ecel” sürecini yaşayan 
sosyalizm tarafından üretilemeyecektir. Çün-
kü sosyalizm, Batı’nın oluşum tarihi içinde ve 
ilerlemeci toplumsal şemalarına rağmen, sanayi 
toplumunun ürettiği ikiz kardeşi liberalizm 
tarafından yenilmiştir. Tüm şekilsel muhalefeti-
ne rağmen taşıdığı değerler, bugünkü kapitalist 
hâkimiyeti üreten Batılı paradigmaya aittir. 
Sosyalizm, “sol” kavramını, Batılı paradigmanın, 
yani ilerlemeci tarih anlayışının ve pozitiviz-
min değerlerinden ayrıştırmadıkça; yani yeni 
bir anlam dünyasına hicret etmedikçe, gelişim 
iddiası metafizik bir inanç olarak kalır. Ayrıca 
dar inanç sisteminin sınırlılığı içinde insanı ve 
âlemi tutarlı bir şekilde izah etmesi mümkün 
olmayan Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, 
Konfüçyüsçülük gibi toplulukların ve dar cema-
at kültlerinin, hayatı kuşatan bir evrenselliğe 
ulaşmaları mümkün değildir. Sonuç itibarıyla 
birçok sistem analizcisine göre, alternatif bir 
karşı koyuş açısından işaretler evrensel değerle-
rin kaynağı İslâm olarak gösterilmektedir. Çün-
kü İslâm’ın ana kitabı Kur’ân-ı Kerim, yapısı ve 
çevresiyle sınırlı insan aklının ürünü değildir; o, 
akıl kapasitemizi de yaratan ve yoktan var edici 
Rabbimizin, Resûlü aracılığı ile insanlığa ilettiği 
cihanşümul bir hayat ve aydınlık rehberidir.

İdeolojilerin sonu edebiyatıyla güçlendirilen 
ideolojik kapitalist yaşam tarzı, eşitliği veya 
adaleti değil, fırsatçılığı ve haksız rekabeti 
özendirmektedir. Batılı paradigmanın tanımla-
dığı ürünler olan liberalizm de demokrasi de bir 
din veya ideoloji değil herkese şemsiye açan üst 
bir ekonomik ve idari yöntem oldukları iddia-

sındadırlar. Ama ekonomik ve siyasi yönetim 
mekanizmasıyla alakalı bu iki sistem de vahyi 
olanı veya İslâmî aidiyetleri dışarıda tutan 
tutumlarıyla, zorunlu ve temel ihtiyaçları itiba-
riyle dünyaya sundukları tek tip insan tanımı ve 
modeli ile hukuktan yönetime kadar hegemonik 
inanç ve tanımlara yaslanmaktadır.

Adalet terazisi sermayedarların formülüyle 
biçimlenen liberalizm de, diktatörlüğe nispetle 
daha özgürlükçü görülen demokrasi de fıtrî 
ve kalbi taleplerin değil, bedensel tatminlerin 
peşindedir. Bu sistemler ilerlemeci materyalist 
anlayışları yanında bilimci, agnostik, deist ve 
tarihselci söylemleriyle mutlak iyinin ve ideal 
geleceğin kestirilemeyeceğini ve bugünkü 
yaşamın ve yaşanan hazların değerli ve esas ol-
duğunu işlemektedirler. Bu paradigmal felsefe, 
kapitalist tüketim kültürünün hizmetçisi olan 
bir sürü bireyselleşmiş ve fıtratına yabancılaş-
mış benlikler üretmekte, bireyciliği cinsiyetsiz 
(gender) türü sapkınlıklarla kutsamaktadır. 
Bilimsel ilerleme adına kapitalist yaşamın 
zevklerine tutkun hâle getirilen; ne yapacağını, 
hangi yolun doğru olduğunu bilemeyen kitleler 
safha safha robotlaştırılmaktadır.

“Bilimsel iktisadi büyüme” hedefi büyülü bir 
algı yönetimi içinde küresel sermaye tarafın-
dan motto durumuna getirilmektedir. Büyüme 
sermayenin tekelleşmesini sağlamakta, fakir-
lerin nasibi ise, zenginlerin kullandığı eşya 
artıkları ve zenginleşen çöplüklerin çoğalması 
olmaktadır.

Ulusal sistemler tarafından pazarlaştırılan ve 
modernite tarafından denetim altına alınıp 
kimliği bozulmaya, kültürü yönlendirilmeye 
çalışılan halkı Müslüman olan ülkeler içinde iç 
ve dış vesayeti aşmak konusunda bazı kitlesel 
ayaklanmalar veya bazı demokratik çabalar 
gösterilmiştir.

20. yüzyılın son çeyreğindeki İran’daki azadlık 
yürüyüşü ve başarısı, daha sonraki süreçlerde 
dış vesayetle ilişkilerin dengesini gözetememiş; 
1979’da başlayan devrim sürecindeki İslâmilik 
iddialarından inhiraf edilmiş; kurguladığı 
teokratik yönetimi ile halkının ıslahının ve yeni 
bir medeniyet hamlesine adım atmasının önü 
tıkanmıştır.
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Afganistan’da ABD ve koalisyon güçlerine karşı 
2021 Ağustos’unda kazanılan takdire değer 
zafer ve Taliban İslâmî hareketinin başarısı ise, 
bundan sonra küresel vesayetin dış kuşatması-
na karşı askerî ve siyasi kazanımların korunma-
sı ve geliştirilmesi doğrultusunda bir imtihan 
süreci yaşayacaktır.

2002’den itibaren iç ve dış vesayeti aşma yo-
lunda önemli başarılar kaydeden Türkiye’deki 
AK Parti iktidarı; bu tür kazanımlar yanında 
kendini destekleyici İslâmî aidiyetlerin önemli 
ölçüde tekrar Türkiye İslâmcılığına evrilmesine 
sebep olmuştur. Muhafazakârlık kimliğinde-
ki “bin yıllık tarih” sınırını Türklük kurgusu 
istikâmetinde milat öncesine pagan dönemle-
re gidip ırk temelli 2200 yıllık göndermelere 
yöneltmesi ve Kemalizm’i, “Yeni Atatürkçülük” 
diye reforme etmeye çalışması dindar kesimde 
kimlik bölünmelerine veya postmodern savrul-
malar oluşturmaya yol açmıştır.

AK Parti iktidarının iç ve dış vesayeti aşmaya 
çalışıp, başarısını büyük ölçüde “çağdaş medeni-
yet seviyesine ulaşmak” hedefine endekslemesi 
yeni bir ufka ve adalet limanına kavuşmayı 
ifade etmemektedir. Çünkü modernitenin 
medeniyet ufku tüm değerleri “cogito” veya 
“fenomen” olarak gördüğü insan ontolojisiyle 
sınırlandırırken, Yaratıcı’nın buyruklarını dik-
kate alma keyfiyetini reddetmektedir. Çağdaş 
medeniyet seviyesini yakalama hedefiyle ve bi-
limi kutsayan epistemolojik yaklaşımıyla içinde 
yaşadığımız elektronik dijital çağ içine çektiği 
bilgi ve beceri sahibi insanlarımızı deizme veya 
pozitivizme yönelten akaidiyle kuşatmakta ve 
sınamaktadır.

AK Parti, “şeriat”a uyma ve uygulama anlamın-
da İslâmcı olmadığını ilan ettiği siyasi bir çizgi 
izledi, ama resmî ideolojinin şekilsel asabiyesini 
geriletmek konusunda önemli kazanımlar sağ-
ladı. Türkiye’yi ve Türkiye halkını özgürlükler 
ve askerî vesayeti aşmak konusunda imkânlı 
hâle getirdi. Batı dışı toplumlardaki sanayii 
kalkınması; sağlık, ulaşım, iletişim ve dinî-tarihî 
eserlere sahip çıkma konularında eskiyle ve 
diğerleriyle mukayese edilemeyecek başarılara 
imza attı; halkın yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu Müslüman halklar ve ezilen kitlelere 
yardım kanalları oluşturarak ümmet ve insanlık 
dayanışması konusunda evrenselleştirdi. Ancak 
1 Mart 2003 Irak Tezkeresi’nde olduğu gibi 
pragmatik siyasetin yanlışlarından ve kapitalist 

kalkınmacı politikaların taşıdığı zaaflardan 
kurtulamadı. Ülke kalkınmasıyla elde edilen 
zenginliğin dengeli dağılımındaki düzensizlik-
ler halkta memnuniyetsizliğin yaygınlaşmasına 
neden oldu. 1985-1995 yılları arasında yükse-
len İslâmî nitelik ve uyanış çabaları, 28 Şubat 
1997 askerî darbesiyle silah zoruyla engellendi. 
20 yıla yaklaşan AK Parti döneminde de kalkın-
macı muhafazakâr politikalarla kuşatılmaya, 
gençler arasında dava adamı olma ideali yerine 
kariyer yapma veya zengin olma, her şartta 
iktidara yakınlaşma, dünyevi imkânları öncele-
me eğilimlerinin tayin edici gündemler hâline 
gelmesiyle de İslâmî uyanış çabaları zayıfladı ve 
silikleşti.

Ocak 2004’te İstanbul’da yapılan Uluslararası 
AK Parti Kimlik Sempozyumu’nda AK Parti’nin 
İslâmcı olmadığı, laikliği benimsediği ve 
muhafazakâr-demokrat olduğu tanımlı olarak 
ilan edildi. Kitle partisi olunacak, kimlik siyase-
ti yapılmayacaktı. Ancak kurulduğu andan itiba-
ren AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan 
dindarlıkla değerlendiriliyordu ve hep takiyye 
yapıp yapmadığı konusunda gözlem altında 
tutuldu. Tüm uzlaşma çabalarına ve pragma-
tik yaklaşımlara rağmen Erdoğan özellikle 
dış basında hep “İslâmcı” diye nitelendirildi. 
Bu algı yönetimi ile içeride de AK Parti’nin ve 
Erdoğan’ın başarısızlıkları ve yanlışları, kasıtlı 
veya kasıtsız olarak İslâmcılık üzerine yazılma-
sına neden oldu.

Aslında tüm İslâm âleminde de AK Parti iktidarı 
ve Erdoğan İslâmcı olmadıklarını açıkladıkları 
hâlde İslâmcı kabul edildi ve ediliyor. Yine aslın-
da 1960’lı 1970’li yıllardaki İslâmcılık şeklinde 
vasıflandırılan tüm dinî cemaat ve gelenekçi din 
anlayışı ile, siyasi veya tevhidi uyanış süreciy-
le ilgili veya din ile ilgili gayretlerin tümü ve 
Türkiye İslâmcılığının hasılası, büyük ölçüde 
Erdoğan liderliğinde AK Parti ile 20 yıllık bir 
dönemde iktidarda gerek istihdam gerek yöne-
tim kademelerinde yer buldu.

AK Parti iktidarı, İslâm dünyasında vesayet-
ten kurtulma, fikrî ve kimliksel özgürlükler 
süreci açısından zaaflarıyla beraber en önemli 
uygulamalı bir açılımı gerçekleştirdi. Ama 
bu açılım elde ettiği imkânlar içinde kendini 
insanlık ve İslâm dünyası için bağımsız ve 
özgünlüğe dönük bir fikrî akıma veya harekete 
dönüştüremedi. 
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Müslümanlar AK Parti ile ulusal iç ve dış 
vesayet sistemini aşma ve bu sistemde yönetim 
becerisi sağlama konusunda önemli tecrübeler 
kazandı; ama “başka bir dünya mümkün” diyen 
muhalif kitlelere kendi alternatif özgünlükleri-
ni sunamadılar. Açık veya gizli kendi ideallerini 
gündemleştirmek yerine, kitlelerini, kazanımla-
rını korumak gibi pragmatik bir amaçla yeniden 
tanımlamaya çalıştıkları Atatürk şemsiyesi içine 
çektiler ve “ayakları altında” görmek istedikleri 
milliyetçiliğin cahiliyesine iteklediler. Oysa 
Türkiye’deki ister Türk kavmiyetçiliği ister 
ulusçuluk algısı içindeki bütün milliyetçilikler 
Atatürkçülük’le, Atatürkçülük de seküler hayat 
tarzıyla buluşmaktadır.

Atatürk’ün yaşatılmaya çalışılan, idolleşen ima-
jına hangi elbise giydirilirse giydirilsin o Batıcı, 
seküler, pozitivist kimliği ile İslâm’ın değil Batılı 
paradigmanın mensubudur. Dolayısıyla 40-50 
yıllık İslâmî duyarlılık ve bilinçlenme süreci-
mizin ürünü insanların çoğu AK Parti iktidarı 
döneminde muhafazakâr-liberal kalkınma 
çabalarının anaforuna kapılmış, bu döngüyü 
reddedenler ise hissedilir bir varlık göstereme-
miş, varlıklarını ise “oy vermeme” tutumu gibi 
zayıf bir kalkan ile korumaya çalışmışlar ve 
hissedilen bir gelişme gösterememişlerdir.

Yarım asrın İslâmî birikimini, yapıcı projelerle 
sosyalleştirme, aşkın bir tebliğ ve örneklik oluş-
turma konusunda büyük bir daralma ve zaaflar 
yaşanmaktadır. Türkiye’deki İslâmî uyanış 
süreci veya Kur’ân ve Sünnet temelli İslâmcılık 
süreci büyük ölçüde tabii ki daha büyük zulüm, 
haksızlık hatta yabancılaşma şirki işleyenler 
karşısında İslâmî değerlere ve Müslüman 
halklara düşmanlık yapmayanlara adaletle 
yaklaşmaya çalışmaktadır. Lakin ümmet bilinçli 
İslâmcılar, reel politikanın açmazlarıyla uğraşan 
bir kilitlenmeyi aşıp, özgün olarak İslâmlaşma 
veya İslâmî bilinçlenme sürecimizi yeni şartlar 
karşısında yenileyecek ve aşacak yapıcı özeleş-
tiri ve tutarlı bir inşa hamlesi için müzakere ve 
meşveret kanallarını kurmalı ve işletebilmelidir. 
Bu tarz açılımların taşıyıcısı olacak ve biyogra-
fik kimliği tutarlı olan 40-45 yıl önceki yoksun-
luğumuzu aratmayacak kazanımlar içindeki 
ulu’l-elbâbımıza bu konuda önemli sorumluluk 
ve mükellefiyetler düşmektedir.

Ulusal sisteme “müdahane” ederek veya kapita-
list kalkınma hedefiyle bütünleşerek merkeze 
gelmek isteyen çevre güçleri büyük bedeller 

ödüyorlar. Bazıları pazarlık edilebileceğini ve 
bu bedellerin geri dönüşü olabileceğini düşünse 
de kapitalist merkezdeki anaforun gücü alter-
natif niyetlerin tutunmasına izin vermiyor. Ya 
da bu anafora karşı durulacak bir hazırlığın alt 
yapısında zayıflıklar ve uyumsuzluklar kendini 
hissettiriyor. Ayrıca merkezi küçültmek (“gar-
son devlet”) veya merkezde çevrenin sesi olmak 
hedefini unutup, merkez olmakla övünme tren-
dine girmek kazanım değil, kimliksel çözülmeyi 
getirmiştir. Müslümanlar için verili sistemin 
sağı da solu da batıldır. Egemen sistemde mer-
kez her zaman Batılı paradigmanın otoritesini 
temsil etmektedir. İslâmî mücadele saflarında 
bulunmuş fakat şimdi reel politikanın iktidar 
alanında mevzilenen bazı Müslümanların “Biz 
devlet olduk” söylemleri nasıl bir melez aldanış 
ya da kimliksel çözülme içinde olunduklarının 
sergilenmesidir.

İslâmî mücadele süreçlerinde yer alan Müslü-
manların bugün üç hâl içinde bulunduklarını 
tekrarlamalıyız: Yılgınlık hâli, çözülme hâli, 
mevcudu aşma kararlılığı. Aşma hedefinin, 
farklı branşlarda ayakta kalıp istikametini koru-
yan ve özgünlüğünü bağımsız kılmaya çalışan-
larla gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır.

Artık reel politik adına günübirlik veya hayalci, 
bizi kuşatan ve ulus olgusuyla bütünleştirmeye 
çalışan değerlere ait projelerle oyalanmaktan 
uzaklaşıp, iki cihan mutluluğunu da (dareyn) 
kazandıracak değer ve sorumluluklara hicret 
etme vaktidir. Önümüzdeki dönemi, “Asım’ın 
nesli veya Diriliş nesli” hedefini slogan olmak-
tan çıkarıp, bu hedefi ortak ilkelerle ama farklı 
veya benzer şartlar altında nasıl projelendirece-
ğimizi tartışacağımız ve sonuçlarını paylaşaca-
ğımız yeni bir heyecan, katılım ve ihya sürecine 
dönüştürebilmek için değerlendirmeliyiz. Her 
inişten sonra bir çıkış, her geceden sonra bir 
gündüz vardır.

Rabbimiz günleri aramızda döndürmektedir. 
Yeter ki Rabbimizin razı olacağı vahyin ahlak 
ve ölçüleriyle bütünleşip, mücadele safhamızla 
ilgili sünnetullahı doğru kavrayıp yol haritamızı 
-şûra gücüne varmak ideali içinde- hiç değilse 
meşveret ederek doğru değerlendirmeye çalı-
şalım. Ve başarının, Rabbimizin gaybi yardı-
mına hak kazanacak inanç ve hareket hattıyla 
doğru orantılı olduğunu dikkatlerimizden 
kaçırmayalım.
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KİM KAYBETTİ, KİM KAZANDI?
 KÜRŞAD ATALAR 

S on zamanların moda bir deyimi var: “Kay-
bettik!” Bununla, İslâmcılığın Türkiye 

tecrübesinin başarısızlıkla sonuçlandığı kast 
ediliyor. Bu söylemi genellikle ‘safdil’ İslâmcılar 
dillendiriyor ama söylemin yaygınlaşmasından 
ideolojik yarar uman bazı laik kesimler de var. 
Çoğu kere ‘siyasal İslâm’ın Türkiye örneği ola-
rak lanse edilen AK Parti deneyimini baz alarak, 
zaman zaman da küresel ölçekli tecrübeler vesi-
le kılınarak propagandası yapılan bu söylem ne 
derece doğru? Acaba İslâmcılık, iflas etmiş bir 
ideoloji mi? Yoksa yaşanan tecrübeleri bir başka 
açıdan değerlendirmek mümkün mü?

İFLAS SÖYLEMİNİN DAYANDIĞI ÖRNEKLER

Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor: iflas 
söyleminin dayandığı örnek(ler), İslâmcılık 
tecrübesini ne derece temsil edebilir? Yani yerel 
ölçekte AK Parti tecrübesinden, küresel ölçekte 
ise İran, Pakistan, Mısır, Afganistan vs. dene-
yimlerinden yola çıkarak “Kaybettik!” sonucuna 
varmak ne derece doğru bir yaklaşım olur? 
Burada karşımıza iki temel yanlış çıkıyor: İlki, 
pratik ile teorik alanın birbirine karıştırılmasıy-
la, ikincisi ise örnek seçiminin isabetsizliğiyle il-
gilidir. İster ‘safdil’ İslâmcılar isterse de ‘uyanık’ 
laikler tarafından dillendirilsin, pratiğin her 
durumda teorinin başarısı veya başarısızlığının 
kriteri olarak alınabileceği yönündeki iddia 
sorgulanmaya muhtaçtır. Pratik, teoriyi test 
etmek için kimi zaman bir ölçüt olarak alına-
bilir ama buradan yola çıkarak bir genelleme 
yapılamaz. Çünkü burada ‘günah sorunsalı’ ve 
‘bilgi problemi’yle ilgili boyutlar vardır. Örneğin 
kişinin günah işlemesi, onun imansızlığının ke-
sin delili görülemez. Eğer günah bütün amellere 
sirayet etmiyorsa, yani bünyeyi sarmamışsa, 

kalbi karartacak derecede sıklıkla işlenmiyorsa, 
sırf günah işlediği için kişinin imansızlığına 
hükmetmek doğru olmaz. İnsan, nefsine uydu-
ğu için yahut icbar edildiğinden dolayı (veya 
başka bir sebepten) günah işleyebilir. Aynı şeyi 
toplumsal/ideolojik hareketler için de söylemek 
mümkündür. Geniş kitleler de benzer sebepler-
den dolayı, yapması gerekenleri yapmayabilir, 
yapmaması gerekenleri de yapabilir. Burada 
‘bilgi problemi’ karşımıza çıkar. Kişi ve kitleler 
niçin yanlış yaparlar? Bu, temelde bilgisizlikten 
mi kaynaklanır, yoksa nefsi zaaflardan (veya 
icbardan, vs) mı? Bu, önemli bir sorudur ve 
cevabı için de acele edilmemelidir. Kanaatimce, 
‘günah’ın farklı etmenleri içerisinde en merkezî 
olanı ‘cehalet’tir. Bu sonuca, “beraet-i zimmet 
asıldır” ilkesinden ulaşmak da mümkündür. 
Eğer insanı, fıtratın gereği olarak, suç işleme-
den suçlu muamelesi yapılamayacak bir varlık 
olarak görüyorsak, günahı da esas itibarıyla 
bilgisizlikle temellendirmemiz gerekir. Diğerleri 
istisnai hâl görülmelidir.

BAŞLANGIÇ, GELİŞME VE OLGUNLAŞMA

Şu hâlde tablo net olarak ortaya çıkmış oluyor: 
eğer yapılan ‘yanlışlar’a bakarak İslâmcılık 
hakkında bir hükme varacak isek, bu durum-
da ihtimalleri iyi düşünmemiz gerekiyor. Hâl 
ve şartlara bakıldığında, İslâmcılık, en genel 
manada, ‘olumsuz’ diye nitelendirilebilecek bir 
vasatta mücadele veren bir ideolojik akımdır. 
Basitçe ifade edecek olursak, yerel iktidarların 
yanı sıra küresel güçler de onun karşısındadır. 
Dolayısıyla bu şartlarda ‘icbar’ faktörünün 
etkisi yadsınamaz (buna ‘ayartı’ ve ‘iğdiş’ faktör-
lerini de eklemek mümkündür). Fakat bunlar 
‘dışsal’ şartlardır. 
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Hemen hiçbir toplumsal faaliyette dışsal 
faktörler belirleyici değildir. Burada asıl ‘içsel’ 
şartı (veya dinamiği) dikkate almak gerekir. 
Çünkü belirleyici olan odur. İçşel şart, ideolojik 
dinamizm ya da iç tutarlılığı olan bir düşünce 
sistematiğine sahip olunmasıdır. Bir toplum-
sal hareketin geleceğini bu kriter belirler. 
İslâmcılık bu açıdan kritize edildiğinde, onun 
henüz ‘olgunluğa’ ulaşmamış bir akım oldu-
ğu söylenebilir. Başlangıç dönemini bitirmiş, 
gelişme dönemini tecrübe etmiştir ama henüz 
‘okullaşma’ aşamasına geçememiştir. Bu, şu 
demektir: küresel veya yerel ölçekte bütün 
‘İslâmcı’ oluşumlar, hata ile malul olacaktır! 
Çünkü burada esasta ‘bilgi problemi’yle ilgili 
sorunlar vardır ve bunlar hâlâ istenen düzeyde 
çözülebilmiş değildir.

Eğer durum buysa, İslâmcılığın iflas edip 
etmediğine dair yürütülen tartışmada aceleci 
olunmaması gerektiği açıktır. Henüz okullaşa-
mamış, ideolojik dinamizmini istenen düzeyde 
kazanamamış bir akımdan toplumsal/siyasal 
alanda ‘büyük’ başarılar beklemek yanlış (hatta 
hayal) olur. Kişi veya toplumlar, en nihayetinde, 
bildikleri kadar var olabilirler. Çağdaş dönemde 
ise, bilgi temeline dayalı (küresel düzeyli) dina-
mik bir oluşumun şartları daha da zorlaşmıştır. 
Bunun için bilginin bütün alanlarında yetkinlik 
gerekir (çünkü “etkinliği yetkinlik doğurur!”). 
İslâmcılığın çağdaş dönem tecrübesine bakıldı-
ğında, bu hususta ciddi zaafların olduğu rahat-
lıkla görülür. Bilginin ‘göreceleştiği’, kültürel 
çeşitliliğinin tanındığı, ‘öteki’nin görece rahat-
ladığı postmodern vasatta, İslâmcılık ‘gelişme 
kaydeden’ bir akım vasfını kazanmışsa da, bu, 
toplumsal/siyasal dönüşüm için yeterli olmaz. 
İnsanlığın yeni bir ‘hakikat çağrısı’na ihtiyacı 
vardır, ama bunun ‘külli’ mahiyetinin olması 
gerekir. İslâmcılık, hâlâ ‘yerel’ ölçekli bir ideo-
lojik akım vasfını korumaktadır. Hedef kitlesi, 
hâlâ, temelde Müslüman Dünyası’nın insanıdır. 
Oysa çağımızda hakikat çağrısı artık ‘küresel 
ölçekli’ olmalıdır. Çünkü bilgiye ulaşım küresel-
leşmiştir. Bilgi ve hakikat alanında iddialı her 
akım veya düşünce de hedef kitle olarak ‘dünya 
insanı’nı görmelidir. İslâmcılığın performansına 
dair yapılan değerlendirmelerde özellikle de bu 
hususun göz önünde bulundurulması elzemdir. 
Geleceğin ideolojisini bu alandaki performans 
belirleyecektir.

Bu açıdan bakıldığında ve bu vasat göz önün-
de bulundurulduğunda, çağdaş dönemde 
İslâmcılığın yanlışlar yapmasının, hatta toplum-
sal/siyasal alanda ‘başarısızlıklar’ yaşamasının 
doğal olduğu sonucu kendiliğinden çıkar. Fakat 
burada şu hususa da değinilmelidir: acaba 
bu yanlışın mahiyeti nedir? Örneğin bir asır 
öncesine göre daha mı vahim hatalar yapılmak-
tadır, yoksa yanlışın düzeyi zamanla azalmakta 
mıdır? Zannımca, genel gelişme düzeyine 
bakıldığında, yaklaşık bir buçuk asırlık bir tec-
rübesi olan İslâmcılığın süreç içerisinde giderek 
‘daha az’ hata yaptığı söylenebilir. Bunun temel 
nedeni de, akımın ‘düşünce hasılası’nın zaman 
içerisinde artmasıdır. Afgani, Abduh, İkbal 
döneminde genel manada ‘savunmacı’ söylemi 
öne çıkan İslâmcılığın, Mevdudi, Kutub, Şeriati 
döneminde ‘özgüvenli’ bir dile kavuştuğu görül-
mektedir. Başka bir ifadeyle gelenek-modernite 
gerginliğinin yarattığı sorunlarla tam anlamıyla 
baş edemese ve ‘geleceğin ideolojisi’ olma yo-
lunda ilerlerken birtakım düşünsel zaaflardan 
henüz kurtulamasa da, gelişme döneminde 
İslâmcılık belirgin bir düzeyde ‘ideolojik dina-
mizm’ kazanmıştır. Bunun toplumsal/siyasal 
alandaki karşılığı da, Müslüman Kardeşler, 
Cemaat-i İslâmî gibi yaygın sosyal hareketlerin 
kurulması, Pakistan, Bosna, Sudan ve Afganis-
tan örneklerindeki gibi devlet tecrübelerinin 
yaşanması, İran örneğindeki gibi bir devrimin 
yapılmasıdır. Fakat bu deneyimlerin bir hususta 
derde deva olamadığı görülmektedir: İslâmcılık 
hâlâ küresel ölçekte bir ‘tepki’ hareketi diye algı-
lanmakta, insanlığın geleceğini tayin edebilecek 
(başka bir deyişle, ‘cazip’) bir ideolojik/düşünsel 
akım çerçevesinde görülmemektedir. Bunun da 
makul sebepleri vardır. 
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Burada suçu, ‘islomofobia’, ‘küresel oyunlar’ 
vs. türü faktörlere atmamak gerekir. Varsa bir 
suçlu, bu, temelde Müslümanlardır, onların 
zaaflarıdır (Malik bin Nebi’ye nazire!) Çünkü 
hiçbir kale esasta ‘dışarıdan’ fethedilmez. Dışa-
rıdan fethedilen kaleler de vardır ama bunlar 
istisna kabilindendir. Totale bakıldığında, “ne 
yaparsak biz kendimize yaparız.” Bu, en çok 
da ideolojik zaaflar alanında böyledir. Doğal 
gelişme süreci devam eden İslâmcılığın son yıl-
larda yaşadığı sıkıntılar, esas itibarıyla buradan 
kaynaklanmaktadır.

Teori-pratik tartışmasında ele alınması gereken 
konulardan biri de ‘başarısızlığın’ ölçütünün ne 
olması gerektiğiyle ilgilidir. Burada iki seçe-
nekten bahsedilebilir: İlki bir ideoloji adına 
ortaya konulan pratiğin değerlendirmeye esas 
alınabileceğini ima ederken, ikincisi bizzat 
‘ideolojinin yanlışlanması’nın ölçüt alınması 
gerektiğini savlar. İlki, genellikle meseleye 
yüzeysel bakanların, ikincisi ise, daha derin 
analizler yapabilenlerin yaklaşımıdır. Buna dair 
çağdaş dönemden net bir örnek olarak Mark-
sizm ideolojisi ve Stalin deneyimi verilebilir. 
Burada soru şudur: Stalin, Marksist öğretinin 
pratiğine dair bir örnek kabul edilirse onun 
döneminin SSCB’si, ideolojinin başarısızlığının 
kanıtı olarak gösterilebilir mi? Bazı sosyalistler 
bu soruya olumlu cevap verirken, bazıları da 
bunu kabul etmezler. Bizce, dünyadaki kötü 
uygulamaları yüzünden Marksizm’in itibar 
kaybettiği ideoloji olduğu belki söylenebilir ama 
yenilginin asıl sebebi bu değildir. Yenilginin asıl 
sebebi, Marx’ın temel öngörülerinin yanlış-
lanmasıdır. Kapitalist üretim tarzının neticesi 
artık değer kaçınılmaz biçimde onun sonunu 
getirmemiş, bilakis kapitalizm kendini yeniden 
üretmiştir. ‘İdeolojinin görece özerkliği’ tarihsel 
materyalizmin sözde kanunlarını dinlememiş, 
‘iradi eylem’ maddeye ve tarihe hükmettiği 
söylenen ‘evrensel yasalar’ın önüne geçerek ‘bi-
limsel sosyalizm’in iktidarının bir mit olduğunu 
göstermiştir. Daha somut bir şekilde söyleyecek 
olursak, Marx’ın, sosyalist devrimlerin önce 
(İngiltere ve Almanya gibi) en gelişmiş kapitalist 
ülkelerde gerçekleşeceği yönündeki öngörüsü 
doğru çıkmamış, bilakis Ekim Devrimi, temelde 
bir ‘köylü toplumu’ olan Rusya’da vuku bulmuş-
tur. Yani tarih Marx’ın öngördüğü istikamette 
akmamış, böylece ideoloji yanlışlanmıştır. 

Stalin’in yanlışları Marksizm’in ideolojik hata-
larıyla kıyaslanırsa, tabiri caizse, devede kulak 
kalır. İşte Marksizm’in dünya genelinde artık 
iflas bir ideoloji olarak görülmesinin asıl nedeni 
budur.

İSLÂMCILIĞIN TARİHSEL TECRÜBESİ

Bu şablonu İslâmcılık için de kullanmak müm-
kündür. Ancak burada şu sorunun cevaplan-
ması gerekiyor: Acaba İslâmcılık da, ideolojik 
gelişim süreci açısından, tıpkı sosyalizm gibi bir 
tecrübe yaşamış mıdır, yoksa onu “henüz yolun 
başında” olan bir akım diye mi görmek gerekir? 
Malum olduğu üzere Marksizm, sosyalist dü-
şüncenin ‘okullaşmış’ hâlidir. Acaba çağdaş dö-
nem tecrübesi dikkate alındığında, İslâmcılığın 
farklı versiyonları arasında da bu karakteri haiz 
bir grup/düşünce sistematiği var mıdır? Bu so-
runun cevabı bellidir: İslâmcılık henüz kendini 
“dört başı mamur bir şekilde” ifade edememiş-
tir. İslâmcılığın iflasıyla ilgili (tıpkı Marksizm 
için yapıldığı gibi) bir yargıda bulunabilmek 
için, onun önce ‘düşünsel yetkinlik’ aşamasına 
ulaşması gerekir. Çünkü pratiğe dair nihai de-
ğerlendirme ancak o zaman hakkıyla yapılabilir. 
İslâmcılık henüz bu aşamaya ulaşamadığı için, 
İslâmcılık adına yapılan yanlışlar, nihai değer-
lendirmeye esas alınacak örnekler olarak görü-
lemez. Nitekim İslâmcılığın tarihsel tecrübesi, 
bu iddiamızı doğrulayacak veriler sunmaktadır. 
Örneğin, Benna, Mevdudi ve Humeyni dene-
yimlerinin ‘görece başarısızlığı’ndan belki söz 
edilebilir, çünkü her üç deneyim de İslâmcılığın 
(gelişmekle birlikte) düşünsel zaaflarla malul ol-
duğu bir dönemin örnekleridir. Fakat İslâmcılık 
bundan ibaret bir akım değildir. Siyaset alanına 
bilinçli bir şekilde ‘mesafeli duran’ İslâmcılar da 
vardır ve bunlar “toplumsal değişim için önce 
düşüncede devrim olmalıdır” tezini savunmak-
tadırlar. Bu anlayışın siyaset alanına yansıma-
sı, ‘örgütsel büyüklükler’in yadsınmasıdır. O 
yüzdendir ki, İslâmcı akımın bu kolu, yeterli 
birikime sahip olunmadan bir örgüt, cemaat, 
parti veya devlet kurma fikrine soğuk bakar; 
siyasal pratiğe değil düşünsel yetkinliğe öncelik 
verir. Belki ilk kolun deneyimlediği örneklere 
bakarak bir başarısızlıktan söz edilebilir ama 
ikinci kolun pratiği henüz görülmemiştir. Bu 
grup hâlâ “kendini saklı tutmakta”, yani “sırası-
nı beklemektedir.”
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Dolayısıyla bu ikinci kolun ‘siyasal tecrübesi’ne 
şahit olunmadan yapılan bir ‘iflas’ değerlendir-
mesinin eksik kalacağı açıktır. Üstelik çağdaş 
dönemde İslâmcılık adına ortaya konulan fik-
riyatın merkezi kavram ve temalarının çoğunu 
bu ikinci grup belirlemiştir. Aslında, düşünsel 
zenginliği üreten asıl bu gruptur. O nedenledir 
ki, nihai bir ‘başarı’ değerlendirmesi yapabil-
mek için, bu grubun düşünsel performansının 
yetkinlik düzeyine ulaştığı o aşamanın (yani 
‘okullaşma’ aşamasının) beklenmesi gerekir. 
Ancak yetkin düşüncenin ürettiği pratik dene-
yimlendikten sonra isabetli bir başarı veya iflas 
değerlendirmesi yapılabilir.

Buna rağmen, yine de temel görüşler veya 
öngörüler bağlamında İslâmcılık için de bazı 
değerlendirmeler yapılabilir. Bu yapıldığında, 
yanlışlanma tezini destekleyecek verilerin pek 
bulunamayacağı görülecektir. Belki siyasal de-
ğişimi önceleyen kolun bazı öngörülerinin isa-
betsiz çıktığı söylenebilir ama bu, İslâmcılığın 
asli tezlerinin yanlışlandığını göstermez, bilakis 
bazılarının doğrulandığını gösterir. Mesela 
İslâmcılık (en azından onun bir kolu), çağdaş 
dönemde Müslüman Dünyası’nın sömürül-
mesinin asli sorumlusu olarak ‘dış güçler’i 
değil, ‘içsel zaaflar’ı görür ve buradan çıkışın 
‘öze dönmek’le sağlanabileceğini savlar. Bu, 
İslâmcılığın temel yaklaşımlarından biridir ve 
yanlışlandığına dair somut bir kanıt da hâlâ gös-
terilememiştir. Çünkü Müslüman Dünyası’nda 
‘öze dönüş’ (yani ‘düşüncede devrim’) hâlâ iste-
nen düzeyde gerçekleştirilememiştir. İslâmcılık 
bu hususta tatmin edici bir neticeye ulaştıktan 
sonra Müslüman Dünyası’nın sorunları hâlâ 
devam ediyorsa, işte ancak o zaman İslâmcılığın 
‘iflas etmiş’ bir ideoloji olduğu ileri sürülebi-
lir. Hâkeza İslâmcılık (en azından onun bir 
kolu) düşünsel devrim gerçekleşmeden siyasal 
devrim yapılmasına karşıdır, zira bunun çözüm 
olmak bir yana çözümü geciktiren bir yakla-
şım olduğunu savunur. Bu da İslâmcılığın (bir 
kolunun) temel yaklaşımlarından biridir ve bu 
tez de hâlâ yanlışlanamamıştır. Hatta Pakistan, 
Afganistan ve İran deneyimleri (özellikle de 
bu sonuncusu) bu tezin doğruluğunun kanıtı 
olarak bile gösterilebilir (nitekim Ali Şeriati’nin 
İran Devrimi sürecindeki temel eleştirilerinden 
biri budur).

Bunun dışında, İslâmcılık (en azından onun bir 
kolu), “dünyayı değiştirmek için” geleneğin ve 
modernitenin (yanı sıra postmodernitenin) te-
mel değerler açısından eleştirilmesi gerektiğini 
söyler ve bu yapılamadığı sürece uzun-erimli bir 
başarı şansının da olmadığını savlar. İslâmcılık 
bu açıdan da yanlışlanamamıştır, çünkü zorlu 
bir görev olan gelenek/modernite eleştirisi 
henüz yetkin düzeyde yapılamamıştır. Bu liste 
uzatılabilir. Hatta yanlışlanmış olmayı bırakın, 
İslâmcılığın temel bazı tezlerinin doğru olduğu, 
yaşanan tecrübelerle kanıtlanmıştır. Said Halim 
Paşa, Muhammed İkbal, Cemalettin Afgani gibi 
ilk dönem İslâmcıları bile Batılılaşma’nın (doku 
uyuşmazlığı yüzünden) Müslüman Dünyası’nda 
tutmayacağı öngörüsünde bulunmuşlardır 
ve yaklaşık bir asırlık tecrübeden sonra onla-
rın bu öngörüsü doğru çıkmıştır. Müslüman 
Dünyası’nda çağdaş Batılı ideolojiler (özellikle 
de milliyetçilik ve sosyalizm deneyimleri) net 
bir başarısızlık örneğidirler. Bunlar ‘çağdaş 
uygarlık seviyesi’ne ulaşma hedeflerini tuttura-
madıkları gibi, geri kalmış/bıraktırılmış ülkeler 
arasında bile son sıralarda yer alabilmişlerdir.

Gelişme dönemi İslâmcıları, ‘kalkınma’ model-
lerinden herhangi birinin ‘düşüncede devrim’ 
gerçekleştirilmeden uygulanması durumunda 
sonucun başarısızlık olacağı öngörüsünde bu-
lunmuşlardır ki, bunun doğruluğu da, yaşanan 
tecrübelerle kanıtlanmıştır. Çünkü taklitle çağ 
atlanamaz. Adına ‘kalkınma’ denen şey, Batı’nın 
kendi özgün şartlarının sonucudur ve dünyanın 
başka coğrafyalarında birebir kopya edilemez. 
Müslüman Dünyası da, eğer gelişip kalkınacak-
sa, ‘özgün’ bir modele sahip olmalıdır. Bu ise, 
ancak öncelikle ‘değerler’ bakımından özgünlük 
sağlanırsa mümkündür. İslâmcılık, işte bunu 
gerçekleştirmeye çalışmakta ve ‘öze dönüş’ü 
bunun için önermektedir. Pakistan deneyimi 
başarısız olmuşsa, bunu sağlayamadığı için 
olmuştur: bir ‘İslâm devleti’ kurmak amacıyla 
inşa olunan ülke, sonunda ‘ulus devlet’e dönüş-
müşse bunun için dönüşmüştür. 

Küresel veya yerel ölçekte bütün ‘İslâmcı’ 
oluşumlar hata ile malul olacaktır! Çünkü 
burada esasta ‘bilgi problemi’yle ilgili 
sorunlar vardır ve bunlar hâlâ istenen 
düzeyde çözülebilmiş değildir.
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İran Devrimi başarısız olmuşsa, bunu sağlaya-
madığı için olmuştur: yönelimi itibarıyla İslâmî 
olmakla birlikte, geleneğin baskısına boyun 
eğmişse bunun için eğmiştir. Afganistan deneyi-
mi başarısız olmuşsa, bunu sağlayamadığı için 
olmuştur: güya her iki deneyimden daha sahih 
bir İslâmî duruş sergilediği iddiasıyla ortaya 
çıksa da, safdil bir gelenek savunusunu temsil 
ettiği için baştan güdük bir çaba olarak orta-
ya çıkmıştır. Aslında bu son iki öngörüsünün 
doğrulanması bile, İslâmcılığın insan, toplum 
ve tarihsel akışa ilişkin temel tezlerinin isabetli 
olduğunun kanıtı diye sunulabilir. Çünkü bun-
lar ‘kapsayıcı’ öngörülerdir. Birçok isabetli alt 
değerlendirmeyi gerektirirler.

İslâmcılık, bu alt alanlarda daha öncesinde 
isabetli yaklaşımlara sahip olmalıdır ki, ‘büyük 
teori’ alanında da isabetli öngörülerde bulu-
nabilsin. Kaldı ki bir Müslüman, şartlar ne 
olursa olsun, Allah’ın bir ve tek ilah olduğuna, 
Onun kitabı Kur’an’ın da her daim hakikati 
temsil ettiğine dair inancından vazgeçmez. Yani 
onun için İslâm ‘yanlışlanamaz’ bir dindir! Bir 
yanlış varsa, onu yapan insandır. Bu bakımdan, 
Müslüman, dinin modası geçmiş bir tarihsel 
tecrübe olduğuna inanılan modern dönemde 
dahi İslâm’ın hakikati temsil ettiğine, Şeriat’ın 
uygulanabileceğine (veya uygulanması gerek-
tiğine) dair inancını korur. Şartların icbarıyla 
siyaset ve toplum alanını belki boşaltabilir ama 
‘iman’ (veya ‘hakikat’) alanından asla çekilmez. 
İmanı terk, onun için muhal bir şeydir. Nitekim 
onun bu alandaki öngörüsü de bir anlamda 
doğru çıkmış ve modern dönemin son evresin-
de “din, tekrar hayata dönmüştür.” Ve bugün 
bu tespiti, Müslüman Dünyası değil, bizzat Batı 
(veya postmodern dönemin akademisyenleri, 
İslâm uzmanları, vs) yapmaktadır.

FİKRÎ GELİŞME SÜRECİ VE İKTİDAR SERENCÂMI

Dolayısıyla, “yenildik” söyleminin sahici bir 
temeli yoktur. Peki, o zaman “yenildik söyle-
mine zemin teşkil eden “İslâmcılık öldü” tezi 
son zamanlarda niçin daha çok gündemde 
tutulmakta ve birtakım örnekler gösterilerek 
bu tez ispatlanmaya çalışılmaktadır? Burada 
dikkatli değerlendirmeler yapılması gerekmek-
tedir. Zannımca, İslâmcılığın düşünsel gelişme 
süreci hâlâ devam etmektedir. Fakat ‘okullaşma’ 

zor bir süreç olduğundan, düşünce alanında 
birtakım sıkıntıların yaşandığı doğrudur. Bunu, 
bir tür ‘durağanlık’ ya da ‘tıkanma’ (hatta belki 
de ‘istirahat’) hâli olarak görebiliriz. İslâmcılık, 
modernitenin (ve postmodernitenin) ‘hakikat’ 
alanındaki bazı iddialarına cevaplar verebilmiş-
tir, ancak bunların henüz ‘yetkinlik’ düzeyine 
ulaştığını söyleyemiyoruz. Bu cevabın verilebil-
mesi için sofistike çalışmalar yapılmalı, ‘ideo-
lojik’ karakterli bir düşünce sistematiği ortaya 
konulmalıdır. Eğer ‘çalışma’ faktörünün gerekle-
rini yerine getirirlerse, Müslüman Dünyası’nın 
düşünen kafaları süreç içerisinde bu hususta 
da başarılı olabileceklerdir. Ancak bu arada 
İslâmcılığın rakipleri de boş durmamakta, 
süreci tersine çevirmek ya da akışın yönünü 
değiştirmek için hesaplar yapmaya, stratejiler 
geliştirmeye devam etmektedirler. İslâmcılığın 
hâlihazırdaki rakipleri/düşmanları, akımın ide-
olojik zaafları olduğunu görmüşler ve “henüz 
vakit varken” birtakım politikaları devreye sok-
muşlardır. Şu an itibarıyla en revaçtaki uygu-
lama, İslâmcıların ideolojik safiyetini bozacak 
şekilde onları “iktidara taşımak” diye görün-
mektedir. Çünkü bir hareketin iktidar alanına 
girmesi demek, aslında, ideolojik yetkinliğe 
ulaştığına dair bir iddiası olduğunu gösterir. Bu, 
itiraf edilsin veya edilmesin böyledir. Gerçekte 
öyle olmayabilir ama kitlelerin gözünde iktidar-
daki başarı ideolojinin başarısıdır, iktidardaki 
başarısızlık da ideolojinin başarısızlığıdır. Bu 
yüzden, “üzerinde İslâmcılık etiketi bulunan 
yapıların” iktidara taşınması, (İslâmcılığın ra-
kipleri için) amaca ulaşmak bakımından hayati 
önemi haiz bir stratejidir. Gerek milliyetçiliğin 
gerekse sosyalizmin bir ideoloji olarak Müslü-
man Dünyası’nda (özellikle de gençlik kesimin-
de) eski cazibesinin kalmaması, İslâmcılığın 
rakiplerinin bu politikayı benimsemesinin asli 
nedenidir. Çünkü bu şartlar altında, bu ideoloji-
lerin bıraktığı boşluğu İslâmcılığın versiyonla-
rından birinin dolduracağı bellidir. Bu durumda 
yapılacak şey, ‘en zararsız’ versiyona en büyük 
şansı tanımaktır! İşte “İslâmcılık öldü” tezi de 
bu noktada işlev görmektedir.

Bunu biraz açalım: bu planın temelde iki 
hedef kitlesi vardır: ilki laik kesim, ikincisi ise 
muhafazakâr (veya ‘dindar’) kesim.
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Laik kesimle ilgili hedef basitçe şudur: “üzerin-
de İslâmcılık etiketi bulunan yapılar”dan Batı 
için en ‘zararsız’ (yani düşünce temeli en zayıf ) 
olanlarıyla varılacak bir uzlaşının sonucunda, 
‘İslâmcılar’ (bunlara ‘sözde İslâmcılar’ demek 
daha doğru olur) iktidara taşınacaklardır. Bun-
ların iktidarda başarılı olma şansları yoktur, 
zira hem teorik açıdan yeterli donanıma sahip 
değillerdir hem de pratik tecrübeleri yoktur. 
Dolayısıyla ‘modern devlet’i yönetemeyecekleri 
ve başarısız olacakları baştan bellidir. Üstelik 
iktidara taşınmış bu gruplar, özellikle de teorik 
donanımsızlıkları yüzünden, ‘ahlaki’ yozlaşma-
nın (belki daha öncesinde Batılı ideolojilerin 
mensuplarında bile görülmemiş derecede) 
örneklerini vereceklerdir. Bu ise, zemin kay-
beden laik kesimlerin (kendi ideolojilerine 
güveni yeniden kazanmalarına yetmese bile) 
pozisyonlarını korumalarını sağlayacaktır. Bu 
planın, belki de en önemli ayağı budur. Çünkü 
laik kesimler, Batı’nın Müslüman Dünyası’ndaki 
sigortasıdır. Muhafazakâr kesimle ilgili hedef 
ise şudur: ‘sözde İslâmcılar’ın iktidar tecrübe-
sinin başarısızlıkla sonuçlanması bu kesimler 
üzerinde (psikolojik yıkım dâhil) olumsuz 
etkiler doğuracak, bunların geleceğe dair umut-
larının ertelenmesi neticesini verecektir. Fakat 
burada şu hususa dikkat edilmelidir: Batı için 
muhafazakâr kesimle ilgili hedef, laik kesimle 
ilgili olanıyla kıyaslandığında ikincildir. Çünkü 
bu kesim temelde korumacıdır ve ‘gelişme’ye 
kapalıdır. Gelişimini sürdüren bir akım olarak 
İslâmcılığın bu tabandan ziyade, ‘ilerlemeci’ 
ve yeni tezlere karşı nispeten daha duyarlı 
laik kesim üzerinde etkili olma, bazı mevziler 
kazanma şansı daha çoktur. İşte bu yüzden, 
İslâmcılığın özellikle de laik kesim üzerinde 
etkili olmasının önlenmesi gerekir. Müslüman 
Dünyası’nda ideolojik kan kaybına uğrayan 
laik kesimin bu etkiden uzak tutulmasının en 
güvenli yolu, İslâmcılığın ‘görünür’ yüzlerinin 
özellikle de ‘ahlaki’ açıdan olumsuzlanmasıdır. 
Türkiye örneğinde AK Parti tecrübesinin seren-
camı da kısaca böyle özetlenebilir!

GERÇEK MÜCADELE AŞAMASI

Gelelim ‘gerçek İslâmcılar’a. Uygulanan pla-
nın bu İslâmcılarla ilgili bir yönü yok mudur? 
Elbette ki vardır. Hatta bu planda ‘asıl hedef ’in 
gerçek İslâmcılar olduğu da rahatlıkla söyle-

nebilir. Başka bir ifadeyle “üzerinde İslâmcılık 
etiketi bulunan” sözümona İslâmcıların başa-
rısızlığının faturası, teorik temeli diğerlerine 
göre daha iyi olan, ama ‘siyasal’ alanda henüz 
bir varlık gösteremeyen bu kesime kesilecektir. 
Basit hesap budur. Peki, bu hesap tutar mı? Öyle 
görünüyor ki, planı yapanların bu konuda bir 
umudu bulunuyor. En azından, başarısızlığın 
genel kitle tarafından kabulünden sonra, bunun 
‘gerçek İslâmcılar’ üzerinde psikolojik bir baskı 
unsuru yaratacağını düşünüyorlar. Bu, çok da 
yabana atılacak bir öngörü değildir.

Fakat burada şu hususun unutulmaması 
gerekir: bilgi temeli sağlam kişi, iddiasından 
dönmez. Ölümü pahasına inancını savunur. 
İslâmcılar arasında ‘gerçek’ sıfatını hak edenle-
rin de genel karakteri budur. Çağdaş dönemde 
bu tezin şahitliğini yapan sembol şahsiyetlerden 
Kutub, Şeriati ve Özkan’ın isimleri bu hususta 
örnek verilebilir. Bu tezin en büyük şahidi ise 
peygamberlerdir. Bir peygamberi yolundan 
döndürmek mümkün değildir, zira onun ‘bilgi 
temeli’ sağlamdır. Hatta sağlamlık yönünden 
onu hiçbir beşer geçemez. Peygamberlerin 
yolundan gitme konusunda en başarılı kesim 
ise âlimlerdir. Âlim, bu noktada, tabir-i caizse, 
peygamber benzeridir. Zira her ikisinin de dava-
sında sebat etmesinin asli nedeni ‘bilgi’dir. Her 
ikisi de, şüpheden arınmış olarak ‘inanır.’ Dola-
yısıyla, bir peygamberi olduğu gibi, (gerçek) bir 
âlimi de yolundan döndürmek mümkün değil-
dir. Çağdaş dönemin bu üç sembol şahsiyetinde 
bu özellikler mevcuttur. Her üçünün de ‘güzel 
örneklik’ler gösterebilmesi, bilgi temellerinin 
sağlamlığındandır.

İşte İslâmcılığın rakiplerinin yaptığı planda 
hesabın tutmayacağı kesim bunlardır (veya 
bunların yolundan gidebilenlerdir). Fakat planı 
yapanların buna dair ikinci bir hesabı daha var-
dır ki onu da şöyle özetleyebiliriz: bu İslâmcılar 
iddialarından vazgeçmiyorlarsa da marjinal-
leştirilebilirler. Çünkü fatura bunlara kesileceği 
için, öyle veya böyle bir bedel ödeyeceklerdir. 
Muhafazakâr kesimin umutlarının ertelendiği, 
laik kesimin de İslâmcı tezlere artık kulağını 
tıkadığı bir vasatta, bu kesimin somut bir ‘ümit’ 
vasfıyla ortaya çıkabilmesi zordur! Tabii bu ara-
da İslâmcılığın “ideolojik safiyetinin bozulması” 
noktasında sofistike çalışmalar yapılmaya da 
devam edilecektir. 
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D O S Y A

Hâlâ ideolojik kodlarla düşünebilenler için 
“demokrasinin İslâm’la bağdaştığı”, “asıl özgür-
lüğün İslâm’da olduğu”, “Müslümanın ‘birey’ 
olması gerektiği” vs. yönündeki tezler daha rafi-
ne bir şekilde gündeme getirilecek, ideolojilere 
karşı mesafeli duran, hakikat iddialarına kulak 
tıkayan, postmodern zihniyete sahip kesimler 
için ise “yaşamın tadını çıkarma” seçeneği elde 
hazır tutulacaktır. Bu noktada akademinin yanı 
sıra, STK’ların da desteği sağlanacaktır.

Basit hesap budur. Peki, tutar mı? Bu soruya da, 
yazının başlığından mülhem bir cevap verebili-
riz: sahte İslâmcıların kazanması zaten müm-
kün değildir, çünkü onlar son tahlilde birer 
‘iş birlikçi’dirler. İş birlikçiler ise senaryonun 
ancak figüranı olabilirler. Gerçek mücadele, 
‘gerçek’ İslâmcılarla onların ‘gerçek’ rakipleri 
arasında cereyan etmektedir. İki taraf da birbiri-
ni iyi tanımakta ve kozlarını ona göre oynamak-
tadırlar. Evet, kağıt üstü İslâmcıları yenilmişler-
dir, yenilmeye mahkûmdurlar.

Gerçek İslâmcılar ise, yenilmezler. Düşüp 
kalkabilirler, ama yenilmezler. Asr Suresi ha-
tırlanacak olursa, Müslümanlar (yani ‘gerçek’ 
İslâmcılar), inanıp salih amel işlerler, hakkı ve 
sabrı tavsiye ederler. Bu ne demektir? Yani ‘ger-
çek’ İslâmcılar, “bilinçli bir şekilde” İslâmcılık 
yapmaktadırlar. Hakkı tavsiye edebilmek için 
Hakk’ı/Hakikati bilmek gerekir. Hakkı gere-
ğince bilmek ise, kaçınılmaz biçimde ‘sabr’ı 
gerektirir. Çünkü bunun bir bedeli olacaktır ve 
bu bedeli ödemeye ancak ‘gerçek’ İslâmcılar 
cesaret edebilirler. Kağıt üstü İslâmcıları “hüs-
randa olanlardır.” Onlar yaptıkları iş birliğinin 
sonucunun ne olacağını hesap dahi edebilecek 
bir ‘Hak/Hakikat’ bilgisine sahip değildirler. 
Zaten o yüzdendir ki, basit çıkar hesapları 
yapabilmekte ve ahiret pahasına dünya metaına 
meyledebilmektedirler. Hem şu da var ki, iman 
edip salih amel işleyen ve hakkı/sabrı tavsiye 
eden bir müminin başına gelenler olumlu da 
olsa olumsuz da olsa o kayıpta değildir. Başarılı 
olmuşsa kat kat sevap kazanır; ayağına diken 
batsa, bu bile onun hanesine sevap olarak 
yazılır! Dolayısıyla ‘gerçek’ İslâmcının ‘bilinçli’ 
bir şekilde yaptıkları, dünyevi sonucu ne olursa 
olsun, onun için rahmet (veya ‘başarı’) olur. 
İşte bu yüzden, ‘gerçek’ İslâmcılar (ya da artık 

ona sadece ‘gerçek Müslümanlar’ diyelim) asla 
kayıpta değildirler.1

Bu değerlendirmeler ışığında çağdaş dönem 
İslâmcılığının geleceğine dair de birkaç kelam 
etmek yararlı olabilir. Bendeniz, son dönemde 
Müslüman Dünyası’ndaki siyasal gelişmelere 
bakarak olumsuz bir tablo çizenlerin görüşle-
rine katıl(a)mıyorum. Onlar çoğunlukla kısa 
vadeli (ve basit hesaplar yaparak) düşünüyorlar. 
Düşünmenin bu türünden, hiçbir zaman için 
isabetli sonuçlar çıkmaz. Düşünme uzun-erimli, 
çok-yönlü ve verilere dayalı olmalıdır. Böyle bir 
gayret gösterildiğinde, İslâmcılığın akıbetinin 
‘kötü’ olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bir buçuk 
asırlık bir tecrübeye sahip İslâmcılık, özellikle 
de yirminci asrın ortalarından itibaren ideolojik 
bakımdan ‘gelişme’ kaydetmiştir. Bu süreç, ya-
vaş da olsa devam etmektedir. Siyasal alandaki 
varoluşun düşünce temeline dayandığına dair 
görüşümüz doğruysa, bu durumda, İslâmcılık 
adına ortaya konulan pratiklerin de zaman 
içerisinde giderek daha rafine bir şekil alacağını 
söyleyebiliriz. Fakat bu arada ‘bilinçli’ çabalarla 
süreci hızlandırmamız da mümkündür.

İslâmcılığın küresel anlamda bir ideolojik cazi-
beye kavuşması için, bilgi temelinin güçlendiril-
mesi ve sistematik düşünce üretimine odakla-
nılması gerekmektedir. Bu, zaman alacak zorlu 
bir süreçtir. Fakat imkânsız da değildir. O hâlde 
yapılacak şey bellidir: Müslüman Dünyası’nda 
siyaset alanında daha düzgün pratikler görmek 
istiyorsak, düşünce alanını güçlendirmemiz 
gerekiyor. Bu alanda pratik rakibimiz moder-
nite (veya postmodernite) olacaktır. Fakat her 
iki paradigma da bize karşı eskisi kadar şanslı 
değildir. Modernite temel tezleri itibarıyla tec-
rübe edilmiş ve yanlışlanmıştır (Daniel Bell’in 
“ideolojiler öldü” tezini hatırlayalım), postmo-
dernite ise derde deva olamamaktadır. Çünkü 
esas itibarıyla ‘hakikat’ alanına ilişkin bir 
iddiası yoktur (“küçük güzeldir” diyen, büyüğe 
talip olmaz!). Geriye potansiyeli olan bir akım 
hüviyetiyle İslâmcılık kalmaktadır. Müslüman-
lar olarak, bu ‘şansı’ iyi değerlendirmemiz ve 
İslâm’ı ‘geleceğin ideolojisi’ yapacak düşünsel 
gayretlere odaklanmamız gerekiyor. Bu alanda 
belirli düzeyde bir performans gösterebilirsek, 
gelecekten ümitvar olabileceğimizi de rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

1 ‘Gerçek müminler’ (mü’minûne hakkan) tabiri bizzat Kur’an’a aittir. 
Bkz. Enfal Suresi: 4 ve 74. ayetler.
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İSLÂMCILAR YENİLDİ Mİ?
 ERCAN YILDIRIM 

T ürkiye’de İslâmcılık 2000’lı yıllardan sonra 
ciddi kırılmalar, dönüşümler içine girdi. 

İslâmcılık düşüncesi ile İslâmcılar arasındaki 
makas aslına bakılırsa bu dönemde gittikçe açıl-
dığı için de İslâmcılık dönüştü, değişti görüntü-
sü yaşanıyor. 

İslâmcılık kendini kesinlikle İslâmcı görme-
yen AK Parti’nin yaklaşık 20 yıllık iktidarının 
dindar-muhafazakâr ve millî-yerli politikaları-
nın etkisinde pek çok kez farklı tanımlamalara 
uğradı. 1990’lı yıllarda görünmeye başlayan 
“İslâmcılık uzmanları”, sık sık İslâmcılığı öldü-
rürken aslında hareketi “devletten, kamudan, 
milletten bağımsız”, dünyadaki İslâmî hareket-
lerin bir benzeri marjinal, dar, herkesle çatışma-
lı bir örgüt gibi görmek, göstermek istedi. 

Dönemin Soğuk Savaş algısına, Medeniyetler 
Çatışması’nın belirlediği “Cihadizm” bakış 
açısını da ekleyen Kemalistler, ulusçular, milli-
yetçiler, radikal ve İrancılar, İslâmcılığı ideolo-
jilerden bir ideoloji, örgüt, marjinal yönelim, 
tarihsel millet hayatını tehdit eden aykırılık 
gibi göstermeye yeltendiler. Özerk alanlarında 
iktidar kuranlar bu ayrıksılıktan memnuniyet 
duydu, sürekli muhalif, aykırı, ayrı durmaya 
özgü bir İslâmcılık tahayyülüyle klasik moder-
nist tutumu, modernleştirmenin usulünü uygu-
layarak kendi fikriyatlarını yerleştirme şeklinde 
tutum sergilediler. 1960’ların cahilî toplum 
paradigması farklı tarzlarda devam etti, kendi 
küçük cemaatinin, İslâmcılık ve İslâm çıkarımı-
nın mutlak, asıl olduğu, kendilerinin aydınlan-
mış geri kalanın karanlıkta kaldığı dikotomisine 
dayalı İslâmcılık yorumunu sol-liberallerden 
radikallere, Gülencilere kadar geniş bir kesim 
kullandı. 

“Ilımlı İslâm”, “Yeşil Kuşak” projelerinin bir 
şubesi hâline gelen İslâmcılık yorumu, anti Ko-

münizm evresinin bir devamı hâlinde 2000’lere 
taşındı. İslâmcılık öldü, dosyaları yapanlar sol 
ve İran devrimciliğinden mülhem, yine sosyaliz-
min bu topraklardaki İslâm yorumuyla uyuş-
mazlığını da kapsayacak bir İslâmcılık fikriyatı-
nı, statüko karşıtlığı ile eşleştirerek aktüel siyasi 
mecranın muhalefet tayfını da genişletmek 
istediler. 

İSLÂMCILIK MODELLEMELERİ

Bu çevreler Refah Parti’sine, Adil Düzen’i içeriği 
boş, model üretmeyen sloganik söylem diye kar-
şı çıkıp AK Parti’ye destek verirken İslâmcılığı 
neoliberal siyasallığın tezleriyle eşitliyorlardı. 
İslâmcılığı, AK Parti’nin ilk dönemlerindeki 
AB yanlısı siyasetiyle özdeşleştiren sol-liberal-
milliyetçi-radikal kesimler demokrasi, çoğul-
culuk, bir arada yaşama kavramları üzerinden 
Türkiye’nin var olan siyasi yapısını biraz da 
İkinci Cumhuriyetçi, federalist biçimde değiş-
tirmenin aparatı olarak İslâmcılığı görmek, ona 
misyon yüklemek istediler. İslâmcıları da diya-
logcu, ılımlı, demokrat, laikliğe açık, entegrasyo-
nist bireyler şeklinde tarif ettiler.

Recep Tayyip Erdoğan’ın sol, liberal, Fetullahçı-
larla girdiği ittifakın bozulmasından, Erdoğan’ın 
bu kesimleri “trenden indirmesinden” sonra, 
aynı çevreler yeni bir İslâmcılık tanımı getire-
rek İslâmcılığın statüko, tek adam, otorite karşı-
tı, ahlak ve erdem hareketi olduğunu belirterek, 
İslâmcılara Erdoğan karşıtlığından mülhem 
yeni bir misyon ve kimlik yüklemeye kalktılar. 
İstihbaratçıların tetikçilere “vatan, millet, bay-
rak, kahramanlık” gazıyla eylem yaptırmaları 
gibi bu çevreler İslâmcılara karşıtlık, muhaliflik, 
devrimcilik retoriğiyle operasyon yaptırmaya 
çalıştılar.
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Bu iki İslâmcılık doktrininde faizden finansa 
İslâm’ın ekonomik düzeni, hilafetten şûraya 
siyasi kavramları, küfürden mazlumlara top-
lumsal yaşam pratiklerini bulmak imkânsızdı. 
İslâmcılığı ve İslâmcıları yani geniş bir Müs-
lüman hayatı kapitalizme, aktif dünya sistemi 
siyasetine eklemleme hedefinden başka yapıcı, 
inşacı, tarihi gerçekleri barındıran, ilke ve ide-
allerden gelecek tasavvuruna götüren herhangi 
bir yönelim bulunmuyordu. 

On yıl bile geçmeden cari siyasi hareketlenmeye 
bağlı iki farklı İslâmcılık ve İslâmcı özne tarifi 
yapan, misyonu belirleyen bu kesimlerin çaba-
larının dışında menfi ve müspet yönleri de bu-
lunan ciddi bir İslâmcı birikim meydana geldi. 
Yalnızca bu son döneme bakmadan İslâmcılığın 
18. yüzyıldan yani Lale Devri ile başlayıp III. 
Selim ile ciddi boyuta evrilen “yenilenme, ihya, 
tecdid” çabasının bugüne kadar gelen pek çok 
aşamasının hep bir zeval, dejenerasyon, çöküş 
gibi alınması, oluş’un sürekliliği içindeki dünya-
nın değişmesiyle doğrudan bağlantılıdır. 

Değişse, çökse, bitse de İslâmcılık Müslüman-
ların aslî yönelimi olmaktan çıkmaz. Mesele 
İslâmcılığın bitmesi, çökmesi, iktidara gelmesin-
de değil İslâm düşüncesini temsiliyeti, İslâm’ın 
emir ve yasaklarını, İslâm’ın ruhunu çağa göre 
organize edebilmesinde, geleceği kuşatabil-
mesinde. Bu bakımdan 2000’ler sonrasındaki 
İslâmcılar merkez-çevre modelini aşamadığı 
için pek çok arıza çıkarsa, enkaz ve harabe 
bıraksa da çok ciddi birikimler, kazanımlar da 
sağladı.

İSLÂMCILARIN BIRAKTIĞI ENKAZ

İslâmcılar kavgalarını büyük oranda merkezi 
elde etmeye ya da en iyi ihtimalle modernist 
laik elitin işgal ettiği kamusal gücün İslâmcılığı 
sindirmesini engellemeye özgü belirledi. “Devlet 
bizim yönetenler değil” ilkesi üzerinden geliş-
tirilen merkez-çevre kavgasında reel siyasetin 
yalnızca bu ikileme göre kurulması İslâmcıların 
sistemi, statükoyu unutmasına ya da erteleme-
sine itti. 

AK Parti döneminde statükonun türlü vesile-
lerle fiilî durum yaratması, bunların tümünün 
İslâmcıları geldikleri yere gönderecek amaç 
içermesi nedeniyle tüm misyon merkezi kay-
betmemeye odaklandı. Öyle ki tüm seçimler, 
referandumlar merkezde kalmaya yönelikken 

2023 seçimlerinin “kazanımları koruma”ya 
kilitlenmesi bu gerçekliğin neticesi. Eldiven’den 
Ayışığı’na, Cumhuriyet mitinglerinden Gezi, 
FETÖ darbe girişimleri ve terör olaylarına kadar 
her hadisenin İslâmcıların merkezdeki yerini 
sarsmaya yönelmesi korumacı tutumu artırmış-
tır. Aktüel siyasetin dışında sistemi, Kemalist 
statükoyu hedef alanların bile özellikle Gezi ha-
diselerinden sonra iktidarın yapıp ettiklerini ve 
gündelik siyaseti yakinen takip etmeye başlama-
ları, iktidar çevresinde öbekleşen siyasi yönelim-
lerin kerhen de olsa desteklenmesini getirdi.  

Gezi virajından sonra mesele sisteme odaklan-
maktan çok merkez siyasetin gereğini yapmaya 
yöneldi, bu da ister istemez iyi ile kötüyü tefrik 
etmeden bir tarafta durmayı zorunlu kıldı; ne 
kadar eleştirel yaklaşılsa, ilkeler, ahlak, liyakat 
ve ehliyet vurgulansa, özcü ulusçu simgecilik 
güçlense, Cumhur İttifakı nedeniyle ülkücülerin 
yöntemleri kamuya girse de “karşı taraf ”ın has-
mane tutumu, milletvekillerinin ağzından kaçır-
dığı gibi “denize dökeceğiz”, “yıkacağız”, “iktidar 
yanlısı memurlardan hesap soracağız” sözleri 
iyi ile kötü ayrımı yapmadan İslâmcıların bir ta-
rafta durmasını, “akarken doldurma” gibi sefih 
anlayışı meşrulaştırmayı gerektirdi. Bu berabe-
rinde çözülmeyi, liyakatsizliği getirdi. 

AKTÜEL SİYASETİN BELİRLEYİCİLİĞİ

İktidarın önceliği “sadakat”e vermesi, yepyeni 
beka sorunları doğurdu. Sadık olan kadroların 
genellikle kifayetsiz, liyakatsiz, ehliyetsizlerden 
oluşması, matbuattan bürokrasiye kadar çıtanın 
aşağılara çekilmesini tetikledi. Tercihler düşük 
olana göre ayarlandığı, bekanın bireyselden 
kendi camiasına ve topluluğuna genişlediğin-
den herkes her şeyin en düşüğüne talip olmaya 
başladı. Mevzular daraldı, hassasiyetler azaldı, 
fikrî olana kaygı kaybolma derecesine geldi. 
Özellikle 31 Mart seçimleri ve akabindeki 
ekonomik krizle beraber neredeyse İslâmcıların 
gündemi İstanbul Belediyesi’ne oturdu. Eskiden 
aktüel siyaseti sefihlik görenler bile belediye-
nin yolda kalan otobüsünden büyük siyasetler 
çıkarmaya, İstanbul gibi büyük bir membaın 
kurumasının acısıyla yeltendi. 

Küresel eko-politik bile terk edilerek karşı kut-
bun içindeki tacizler, teröristler, belediye işleri 
İslâmcıların da birinci gündemini oluşturdu. 
Cumhur İttifakının doğası, kaygıları, kısır gün-
demi tüm İslâmcıları teslim aldı. 
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Alaaddin Çakıcı’nın tehditlerle, iktidara ve 
devlete meydan okuya okuya dışarı çıkması 
karşısında İslâmcıların önemli bir kısmı suskun 
kaldı. Hukuk, adalet, devletin bekası, biricikli-
ği, kamusal üstünlük, eşitlik gibi kavramların 
hepsini bu tür mafyatik işler ve ilişkiler boşa 
çıkarınca İslâmcılar belki tutarlılık adına da bir 
daha bu temel mefhumlardan bir kamu, devlet, 
sistem inşasını gündemlerine dahi almadı. Eko-
nomik krizin ağırlaşıp yeni ekonomi tedbirle-
rinin devreye girmesiyle faizin, kapitalist ilişki 
biçimlerinin, yöntemlerinin reddedilirken aynı 
anda uygulandığı bir durumla karşı karşıya 
kalındı. İslâmcılar, dindarlar, muhafazakârlar, 
dinî umdeleri artık bir hayat biçimi hâlinde 
yaşamamayı seçmişlerdi. 

Kamusal alanda Ayasofya başta gelmek üzere 
pek çok cami açılsa, Diyanet reisi açılış duala-
rını yerine getirse, İslâmcılar kamusal alanda 
rahatça etkinleşebilse de sekülerlik yükseldi, 
çünkü İslâm’ın emir ve yasakları gündelik 
yaşamı, davranışları yönlendirmiyordu artık. 
Üç-beş maaş almalar, İslâmcıların kendi elitle-
rini belirlemesi, halkanın gittikçe daralması, 
o seçkinlerin içine girememe gün geçtikçe iç 
muhalefeti artırdı; bürokraside, matbuatta, 
siyasette dışlanan, bir dönem sol-liberal ve Gü-
lencilerde olduğu gibi trenden inenler, liyakat, 
ehliyet, adalet gibi mevzuları dillerine dolamaya 
başladı. Kendileri vazifedeyken bir sistem inşa 

etmek için çaba harcamayanlar, merkezde kal-
manın tüm gereklerini yerine getirenler anında 
bu kavramlara sığınıyordu. 

İslâmcıların bıraktığı en büyük enkaz aslında 
pragmatizm eleştirisi yapanların bile aşırı 
pragmatistliklerini, bencilliklerini ilke diye sun-
masıydı. Kendini, ailesini, cemaatini önceleyen 
bir uygulama pratiğinde İslâmcılar, Türkiye’nin 
dönüşmesinden çok merkezde kalarak, kariye-
rizmlerinin getirisini koruyarak, kazandıklarını 
elde tutarak var olmaya çalıştılar. Kazanımlarını 
koruma muhafazakârlığı, statükonun intikam 
korkusundan sığınılan Cumhur İttifakı eklek-
tizmi, sentezciliği İslâmcıların İslâmcılığı yani 
Türkiye ve ümmetin İslâm ile kendi biricikliğini 
inşa etme şuur ve iradesini kalgıtmayı kesinlik-
le istemediğini ortaya koyuyordu. 

Merkez-çevre ayrıksılığı üzerine kurulu siyasal 
alanda matbuat bile yeni bir dizaynla kutuplaş-
ma kurgusu etrafında yeni meşrulaştırmaların 
arayışındaydı. Liyakatsizlerin, ehliyetsizlerin, 
çapsız ve popüler madrabazların köşeleri, gaze-
teleri, dergileri, yayınları işgal ettiği, bürokra-
side ve siyasette belirleyici olduğu çok net bir 
tercih olarak kendini gösterirken bu hakikati 
dile getiren başka’laştırıldı. İslâmcı yazarların 
yandaşlığı bile doğru düzgün, derinlikli yapa-
madığı ifade edildiğinde hemen karşı kutbun 
yazarlarının da paçozluğu dillendiriliyordu. 
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Rant, usulsüzlük, kadın ve para konularında 
ahlaki sorgulamaya girişildiğinde öteki ittifakın 
içinde edepsizlerin, rantçıların, soyguncuların 
daha çok bulunduğu savunması artık genel 
refleks hâlini aldı. 

Hâlbuki bir Müslüman yüksek iyi’yi, ideali, 
İslâm’ın emir ve yasaklarını, erdemi, adaleti, hak-
kı ve hukuku kınayıcıların kınamalarına aldırma-
dan savunan, koruyan, inşa edendir. İslâmcılar 
bulundukları kutbun yaşaması için ilkelerden, 
aslî misyondan, kurucu düşünceden feragat etti. 

2000’ler İslâmcılığı AK Parti’nin 
İslâmcılığından kaynaklanmıyor, bu iktidar 
İslâmcılığı da karşılamıyor ama İslâmcılığı, 
İslâmcıları belirliyor. Milenyumun başında 
siyasi tercihleri bakımından da çok alternatifli 
olan İslâmcılar darbe ve müdahalelerle iyice 
korumacı olunca sahiplenme, öteki’ne yedir-
meme, mevzi kaybetmeme kaygısına düştü. Bu 
da beraberinde çürükleri ayıklamadan muha-
fazaya dönüştü. İslâmcıların savunduklarının 
tam tersini yapan çürükler yerlerinde durduğu, 
hesap sorulmadığı için temsil ettikleri kusur, 
yanlış, cürüm meşrulaşmasa bile cezasız kaldığı 
için eleştirilemedi bile. Sonuçta çürük bünyeye 
eklemlendi, temas ettiğini çürüttü. İlkelerden, 
ahlaktan, ideal olandan bahsedildiğinde de bu 
çürüklerin varlığı hatırlatıldığı için zaman için-
de ideal, zihinlerden kazındı. Bu çürüğü emsal 
gösterip o yöne sapanlar için de başlangıç teşkil 
etti… belki de en kötüsü çürükler genel standar-
dı belirledi. 

Artık mevzi ve mevki kaybının ontolojik bir 
çöküşe götüreceği durumu yerleştiğinden her 
seferinde işleri düzeltecek daha ehliyetli, daha 
iş bilir kişilerin seçileceği kanaati yerini daha iş 
bilmez, daha zekâ ve akıl çapı geri olanlara yol 
verileceği kesinliğine götürdü. 

İSLÂMCILARIN ENKAZLARINDAN BAZILARI

- Siyasal alanın dilini daha özgün, daha 
İslâmcılığa özgü kuramadılar. Erken dönem-
lerde sol liberal jargon, sonraki dönemlerde 
özellikle millî yerli süreçte vesayetin ve sosyal 
medyanın da etkisiyle trol dile, lümpen tavır 
eklenerek İslâmî kimliğe mugayir, kurucu olma-
yan, reflektif üslup hâkim oldu. Artık vazife için 
sağlam projeler üretmek yerine, dolaşımdaki 
sloganları haykırmak yeterli görüldü. Hamaset, 
retorik, lümpen sloganlar İslâmcıların genel 

diline dönüştü. Susturma üzerine geliştirilen 
argümanlar, Ayasofya İmamlığı da yapan aka-
demisyen ilahiyatçıların hoyrat, kaba, seviyesiz 
karşılıkları belirginleşti. Z kuşağı ve dijital 
tekno-kültürün kuru, kısaltmalara dayalı, kekre 
dili ile lümpenizmin sloganik refleksleri adeta 
yarışır hâle geldi. 

Tabi bunların dışında dönemin “Asımları” ola-
cak ideal “dindar nesil” özlemini karşılayan, iyi 
eğitimli, İslâmî kimliğini özne kılmış, davranış-
larıyla kendini belli eden gençlerin çabalarını 
ise ayrıca belirtmek gerekir. Onlar Z Kuşağı diye 
küçümsenirken bu hoyratlıkları, sloganları, 
tavırları istihzayla tahfif etmeye başladılar. Eği-
timli, kentli, şuurlu dindar gençler eski kuşak 
İslâmcılardan daha sofu, daha dindar görüntü 
çizmeseler bile eylemlerinin menşeinin İslâmî 
ve meşru olmasına, çelişkiye düşmemeye daha 
çok özen gösteriyorlar.

- Pek çok darbe ve müdahale girişimini savuş-
turmanın da etkisiyle kalıcı bir yapı ve gelenek 
kuramayan İslâmcılar genellikle “en kolay-kısa 
yol”u tercih ettiler. İktidarda kalmanın gerekle-
rini yerine getirmekten iktidar ve siyasal alan 
inşa etmeye yaklaşamayan İslâmcılar, kapita-
list işleyişe alternatif düşünmelere girişmedi. 
Sistem bu… en geçerli gerekçe olarak tüm 
eylemleri İslâmî referanslardan daha çok geçerli 
kıldı. Bununla beraber sistem ne verdiyse red-
detmeyen, tüm teklifleri, havuçları kabul eden 
İslâmcılar, İslâm’ın gayrimeşru olanla münase-
beti kısıtlayan tutumundan bile kendini azade 
kılamadı. Bu da İslâmcıların prensipleri olma-
dan yaşayan kitle olduğu gerçeğini açık etti.

- İslâmcılar kendilerine ait bir gündem, bir ik-
tisat, plan ve proje ile görünmediler. 2000’lerin 
ilk yıllarında neoliberal siyasallığın tezlerini, 
biraz da merkez-çevre modeline uyduğu için 
tekrarlayan İslâmcılar geleceği kuracak siya-
set modeli, devlet mekanizması, iktisadi yapı 
teklifinde bulunmadı. Hâlbuki kerim devlet, 
Tanzimat sonrası eklektizmi, Cumhuriyet 
dönemi gibi aşamaları kritik edip İslâm’ın temel 
kaynakları üzerinden bir kamu, siyasal alan, 
devlet modelini geçtik “fikri” inşa edebilirler-
di. Geniş bir iktisat tarihimiz, Müslümanların 
ekonomi tecrübesi ve en önemlisi İslâm’ın emir 
ve yasaklarıyla Peygamberimiz’in uygulamaları 
var. Bunlar da göz önüne alınarak çağın şartları 
etrafında ekonomi modeli, kapitalizme alterna-
tif bir düzen ve “fikri” oluşturulabilirdi. 
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Bunun yerine neoliberalizmin bir ürünü ve tü-
revi olan İslâmî bankacılık denen Körfez modeli 
savunuldu, geliştirildi. 

- Türkiye’de Anadolu sermayesi, KOBİ, Anadolu 
kaplanları, yeşil sermaye diye anılan dindar 
eşrafın İslâmî düşüncenin gelişmesine katkı 
sunan, ön ayak olan, destek veren hiçbir olumlu 
faaliyetinin, bakış açısının, ufkunun olmadığı 
tecrübe edildi. Anadolu’da bulunduğu tarikat ve 
cemaatinin “dayanışma”sına, cami gibi görünür 
imgelere destek vermesine, belki dar kapsamlı 
burs, hayır işinde bulunmasına karşın ne kapi-
talist ilişki biçimlerini ortadan kaldıracak bir 
ahlak, ekonomi anlayışı, çalışma hayatı geliştir-
dikleri ne de bize özgü bir düzenin gerektirdiği 
ilmî, kültürel, sivil toplum kurup, destekleyip, 
öne düştükleri vaki olmuştur. 

Türkiye’de İslâmcıların gerçekleştirdiği etkin-
liklerin hemen tamamı kamu kaynaklı, devlet 
desteklidir. Köylülüğü, taşralılığı, kendine ça-
lışmayı, yalnız mal temerküzü peşinde koşmayı 
aşamayan, evrensel bir bilince, ümmetin önüne 
düşecek inşa fikrine bile yaklaşamayan din-
dar eşraf, Anadolu sermayesi, İstanbul büyük 
burjuvazisinden daha kapitalist, daha katı, daha 
tekelci… Anadolu’nun belli başlı yeşil sermaye 
şehirlerinin hemen tamamında kamuda çalışan-
ların dışında orta sınıf bulunmaz; ya üst zengin 
ya alt fakir kesim vardır. Çünkü ne derece zeki, 
çalışkan, yetenekli bile olsa alt sınıfta “doğan” 
birinin üsttekilerin içine girmesi neredeyse 
imkânsız. Evlenmeleri bile kendi yatay pozis-
yonlarında gerçekleştiren Anadolu sermayesi-
nin maaşlardan sigortaya kadar Batı kapitaliz-
minin bile uygulamadığı kötü şartları bulunur.  

- İslâmcılar o kadar imkâna rağmen dünyaya 
teorik ve pratik alternatif bir siyasal perspektif 
sunamadı! Çünkü hâlâ kültür sahasında en çok 
kaynağı, şiir okuyan, kıssa anlatan, aforizma 
savuranlara aktarıyor. Kültürel iktidar kura-
madıklarını vazeden İslâmcılar kültürel iktida-
rın temeli olan kültür endüstrisi kollarından 
yalnızca matbuatta ötekilerle denk. Sinemadan 
müziğe, tasarımdan gastronomi ve tiyatroya 
kadar hemen hiçbir alanda İslâmcılar varlık 
gösteremedi. Kültürü yalnız şiir okumak gören 
kaynaklar yeni kültür kanalları hakkında bilgi 
sahibi olmadıkları gibi kültür alanında çalışan-
lar da kazanmak için popüler işlerden çıkmıyor. 
Kültür faaliyetlerini çoğunlukla belediyeler 
gerçekleştirdiğinden kültürel bakımdan en alt 

düzeydeki insanlara özgü faaliyetlere yöneliyor. 
İstanbul büyük burjuvazisi gibi plastik sanat-
lardan tasarıma kadar çok farklı ve alıcısı az 
alanlara bile yüklü kaynaklar aktaran İslâmî 
burjuva bulunmadığı için kamudaki kültür algı-
sına mahkûm İslâmcılık. Bu da ya okunmayan 
prestij kitaplar, wikipedia maddelerinin geri-
sinde kültür atlasları yayımını içeriyor ya da 
en yüksek seviye olarak sempozyumları işaret 
ediyor.

TÜRKİYE MERKEZLİ SENTEZ

Gezi ile başlayan darbe fırtınasından sonra geliş-
tirilen kalıcı sentez ve melezlik özcü icraatların 
eşliğinde gerçekleşmiştir. Ayasofya’nın ibadete 
açılması, Taksim’e cami yapılması, AKM’nin 
inşaatıyla Suriye ve Libya’dan Karabağ’a ope-
rasyonlar, Doğu Akdeniz’deki etkinlik alanıyla 
Trans Atlantik’e yönelik çıkışlar Türkiye merkez-
li bir yönelimin uluslararası platformda bilhassa 
Müslümanları kuşatmaya yönelik gelişeceğini de 
gösterir. 

Çok kutuplu yeni Soğuk Savaş düzeninde 
Türkiye’nin bölgesinde ve Müslüman hinter-
landında denetimi ele alma kapasitesi Ayasofya 
iradesine eklenebilecek bir hilafet esvabıyla ger-
çekleşebilir. Kapitalist ilişki biçimlerine entegre 
edilmiş, neoliberal Türk milleti, bünyesindeki 
seküler ve laik damarın daha güçlenmesiyle 
ikame edilen melez doktriniyle İslâm dünyasına 
yeni bir rol modellik getirebilir. Suudların kısa 
süredeki aşırı modernleşmeleri, Arap Baharı’nda-
ki toplumların siyasi taleplerini hayata geçireme-
meleri, istikrarsızlık ve çatışmadan uzak kalma 
eğilimleri “müphem melezliğimizin” öncülüğüne 
vesile olabilir. Bu elbette paralelinde Türkiye’yi 
iki blok arasında, iki farklı modelin sentezi uğru-
na yalnızlaştırabilir de!

Sentezciliğin, müphemliğin, melezliğin gelişi-
minde ülkedeki laik reflekslerin payı büyük. 
İslâmcılar hâlâ sol-liberallerin yaftalamalarının, 
ithamlarının etrafında kendilerini şekillendiri-
yorlar, İslâmcı bilinçdışında iktidar hâlâ CHP 
zihniyeti… 

Statükonun bu derece güçlü kalması İslâmcıların 
yönlerini belirlemesinde çok etkili. Gezi ile 
başlayan evreden sonra milli-yerlilikle Cumhur 
İttifakı’na eklemlenmenin temel müsebbibi sol-
liberal statükoculardır. 
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İslâmcılara yeni bir 28 Şubat’ın imkânsız olmadı-
ğı kanaatini veren atmosfer 90’lardaki ittifak gibi 
İslâmcıların kendi tezleriyle var olamayacağı, en 
fazla ulusçu-ülkücülüğün yanında yer bula-
bileceği telkinini de gerçekleştirdi. Bu açıdan 
Diyanet İşleri Başkanı’nın açılışlara katılıp dua 
etmesi, kılıçla hutbe vermesi melezliğin gücünü 
anlatır; buna açılışlardaki Anayasa Mahkemesi 
Başkanının da Diyanet Reisiyle bulunmasını da 
ekleyebiliriz.

İSLÂMCILAR NE YAPMADI?

Türkiye’de İslâmcılık düşüncesi ile İslâmcılar 
arasındaki makas son yıllarda iyice açıldı. 
İslâmcılık İmparatorluğun umumi vasfı olarak 
hem dönemin Batı, küfür düzenine karşı bir ken-
dilik kurgularken hem hilafet etrafında Müslü-
manları özneleştirmeye çalışıyordu. Tabi bunları 
yaparken çağın getirdiklerini entegre etmeye, bir 
zihniyet, hukuk, ve kültür manasındaki Şeriat’a 
uyumlu kılmaya çalışıyordu. 

İslâmcılar İmparatorluk döneminde “asrî’nin 
gövdeye intibakı” peşindeyken, Cumhuriyet’te 
“kendilerini dünya sistemine entegre etmeye” 
geçtiler. Sentez, melezlik genellikle simgeler üze-
rinden sağlanıyordu, özellikle Cumhuriyet’te… 
Başta namaz, ezan ve ibadetler, maneviyatı 
yaşama, sentezdeki en etkili ve asıl talepleri 
oluşturuyordu. Finans, faiz, kredilendirme, rant 
üzerinden entegrasyon ve sentez çok yeni ama en 
etkilisi, en tamamlayıcısı…

Eklektizmlerin başında liberalizmin İslâmî kav-
ramlarla karşılanması, meşrulaştırılması geliyor. 
İslâm ekonomisi uygulanmıyorsa liberalizmi, 
dünya sistemini İslâmîleştirerek var kılmanın 
ceremesi, Kemalist statüko altında yaşamaktan 
daha büyük. Belki de melezliğin normalleşmesi, 
“düzen bu” argümanından hareketle kapitalist 
usulleri dinî kavramlarla ifade ederek eylemlere 
haklılık getirme çabasıyla vuku buluyor. Pür 
İslâmî bir eko-politik yaratılamıyorsa var olanın 
kötülüklerin kaynağı olduğunu her fırsatta 
işlemek, belirlemek gerekir. Böylece iyi ile kötü, 
küfür ile İslâmî olan dikotomisinde tercih alanla-
rı netleşebilir. Paradan para kazanmanın, emlak 
merkezli rantın hüküm sürdüğü ortamı ideal 
göstermek stratejik bir yanlış aynı zamanda. 

İslâmcılar kaybetmenin acısıyla yalnız İstanbul 
Belediyesini öteki görüyor. Bu derece sığ, bu 
derece zavallı bir söylemle Türkiye’nin geleceği, 

ümmetin akıbeti şekillenemeyeceği gibi eko-poli-
tik inşa edilemez. İslâmcılar antikomünizm nede-
niyle, verili, komünistler dininizi, namusunu 
elinizden alacak propagandası yüzünden hiçbir 
zaman kapitalizmi ve dünya sistemini karşılarına 
alamadılar, iktisadi yapıyı çözümleyerek alterna-
tif bir ekonomi geliştiremediler. Amerikan dünya 
sisteminin demokrasisi İslâmcıları statüko 
karşısında koruduğu için İslâmcılar bunun diyeti 
olarak kapitalizme cepheden karşıtlık geliştirme-
di; yeşil sermaye, faizsiz bankacılık ile kendileri-
ne sunulan melezliğe, eklektizme boyun eğdiler. 

Bir toplum modelini, ekonomi politikasını, 
devlet ve kamu düzeni fikrini düşünmeden, 
bunu oluşturmadan yalnız pratik ve pragmatik 
usullerle önüne çıkan engelleri aşmaya odaklan-
dı İslâmcılar. 

Tek Parti ve 28 Şubat korkusuna, Gezi-FETÖ-te-
rör-darbe eksenli yeni “beka”ların eklemlenmesi, 
yeni sentezlere, melezliklere götürdü. Statüko 
ve vesayetin burçlarını kırma adına esasında 
devlet mekaniğindeki dişliler yerinden oynatıldı, 
bürokrasinin ve kurumların iddiasız özneleri et-
kisizleştirildi. Kerim devlet, tebayı bir mutabakat 
etrafında toparlayabilme yetisiyken, kaynakların 
dağıtımı gibi algılandı. Bu da bütünlük fikrinin 
yerine kötü bir Schmittçiliğe, millet bağının 
temellerini çatlatan dost-düşman dikotomisine 
götürdü. 

Kapitalizm insanların süfli isteklerini mutlak-
laştırıp tüketim ideolojisine ekleyerek devam 
eder, büyür. Pragmatizmin, popülizmin insanlar-
daki düşük ahlaklı beklentilerini yüceltmesini 
İslâmcılar bir veri, olgu aldı. Yüksek iyi, Müs-
lüman etik, lümpenleşmeyen-retorikleşmeyen 
ideallerle de millet hayatının sürdürülebile-
ceği hakikatine yaklaşmadan hareket ettiler. 
Bu da bir düzen, nizam fikrini hiçbir zaman 
şekillendirmedi. 

Eski düzeni tümden etkisizleştiremese bile yeni 
bir nizamın temel ilkelerini, ahlakını, güzide-
lerini, eko-politik bileşenlerini belirleyebilirdi 
İslâmcılar.

İSLÂMCILAR ASLINDA KAYBETMEDİ!

Müslüman öznenin gaye probleminin bu kadar 
rahat ve konforlu bir dönemde ele alınıp belir-
lenmesi de gerekiyordu. Felsefenin yükseldiği 
bu evrede Müslümanın varoluşu üzerine düşün-
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mesi, sağlam bir paradigma kurması, Tevhid’i 
yeniden fikrî temeline yerleştirmesi beklenirdi. 
Bunun yerine popüler tutumlar, merkezde kal-
ma çabasının dışına çıkılamadı.

İster istemez özellikle iktisadi krizle ahlaki, 
fikrî skandallar da ortaya çıkınca İslâmcılarla 
beraber İslâmcılık sorgulanmaya başladı. Hatta 
İslâmcılığın artık Türkiye’de yer bulmayacağı 
biraz da keyifle ifade ediliyordu. İslâmcılara 
itimat azaldığı gibi artık halkı ikna edemedik-
lerine yönelik yorumlar da artmaya başladı. 
Buradan İslâmcıların yenildiği, İslâmcılığın da 
yenildiği sonucuna ulaşıldı.

Aslına bakılırsa kastedilen de, İslâmcıların ve 
İslâmcılığın yenildiğini söyleyerek yeni bir 
tasfiye gerçekleştiren de biliyor ki, 28 Şubat ile 
yazılan hikâye tükendi, İslâmcılık değil!

Hele İslâmcıların yenildiğini söylemek de zor 
ve zorlama. 28 Şubat sonrası yazılan hikâye 
İslâmcıları yaklaşık 20 yıldır iktidarda ve 
merkezde tuttu, tutmaya devam ediyor. Dindar, 
muhafazakâr ve İslâmcıların merkeze gelmesi-
ne, statüko elitlerinin geri çekilmesine dayalı 
doktrin hâlâ iktidarda olduğuna göre fazlasıyla 
başarılı. Gidişata göre iki kutuplu kurulan siyasi 
düzenekte gözüken o ki İslâmcılar 2023 seçim-
lerini kazanmaya en yakın taraf.

İktidarda kalmanın başarı sayıldığı Türk 
siyasi hayatında bunu devam ettirerek dene-
bilir ki İslâmcılar başarı sağladı. Baştan beri 
İslâmcıların kamusal alanı ele geçirmenin 
ötesinde İslâmcılığı egemen kılmaya, Türkiye’yi 
İslâmî bakımdan dönüştürmeye yönelik bariz 
bir çabaları, programları, hedefleri olmadı. 
İslâmcılık İmparatorluğun İslâm düşüncesini 
yenileyerek Batı küfür dünyasının karşısında 
yeniden var olmaya, ümmeti ve Müslümanları 
diriltmeye, diri tutmaya yönelik paradigması, 
imkânı olarak İslâmcıların önünde duruyor.

Kabul etmek gerekir ki, yirmi yıllık kamusal 
merkezi tutma İslâmcılara hayal bile edemeye-
cekleri tecrübeler verdi, önceki İslâmcı usulle-
rin hatalarını görme ve telafi etme imkânı sağla-
dı. Bu aşamadan sonra İslâmcılar İmparatorluk 
döneminde onlar reddetse ve Türkiye merkezli 
İslâmcılığı kırmaya çalışsa da tüm İslâmî hare-
ketlerin tezlerini de belirleyen fikri-siyasi-prak-
sisi yeniden üretebilir. İslâmcılar bu dönemde 
ciddi enkazlar bıraksa da bunlarla mukayese 

edilemeyecek sıklette ve değerde “kazanımlar” 
da elde etti. İşte bu tecrübe, birikim, onarım ve 
kazanımlar İslâmcılık için hayati önemde.

Radikal İslâmcılardan tarikat ve cemaatlere 
kadar milenyum öncesi pek çok İslâmcı grup 
kendi öğretilerinin çelişkileriyle yüz yüze 
geldiler. Dünya sisteminin genel yönelimi, 
Müslümanların beklentileri, yapılan hatalar, 
konjonktürün etkileriyle katı yaklaşımların 
nasıl un ufak olduğu da bu evrede izlendi. Millî 
yerliliğin simgeciliği milliyetçi, ulusçu simgeler 
kadar radikal İslâmcı dili de ihtiva etmesi, biri-
kimin ötesinde eski katılıkların sona erdiğinin 
de göstergesi. Çünkü özellikle 2010 sonrası, 
millî yerli dönemdeki dil, üslup Soğuk Savaş 
İslâmcılığının nobran söylemiyle, karşıtlıklarıy-
la, argoya yaslanan seviyesiz üslubuyla benzeşir. 
İslâmcılığın mecra kazanmasında, İslâmcıların 
Soğuk Savaş, refleksif, merkez-çevre, radikal, 
neoliberal İslâmcı ve aslına bakılırsa milli yerli 
dönemlerden alınacak derslerin, yıkımların, 
tecrübelerin etkisi büyük.

Ranta çalışan zihinler, yalnızca merkezde kal-
maya ve imkânları değerlendirmeye odaklı yapı 
belki 2023 seçimleri için kendine yeni bir alan 
açamayabilir. 28 Şubat’ın hikâyesinin tüken-
mesi, yeni bir mağduriyetin oluşturulamaması, 
ikna edici argümanların artık sona gelmesi 
nedeniyle İslâmcıların yeni bir hikâye çatacağı-
na dair bir emarenin gözlenmemesi nedeniyle 
“asıl İslâmcılığın” kendini belirginleştireceğini 
söyleyebiliriz. İslâmcılardan kurtulup doğacak 
İslâmcılık esasında yirmi yıllık enkazın, hatala-
rın, tutarsızlıkların, öteki’ni bertaraf etmelerin 
sonucunda belirecek.

İSLÂMCILIĞI PARLATACAK TECRÜBELER

- İslâmcılığı devlet dışı, marjinal, tepkici bir 
hareket olarak tanımlayanların, soldan mülhem 
millet hayatıyla çatışmalı bir ideoloji gören-
lerin, devrimci bir örgüt gibi gayrimeşrulaş-
tıranların aksine İslâmcılığın, millet bağının 
kapsamında, Müslümanların gündelik hayat-
larından iktisadi, kültürel, sosyal yaşamlarına 
kadar yaşamlarını düzenleyen nizam, İslâm dışı 
unsurlara, küfre karşı bir Tevhid mücadelesi 
manasına geldiği artık anlaşıldı. İslâmcılık özel 
ya da kamusal ayrımı gözetmeksizin değişimci, 
dönüşümcü, yenileyici karakteriyle ümmet 
eksenli evrensel bir tekliftir.
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- İslâmcılık, umumiyetle “kökü dışarıda” bir 
hareket olarak görülüyordu. İslâmcılığı Afgani, 
Kevakibi, Abduh, Kutub, Mevdudi gibi Mısır, 
Hint alt kıtasının düşüncesi gibi sunmak etnik 
kimliğini önemseyenlerin işiydi. Etnik iddiala-
rını İslâmcılık altında ifade edenler, İslâmcılığı 
Türkiye karşıtlığına eşdeğer görür, gösterirken, 
Mümtazer Türköne’den Nilüfer Göle’ye milli-
yetçi, sol liberal kesimler de İslâmcılığı İmpa-
ratorluk bilincinden yoksun, sekter bir örgüt 
ya da Türkiye’de azınlığı oluşturan ve üzerinde 
inceleme yapılması, modernleşme sürecinin 
gözlenmesi gereken bir sosyolojik topluluk 
sınıfına yerleştirmeye çalışıyorlardı.

Millî-yerli İslâmcılık araştırmacıları da bilhas-
sa İslâmcılığı selefi, aktivist hatta modernist 
göstererek kaba bir gelenekçilik kompartımanı-
na alıp tarihselleştirmeye çabalıyordu. Radikal 
İslâmcılar da İmparatorluğun, Müslüman 
öznenin teknolojiden iktisada her alanda İslâm 
düşüncesini yenileme çabasını görmeden yalnız 
Afgani, Abduh gibi aydınların lafzi yenilenme 
vurgularını İslâmcılık sayıyorlardı.

Hâlbuki İslâmcılık görüldü ki 18. yüzyılda 
İmparatorluk aklının modernizmin, kapitalist 
dünya sisteminin, Aydınlanmanın Rönesans, 
Reform, burjuva iktisadı, sanayi devrimine 
giden bilim anlayışını fark ederek, İslâm düşün-
cesini yenileme, güncelleme, yeni teknik, iktisat 
ve ilmî gelişmeleri İslâm düşüncesine uyarla-
ma, böylece Batı karşısında yeniden güçlenme 
çabasıdır.

- Bu temellendirmelerden hareketle her ne 
kadar Arap Baharı ve neo-Osmanlıcılık gibi acı 
tecrübeler yaşansa da Türkiye merkezli bakış 
açısı, Türkiye’nin İslâm ülkelerinin, ümmetin 
önüne düşebilecek yegâne ülke olduğu ger-
çeği de gün geçtikçe kabullenildi. Türkiye’de 
İslâmcılığın, İhvan-ı Müslimin karakterine ve 
Türk İslâmcılığının itibarsızlaştırılma gayretine 
karşın dünyada, egemen güçlere Türkiye’nin 
tarihî ve cari manada alternatif geliştirebilecek 
iradeyi barındırdığı gün geçtikçe belirginleşti. 
Mısır, Pakistan, İran gibi ülkeler önemli merkez-
ler olsa da küfürle çatışma, öncülük yapabilme, 
ümmeti toparlayabilme bilincine, kapsayıcılığı-
na matuf olmadığı da anlaşıldı.

- Soğuk Savaş İslâmcılarının, neoliberal 
İslâmcıların, Suriye’de yalnızca mezhepçiliği 
önemsediği anlaşılan İran etrafında İrancılığın, 
IŞİD, el-Kaide özelinde toplumlara hitap ede-

meyen selefiliğin, hariciliğin, statükoya anında 
açılıveren millî-yerli tavrın, gelenekçiliğin hatta 
Anadoluculuğun İslâmcılık usulleri bakımın-
dan elverişli kapsayıcı, bütünlüklü, derinlikli ve 
hukuktan iktisada, toplumsal yaşama Şeriat’ın 
çok yönlülüğünü gerçekleştirici mahiyette ol-
madığı netleşti. Bunlar etrafındaki tartışmalar, 
yönelimler yok sayılmadan baz alınarak tüm 
eklektizm ve sentezcilikten uzak bir İslâmcılık 
şekillenebilir.

- 1990’ların sapkınlaşma temayülü gösteren 
ekran hocaları, günümüzün pop vaizleri, kimi 
ilahiyatçı kanaat önderi vasfındaki hocalar, 
şovmenler, birkaç eser yazdıktan sonra kendi-
ne cemaat oluşturup posta oturmaya yeltenen 
akademisyen, köşe yazarı, aydınlar, tarikat ve 
cemaatlerin temsilcileri vs. özellikle Gülen hare-
ketinin, başka cemaatlerin bilhassa yurtlardaki 
istismarlarının neticesinde gençler kolay kolay 
bu tür yapılara/kişilere itimat etmiyor.

Dijital tekno-kültürün olumlu yönlerinin de 
tesiriyle gençler, farklı beslenme kaynakları, 
yeni kanallar sayesinde kulağındaki wolkman 
üzerinden mensubiyet kanalları kurup, kendini 
kullandırtmıyor. Bilgiye ulaşımın kolay, çabuk, 
alternatifli olması rivayete, kültlere, mesiyanik 
eğilimlere meydan vermeden kitabî bir din an-
layışının doğmasını sağlıyor. Hâliyle gençler her 
tür harici baskıdan, yönlendirmeden uzakta, 
doğrudan kaynaklardan kendilerine aidiyet ka-
nalları kurabiliyor. Bu da İslâmcılık düşüncesi 
bakımından hayli ehemmiyetli.

İslâmcılık, siyasal alanın verili Batıcı elit ve di-
ğerleri diye kurulması, İslâm’ın ve İslâmcıların 
her zaman baskı ve denetim altında tutulması 
gerçeği yüzünden inşacı karakter kazanamadı. 
Yirmi yıllık tecrübe, merkezde kalma pratiği, 
siyasal alanın merkez-çevre farklılığını kırmasa 
da belirgin bir birikim sağladı. İslâmcılar varta-
ları atlatmaktan, maddi garantisini sağlamak-
tan kurucu düşünceye fırsat bulamamışlardı. 
Defolar, hatalar, yanlışlar aynı zamanda geleceği 
şekillendirecek birer deneyimdir. İslâmcılar 
ahlaki, ideal dünya, ilkeler sağlamında yenilmiş 
gözükse de Türkiye’deki siyasi sahanın gerektir-
diği “ne olursa olsun iktidarda kalma” şartını ye-
rine getirdikleri için başarısız sayılmazlar. Fakat 
İslâmcılar, 28 Şubat ile yazılan hikayenin hem 
ideal olmaması hem sonuna gelinmesi nede-
niyle Türkiye merkezli bakış açısıyla İslâmcılığı 
hedefleyerek tüm olumsuzlukları arkalarında 
bırakıp yeni bir paradigma inşa edebilirler.
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İSLÂMLAŞMADA YENİ AÇILIM
 KAZIM SAĞLAM 

İ nsanlık tarihi, bize hak-batıl mücadelesi-
nin değişik şekillerini gösteriyor/öğretiyor. 

Bazen hak-hakikat galebe çalıyor, bazen batıl. 
Zaman zaman hak-batıl birbirine karışıyor; 
hakkın temsilcileri imanlarına küfrü, adalet-
lerine zulmü, ahlaklarına ahlaksızlığı, temiz/
arı-duruluklarına karmaşık, bulanık şeyleri 
bulaştırıyorlar. Böylece hak- hakikat kirletiliyor. 
Onun temsilcileri toplum nezdinde güvenlerini 
yitiriyorlar. Kimi zaman da batılın içinde hak-
hakikat görüntüleri tezahür ediyor, sahte ve göz 
boyama bu hâl toplumu etkiliyor ve toplum hak 
görünümlü batıla meyletmeye başlıyor.

Çağımızda hak-batıl örtük bir şekilde orta yerde 
duruyor. Ne hak-hakikat olduğu gibi temsil 
ediliyor ne de batıl. Kimsenin kendisi olmadığı 
bir dünyada yaşıyoruz. Müminler, hak-hakikat 
temsilciliğini yaşamayı göze alamıyorlar. Batıl 
temsilcileri inananların bu tereddüdünden 
yararlanarak hakikat karşıtlıklarını kamufle 
etmeyi sürdürüyorlar, çünkü işlerine geliyor. 
Güç ellerinde olan batıl taraftarları mevcudu 
sürdürmek adına kendilerince bazı tavizler(!) 
vererek hâkimiyetlerini sürdürüyorlar. Aslına 
bakılırsa, taviz verdikleri de yok, taktik gelişti-
rip hak- hakikatin önünü kesiyorlar, yani hak- 
hakikat taraftarlarını oyalıyorlar.

İNSANLIK KENDİ PROBLEMLERİ   
KENDİSİ ÇÖZECEK

Modern dünya öyle bir algı oluşturmuş ki, 
sanki dünyada adil bir işleyiş var, her düşünce, 
inanış, anlayış ve yaşayış orada kendini bulacak. 

Böyle algılanmış bir dünyada yeni bir arayış, 
hak-hakikat nedir arayışına gerek yok. Böyle bir 
dünyada Müslümanca düşünmek, Müslümanca 
yaşamak, Müslümanların kendilerini rahat ede-
cekleri bir sistem arayışına girmek/ girişmek 
insanlık (!) adına felaket getirir.

Çağımızın karanlıklarını tek tek saymaya gerek 
yok, buna gücümüz de yetmez. Sapkınlığın sı-
nırı olmadığı gibi sapkınlıkla gelişen, düşünce, 
inanç ve yaşayışın da sınırı yok.

İnsanlık tarihi, hem müspet hem menfi düşü-
nüş ve yaşayışın örnekleriyle doludur. Bunların 
gereklerini kitabımız Kur’an bize haber vermiş-
tir. Sadece haber vermekle kalmamış, taktikle-
rini, kişisel, toplumsal ve devlet işleyişlerini de 
bildirmiştir. Bunlara karşı takınmamız gereken 
tavrın detaylarını göstermiştir.

Yeter ki neyin neye tekabül ettiğini bilelim ve 
gereklerini ifa ederken ödenmesi lazım gelen 
bedeli ödemeyi göze alalım.

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed (s.)’e kadar gelen 
hak-hakikat temsilcileri peygamberler ve onlara 
inanan müminlerin yapıp ettikleri bize yol gös-
tericidir. Bizden önceki inanan kardeşlerimiz 
nelerle karşılaştılar ve karşılaştıkları zorluklarla 
nasıl mücadele ettiler, Kitabımız bize bildiriyor. 
Hz. Muhammed (s.)’ın bisetiyle bütün insanlar 
adına bütün insanlık için bir Kitap gönderil-
di, o Kitabı hayatında gösteren bir örneklik 
Peygamberimiz’in şahsında görüyoruz. Yani bu 
Kitap yaşanır mı sorusunun cevabı Hz. Peygam-
ber ve ashabını gösterebiliriz.
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Yüce Kitabımız bize şöyle hitap ediyor;

“…Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) 
ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, 
benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale 
erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin 
için din olarak İslâm’ı seçtim...” (Mâide, 3).

Din kemale ermiştir. Bundan sonra ilahi kelam 
insanlara gelmez, Hz. Peygamber hatemül en-
biyadır. Başka bir ifadeyle son Resul ve nebidir. 
Vahiy kesilmiş, insanlık kendi problemleri 
kendisi çözecek. Sapkınlıklar ve haddi aşmalar 
inanan salih insanlar tarafından düzeltilecek. 
Müslüman olmak bunu gerektirir. İlk önce buna 
inanmamız lazım.

Bu Kitabın haber verdiği, şeylerin cemi cümlesi 
doğrudur içinde şek ve şüphe yoktur.

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” 
(Bakara, 2). Bu Kitabın Peygamber’e gönderil-
mesi, O’ndan bize gelmesi, içinde geçen bütün 
haber, emir ve yasakları doğrudur. Zerre mikta-
rı şek, şüphe acaba içermez.

Hz. Âdem’den günümüze gelen her güzel ve 
salih amel, düşünce bize aittir.

İSLÂM’LA HAYAT ARASINDAKİ BAĞ

Günümüzde İslâm, tarifine uygun bir yaşan-
tı, bir örnekle gösterilmediği için, işte İslâm 
budur denilmediği için insanlar, İslâm ile hayat 
arasındaki bağın nasıl olması lazım geldiğini bi-
lemiyorlar. İslâm’ı da sıradan insanların ortaya 
koyduğu düşünce gibi anlıyorlar.

En zararlısı Batı’nın/batılın içimize sirayet eden 
düşünceleri Müslüman zihnini bulandırmış, 
bağlı bulunduğu değerlere karşı güvenini sars-
mış olmasıdır.

Böyle anlaşıldığı için de birilerin ortaya koy-
duğu İslâmî olmayan İslâm anlayış ve yaşayışı 
açmaza girince ehl-i batıl ve din karşıtları bunu 
fırsat bilerek; İslâmlaşmanın, siyasal İslâm’ın 
bittiğini ilan ediveriyorlar.

İslâm insanlık için indirilmiş ve kıyamete 
kadar devam eden bir düşünüş, inanış, yaşayış, 
toplumsal işleyiş ve devlet nizamıdır. Bunlar bir 
bütündür, ferdin ahlakı toplumsal işleyişten, 

toplumsal işleyiş devlet yapılanmasından, dev-
let yapılanması İslâm inanç ve adaletinden ayrı 
bağımsız ve farklı değildir.

İslâmlaşma da bunların topyekûn görünür hâle 
gelmesinde, hayata hâkim olmasında belir-
ginleşir. Bunları birbirinden ayırarak İslâm’ı 
bunlardan herhangi birine has kılarak veya 
birine hapsederek anlamak İslâm’ı bütüncül 
anlamamaktır.

Kur’ân müminler için hidayet kaynağıdır, ina-
nan-inanamayan bütün insanlar için de adalet 
şemsiyesidir. İslâm hâkimiyeti insanlık için bir 
güvenlik ortamının oluşmasıdır.

“Fitne (hiçbir zulüm ve baskı) kalmayıncaya 
ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla 
(fitne- fesat çıkaranlarla) savaşın. Onlar savaş-
maya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık 
yalnız zalimlere karşıdır.” (Bakara, 193).

Demek Müslüman olmak, zulmün, adaletsiz-
liğin, fıtrat bozuculuğun her türlüsüne karşı 
olmak. Bunları ortadan kaldırmak için savaşma-
yı göze almaktır. Müslüman olarak ya Müslü-
man olmaktan vaz geçeceğiz veya yeryüzünde 
adaleti kaim kılacağız. Bu bize yüklenen ilahi 
bir vazifedir.

Yeryüzünde, Allah’a ve ahirete inanan, namaz 
kılan, oruç tutan, zekât veren, hacca giden, 
emr-i bilmaruf ve nehyi ani’l münkerde bulu-
nan Müslümanlar var oldukça İslâmlaşma / 
İslâmcılık devam ediyor demektir.

Sıkıntılarımız var, ehl-i İslâm’ın yanlışları var, 
dini anlama ve yaşama biçimlerimizde farklık-
lar var, aramızda İslâm’ın istediği anlamda kar-
deşlik ve dayanışma yok, İslâm coğrafyasında 
yaşayan ahali ile idareciler arasında anlayış ve 
yaşayış farkları var… Bunları abartarak İslâm’a 
bağlılığımızı gevşetmeye müsaade etmeyeceğiz. 
İslâm dünyasının sıkıntıları problemleri var da 
diğerlerin problemleri yok mu?

Bugün dünyada olmakta olanlardan Müslüman-
lar değil dünya hâkim güçleri sorumludurlar. 
Kendi günahlarını bize yüklemeye çalışıyorlar, 
Müslüman halk bunu artık açık bir şekilde 
görüyor. Dünya hâkim güçleri isteseler de 
istemeseler de yeni arayışlar sürecek ve insanlık 
İslâm’ın adil şemsiyesi gölgesinde gölgelene-
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cektir. İslâm dünyası örtük bir şekilde de olsa 
bunun zihin altyapısını oluşturuyor. Dünyanın 
birçok yerinde aklı eren Müslümanlar düşünü-
yor, tartışıyor modern dünyanın açmazlarını 
çözmek için İslâmî anlayış içinde çare aramaya 
çalışıyorlar. Bunlar zamanla bir havuzda top-
lanacak ve insanlığın karanlıklarını ilahi nurla 
aydınlatacak ışığı gösterecektir.

İdrak etme kabiliyetini yitirmemiş vicdanlar, 
İslâm dünyasının toparlanmakta olduğunu 
görür. Bu toparlanış; iktisadi, siyasi, ahlaki, top-
lumsal, askerî… alanların tümünde oluyor.

Sancılarımız gelmekte olan diriliş ve ayağa 
kalkış sancılarıdır. Karanlığın en koyu olduğu 
an sabahın yakın olduğu andır.

Gelecek olan sabah aydınlığı bizim kurtuluşu-
muz, insanlığın kurtuluşu olacak, zalimlerin, 
sömürücülerin, bedavacıların, fıtrat bozucula-
rın, kâinatı tahrip edicilerin de hâkimiyetlerin 

sonunun başlangıcı olacak. Lut (as) gelen elçiler 
nasıl sabahı müjdeledi ise bugünde öyle olacak. 
“Konukları şöyle dedi: “Ey Lut! Biz Rabbinin 
elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. 
Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden 
kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. 
(Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına 
gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. 
Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. 
Sabah yakın değil midir?!” (Hud, 81)

İçimizde Batı’ya/ batıla beyinlerini kiraya 
verenlerin akıbetleri o sabah kötü olacak. Bu 
yeni yol arayışında kim nerede durduğuna iyi 
baksın, kimin yanında olduğuna dikkat etsin. 
Bazı sevdiklerimizi yakınlarımızı kaybedebili-
riz buna hazır olmamız lazım. Kurulacak yeni 
aydınlık dünya, yarasaları şaşırtabilir, çünkü 
onlar Batı’nın/batılın gece karanlığına alışmış-
lar. Allah’ın nuru ortalığı aydınlatınca yarasalar 
ayakaltından çekilecekler.

Yeryüzünde, Allah’a ve ahirete inanan, namaz kılan, oruç tutan, zekât veren, hacca 
giden, emr-i bilmaruf ve nehyi ani’l münkerde bulunan Müslümanlar var oldukça 
İslâmlaşma/İslâmcılık devam ediyor demektir.
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İSLÂMCILIĞIN
TÜRKİYE’YE MAHSUS TECRÜBESİ

 KAMİL ERGENÇ 

19.yüzyılın ikinci yarısında tarihsel bir 
sorumluluk alarak çökmeye yüz tutmuş 

Osmanlı’nın yeniden ayağa kaldırılması, Dâru’l-
İslâm’ın gâvur eline geçmesinin engellenmesi, 
Müslümanların sömürgeci bilginin, tutumun 
ve dayatmanın sınırlarını aşması, geleneğin 
ve modernitenin müteşerri bir perspektifle 
teşrih masasına yatırılması, içtihadi çabanın 
özendirilmesi, kolonyalist müdahaleye maruz 
kalan Müslüman halkların bağımsızlıklarının 
kazanılması, kokuşmuş saltanat ideolojisi-
nin ve istibdadın tasallutundan bizar olmuş 
toplumun ferdiyet bilincinin inşası amacına 
matuf şekilde ortaya çıkan İslâmcılık ideolojisi, 
yaklaşık 150 yıllık tecrübesinin ardından yine 
hayati soru ve sorunlarla yüz yüzedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin varlık kazanmasında oyna-
dığı hayati rolle, bu ülkenin İslâm olmaksızın 
mevcudiyetinin imkânsızlığını dosta düşmana 
göstererek tarihe tanıklık eden bir ideolojiden 
bahsediyoruz nitekim… Fakat buna rağmen 
Cumhuriyet modernleşmesinin ötekisi olmak-
tan kurtulamayan, kolu kanadı kırılarak, teröri-
ze ve kriminalize edilerek sistemle uyumlu hâle 
getirilmeye çalışılan, kimi zaman konjonktürel 
gerekçelerle yardıma çağırılan, şimdilerde ise 
küresel, bölgesel ve yerel dinamiklerin ittirme-
siyle, II. Meşrutiyetin faili İttihat ve Terakki 
bünyesindeki ittifakları hatırlatırcasına misyon 
üstlenen bir ideoloji İslâmcılık…

20. YÜZYIL TECRÜBESİNDEN KALAN

Postmodern paradigmanın “ideolojiler devri 
kapandı” mottosuna rağmen hâlâ güçlü bir 
şekilde varlığını devam ettiren, kayıtlara “Arap 

Baharı” diye anılan mazlum-mustazaf halkların 
isyanında muharrik güç/ana istinatgâh işlevi 
gören, İran, Mısır, Tunus, Sudan gibi beldeler-
de siyasi sorumluluk üstlenen, Siyonist İsrail 
barbarlığına karşı onurlu direniş sergileyen bir 
duruşun adı İslâmcılık… 20. yüzyılın en dikkat 
çekici örgütlü-sistematik-planlı halk hareketini 
İran’da İslâmcı ideoloji gerçekleştirmişti. Bu 
hareket, modern paradigmanın mağlup edile-
mezliğine ve alternatifsizliğine inanan doğrusal 
tarih tasavvurunu yerle bir etmişti. 
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İlkel diye tanımlanan din, büyük bir toplumsal 
hareketin yegâne sığınağı ve ilham kaynağı 
olmuştu. İslâm’ın sadece manevi tatmin vası-
tası olmadığını, aynı zamanda siyasi, iktisadi, 
içtimai ve hukuki boyutları havi bütünlüklü bir 
değer sistemi olduğunun izhar edilmesi bağla-
mında hayli önemli olan bu hareket, mürettep 
Irak-İran savaşıyla hemen boğulmak istenecek-
tir. 1990’lı yıllarda Cezayir ve Bosna’daki direniş 
hareketlerinin siyasi boyutları içkin mahiyet-
leri küresel sistemin dikkatini çekecek ve bu 
hareketler de vahşi yöntemlerle etkisizleştirile-
cektir. Siyonist terör devletinin barbarlıklarına 
karşı en istikrarlı ve mukavim direnişin İslâmcı 
yapılar tarafından gösteriliyor olması bu ideolo-
jinin 21. yüzyılda da etkili olacağının belirtileri 
diye okunabilir. 20. yüzyıl tecrübesi gösteriyor 
ki, halkı Müslüman beldelerin sömürgeci-em-
peryalist tahakkümden kurtulmasının yolu 
İslâmcılığın teorik çerçevesiyle uyumlu örgütlü-
sistematik mücadeleden geçiyor!

Türkiye özelinde İslâmcılık, Cumhuriyet’in 
ilanı sonrasında tasfiye edilmesi gereken 
“tehlikeli” bir ideoloji algılandı. Çünkü Fransız 
İhtilali’nden mülhem yeni ulus yaratma adım-
larının İslâmcılık tarafından desteklenmesi, 
tasvip edilmesi mümkün değildi. Burjuva Pro-
testan kültür kodlarından esinlenen inkılaplar 
“inhiraf ” anlamına geliyordu. Öte yandan yeni 
devlet İslâm’ın toplumsal yapının inşasında oy-
nadığı hayati rolün de farkındaydı. Bu nedenle 
dinin millî bir formda yorumlanması için kolla-
rı sıvadı. Osmanlı’daki şeyhülislamlığın muadili 
olarak ihdas edilen Diyanet İşleri Başkanlığı 
“Türk’e özel” bir din yorumu yaparak hem yeni 
devletin kamusal meşruiyetini teminat altına 
aldı hem de Türk İslâm’ına teolojik argümanlar 
üretti. Benzer adımlar Arap-Fars beldelerinde de 
atıldı. Teorik çerçevesi Mişel Eflak ve Selahattin 
Bitar tarafından Suriye’de çizilen Baas ideoloji-
si, Kemalizm’in muadiliydi. Dinin/İslâm’ın içti-
mai hayatın vazgeçilmezi olduğunun farkında 
olarak onu millileştirmek ve böylece ulus devle-
tin meşruiyet dayanağı yapmak istiyordu. Arap 
İslâm’ının köşe taşları bu vesileyle döşeniyordu. 
Baasçılık, Mısır’ın İngiliz sömürgesinden kurta-
rılmasında ana istinatgâhlardan biriydi. İhvan-ı 
Müslimin Hareketi’nin de destek verdiği Nasır 
öncülüğündeki Hür Subaylar özgürlük, demok-
rasi ve sosyalizm esinli reform adımlarını bu 

ideolojinin kılavuzluğunda atacaklardır. 1950’li 
yıllarda İran petrollerinin millileştirilmesine 
karar veren ve bu nedenle darbeyle devrilen 
Musaddık’ın ilham kaynağı da milliyetçilikti. 
Humeyni’nin de içinde bulunduğu medrese 
hareketinden destek almıştı. Denebilir ki halkı 
Müslüman beldelerde 20. yüzyılda yürütülen 
antiemperyalist bağımsızlık hareketlerinde 
İslâmcılarla-milliyetçiler arasında ittifaklar 
tesis edilmiş ve fakat bağımsızlık kazanıldıktan 
sonra İslâmcılar tasfiye edilmek istenmiştir. En 
radikal tasfiyenin Türkiye’de olduğu söylenebi-
lir. Öyle ki yazdığı İstiklal Marşı’yla bu ülkeye 
İslâmcılığın mührünü vuran Mehmet Âkif 
Ersoy unutulmaya terk edilecektir.

EKSİK VE YANLIŞ DEĞERLENDİRMELER

Cumhuriyet, Osmanlı’nın devamı olmasına rağ-
men aralarında hiç irtibat yokmuş gibi (hem Ke-
malist hem de muhafazakâr cenahta) varlığını 
koruyan yaygın okuma biçimi, İslâmcılığın bu 
coğrafyadaki tecrübesi hakkında eksik ve yanlış 
değerlendirmelere sebep oldu/oluyor. Bilinen 
insanlık tarihinde mutlak anlamda bir kesinti-
nin, kopuşun izine rastlamak zor. Olduğunu id-
dia edenler geçmişle bugün arasındaki “bağ”ın 
sıfırlanmasını, yani modern paradigmanın arzu 
ettiği gibi, geçmişin ilkel şeklinde anlaşılması-
nı isteyenlerden başkası değil. Cumhuriyet’in 
Osmanlı’dan bağımsız tanınması/anlaşılması 
gerektiği tezini evvela Kemalist bürokratik 
oligarşi savundu ve bütün adımlarını bu tezin 
meşruiyetini tescillemek üzere attı. Böylece 
Cumhuriyet’in erdem ve faziletlerini daha iyi 
anlamamızı sağlamayı murat etti. Geçmişle 
(ama özellikle İslâm’ın fail olduğu geçmişle) 
aramıza ne kadar mesafe koyarsak yeni olanla 
o kadar iyi ünsiyet kesb edeceğimizi varsaydı.  
Bunu yaparken ulusal bilincin tahkim edilmesi 
amacıyla, İslâm öncesi geçmişten esinlenmeye 
çalışarak kendisiyle çelişti. Modern paradig-
manın lineer tarih tasavvurunun “yeni” olanı 
sürekli güncellediğini unuttu. Cumhuriyet’in 
oluşturduğu geleneğin de bir süre sonra “eski” 
diye tanımlanacağını öngöremedi. Nitekim 27 
Mayıs 1960 Darbesi “ikinci cumhuriyet” terkibi-
ni literatüre soktu. Cumhuriyet’in ilanından 37 
sene sonra ortaya atılan bu terkip (hiç şüphesiz 
ki) 1952 de dâhil olduğumuz NATO paktının 
bizden beklediği bir şeydi.
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1923’te ilan edilen Cumhuriyet 1952’de yoğun 
bakım odasına kaldırıldı. 27 Mayıs 1960 Dar-
besi ise yoğun bakımdaki Cumhuriyet’in (tabiri 
caizse) fişini çekti. O günden sonra Türkiye 
iktisadi, siyasi, askerî, akademik bağımsızlığını 
büyük oranda kaybetti. Ortodoks Doğu Hristi-
yanlığı ile Protestan ve Katolik Batı Hristiyanlı-
ğı arasındaki gerilimi avantaja çevirerek hayatta 
kalmaya dönük 19. yüzyıl stratejisine sığınmak 
zorunda kaldı. Bu strateji bugün de kimi ufak 
tadilatlarla devam ediyor.

Akademimizin bütünüyle Anglosakson ideolo-
jinin deneyci(ampirik)-pragmatik ve kapitalist 
perspektifine teslimiyeti NATO konseptine 
katıldıktan sonradır. 27 Mayıs tepeden tırnağa 
bir NATO operasyonu olarak bu teslimiyeti 
perçinlemiştir. Silahlı kuvvetlerimizin hem 
görevdeki hem de bir önceki genelkurmay baş-
kanları bu dönemde tevkif edildi ve ordumuzun 
“millîlik” vasfını haiz olmasını sağlayan binlerce 
subayımıza görevden el çektirildi. Bütün bunlar 
Osmanlı’nın dağılması sonrası kur(dur)ulan 
ulus devletler içinde sınırlarının cetvelle çizil-
mesine rıza göstermeyen ve bunu da İslâm’a 
yaslanarak yapan Türkiye’yi “Asya ile Avrupa 
arasında köprü” diye tesmiye etmekten başka 
bir vasfı olmayan kimliksiz-kişiliksiz insanların 
yaşadığı “transit geçiş güzergâhı” (ya da lojistik 
depo) hâline getirmek için atılan adımlardı. 
NATO paktına dâhil olmanın Türkiye’ye siyasi, 
iktisadi, askerî ve akademik maliyeti ne ol-
muştur? Sorusuna bugüne kadar neden cevap 
aranmadığının sebebi bu arka planda saklıdır. 
YÖK’ün tez arşivinde NATO hakkında yazılmış 
yüzlerce yüksek lisans-doktora tezi olmasına 
rağmen sözünü ettiğim bağlamda bir tane bile 
çalışmanın olmaması manidardır.

1990’lı yılların başında SSCB dağılacak ve artık 
Soğuk Savaş hikâyesi sona erecektir. Bu duru-
mun Türkiye’deki yansımaları şüphesiz ki çok 
önemlidir. Kapitalist blokun zaferi globalleşme-
nin değirmenine su taşıyacaktır. Zaten Türkiye 
12 Eylül 1980 Darbesi’yle sisteme tam entegras-
yon adımlarına hız vermiştir. 24 Ocak Kararları 
iktisadi sistemimizin küresel piyasalarla tam 
uyumunu sağlamak amacına matuftur… Artık 
“serbest piyasa” tanrısının sözü geçmektedir… 
12 Eylül Darbesi tüm ideolojilerin bu tanrıya 
biat etmelerini sağlamak için yapılmıştır. “Sa-
vaşmayın sevişin” mottosunda hayat bulan bu 

yeni yaklaşım, insanı mide ve cinsellikten ibaret 
bir varlık olarak kodlayıp yaşamı bu iki “yer”in 
tatminine endekslemiştir. Kapitalizmin başka 
türlü hayatta kalması mümkün değildir çünkü…

KEMALİZM’İN SORGULANMASI VE SONRASI

Benzeri tüm ideolojiler gibi 19. yüzyıl poziti-
vizminden ilham alan Kemalizm de 1980’ler-
den sonra kademeli şekilde tarih sahnesinden 
çekilecektir. Başka çaresi de yoktur. Çünkü 
modernite İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yerini Avrupa’da postmodernliğe bırakmıştır. 
Biz süreci biraz geriden takip ettiğimiz için 
postmodernliği tartışmak için 1990’li yılları 
beklemek zorunda kaldık. Postmodern litera-
türün katkısıyla Kemalizm’in korunaklı surla-
rında onarılması güç gedikler açan Türkiye’ye 
mahsus İslâmcılık, 21. yüzyıla bu literatürün 
katkısıyla merhaba diyecektir. Ancak açtığı 
gedikleri kendi marifeti zannederek büyük bir 
yanılgı yaşayacaktır. Denebilir ki İslâmcılık 
Kemalizm’le mücadeleyi İslâm’ın ilke-prensip 
ve umdelerinden hareketle (yani İslâmî refe-
ranslar temelinde inşa edilmiş bir bilgi siste-
miyle) değil, postmodernliğin “ifade hürriyeti”, 
“kamusal alan”, “emansipasyon”, “insan hakları”, 
“demokrasi”, “kadın hakları”, “anti-otoriterlik”, 
“ademi merkeziyetçilik” vb. klişelerine yasla-
narak yürüttü. Şimdilerde bu klişelerin içtimai 
hayatımızda yol açtığı travmalara dair değinile-
rin İslâmcı havzada artması ise üzerinde ayrıca 
durulmayı hak ediyor. Kemalizm’e ve komüniz-
me karşı gösterilen hassasiyetin, kapitalizmin 
sinsi ve ayartıcı mahiyetinin fark edilmesinde 
etkisiz kalması ise dikkat çekicidir!

Türkiye’de 1970’li yıllarda Şerif Mardin’in 
yaptığı bazı çalışmaların haricinde akademinin 
Kemalizm’e sırtını dönmesi 1980’li yıllara rast-
lar. Örneğin Nilüfer Göle’nin Modern Mahrem 
adlı eserinin saha çalışmaları 1987’de yapılma-
ya başlamıştır.1 Ki bu eser anti-Kemalist literatü-
rün öncüsü kabul edilebilir. Fikret Başkaya’nın 
hapse girmesine sebep olan Paradigmanın İflası 
adlı eseri 1991’de yayımlanacaktır.2 Bu eser de 
dönem itibarıyla (akademi içinden yöneltilen) 
hayli cesur bir eleştiri sayılabilir. 

1 Nilüfer Göle, Modern Mahrem -Medeniyet ve Örtünme, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2014.

2 Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası- Resmi İdeolojinin Eleştirisine 
Giriş-, Özgür Üniversite Yayınları, İstanbul, 2009.
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Başkaya’nın bu eserinde alıntı(lar) yaptığı Emin 
Türk Eliçin’in 1970’te Ant Yayınlarından çıkan 
Kemalist Devrim İdeolojisi (Niteliği ve Tarihteki 
Yeri) adlı eseri belki de çok daha önemlisi Ke-
mal Tahir’in romanları da bu bağlamda “öncü” 
bir çalışma bağlamında zikredilebilir. 1990’lı 
yıllarda sol ve İslâmcı havzalarda yürütülen 
postmodernlik, birlikte yaşama (Medine Vesi-
kası bağlamında), siyasi İslâm gibi tartışmaları 
da anti-Kemalist literatüre katkı sundu. Ente-
lektüel dayanakları bir bir elinin altından kayan 
Kemalizm 1990’lı yılların sonuna doğru tipik 
bir “aparatçik ideolojisi” oldu ve yoğun bakıma 
kaldırıldı. Yaşaması için 28 Şubat Darbesi yapıl-
dıysa da işe yaramadı ve 2000’li yılların başında 
öldü. Fakat bünyesindeki faşizme meyilli milli-
yetçiliği (ki bu milliyetçilik burjuva Protestan 
kodlar taşır), otoriterliği, ultra-pragmatik ve 
ultra-Makyavelist tutumu bütün siyasi fırkalara 
enjekte etmeyi de başardı. Bu enjeksiyondan en 
büyük payı ise muhafazakar kesimler aldı. İbn 
Haldun boşuna “mağluplar galipleri taklit eder” 
dememişti…

Neredeyse bir asır boyunca Kemalist bürok-
ratik oligarşinin gadrine uğrayan dindar-
muhafazakâr-İslâmcı kesimler muhalif du-
ruşlarını-tutumlarını-tarzlarını-söylemlerini 
Kemalizm’e bakarak inşa etmişlerdi. Şimdi 
karşılarında vaktiyle Kemalizm’e karşı iş birliği 
yaptıkları postmodern paradigmanın “anything 
goes” (her şey mubah) klişesi vardı. Bu klişe hiç-
bir kutsal tanımıyor, her şeyi tartışmaya açıyor, 
hakikat diye bir şeyin olmadığını iddia ediyor, 
hiçbir otoriteye saygı duymuyor ve kimliklerin 
akışkan olduğunu öne sürüyordu. Dolayısıyla 
ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü bütün ente-
lektüel enerjilerini Kemalizm’in mağlubiyeti 
için tüketmişlerdi. Oysa şimdi hiçbir ideolojiyi 
ciddiye almayan bir ideolojiyle yüzleşmeleri 
gerekiyordu. Lakin bu yüzleşme için ne ilmî/en-
telektüel hazırlıkları ne de uzun erimli, örgütlü-
sistematik çalışmaları vardı. Dolayısıyla ha-
maset ve popülizme sığındılar. Siyasi, iktisadi, 
askerî ve hukuki imtiyazlara sahip olduklarında 
meselenin çözüleceğini zannetmişlerdi. Fakat 
yanıldılar. “Güçlü”3 olmayı “emin ve güvenilir” 

3 Ümit Aktaş, MNP/MSP geleneğinin millilik, kalkınma, ağır sanayi 
odaklı siyasal söyleminin güç kazanma/güçlü olma arzusunu içkin 
olduğundan hareketle “güç metafiziği” terkibini kullanır. Bu siyasal 
dilin AK Parti’ye miras kaldığına işaret eder ve merkeze yerleşen AK 
Parti’nin, kendisi gibi Kemalizm mağduru Kürtlerle ve Sosyalistlerle 
iş birliği yaparak sistemin yapısal sorunlarıyla yüzleşmesi 

olmaya; trol/ aparatçik/holigan/fanatik olmayı 
ise ilmî/entelektüel derinliğe tercih ettiler. Sahip 
oldukları ekonomik-siyasi imtiyazları korumak 
uğruna, yeri geldiğinde, yüce İslâm’ın ilke-pren-
sip ve umdelerini esnetmeyi tercih ettiler. Bur-
juva Protestan kültür kodlarından ilham alan 
modern/postmodern anlatıyı muhafazakârlığa 
sığınarak etkisizleştireceklerini zannettiler. 
Oysaki muhafazakârlık, Hristiyanlık içi müca-
delenin (Protestan-Katolik kavgasının) sonu-
cunda ortaya çıkmış bir koruma ideolojisiydi 
ve İslâm’ın ruhuna bütünüyle yabancıydı. Buna 
rağmen İslâmcılığın muhafazakârlıkla yaptığı 
ittifak bünyesinde onarılması güç yaralar aça-
caktır. Ancak Osmanlı’dan Cumhuriyete miras 
kalan siyasi bilince yabancı dindarlık biçimi 
bu ayrımları yapabilecek durumda değildir. 
Nitekim hâlâ İslâmî referanslar temelinde bir 
siyaset felsefesinin nasıl inşa ve ikame edilece-
ğine dair derinlikli entelektüel/ilmi çalışma-
lardan yoksunuz. Fransız İhtilali sonucu ortaya 
çıkan siyasi kavramlara mecbur ve mahkûm 
oluşumuz bunun delili.

EGEMEN DİNÎ SÖYLEMİN BARİZ VASFI

Osmanlı’da Müslüman içtimaiyatının olmazsa 
olmazı tarikatlar, tekkeler, dergâhlar Menemen 
hadisesi ve Şeyh Said ayaklanması gerekçe gös-
terilerek kapatıldı ve bazı önderleri (en meşhu-
ru olarak Erbilli Esad Efendi adı zikredilebilir) 
çok ağır bedel ödedi. 

gerekirken, MHP ve Aydınlık çevresi gibi sistemin karanlık 
unsurlarıyla yol yürümeyi tercih ederek “gücün metafiziğini” 
(mevcut güç durumunun savunusunu) yaptığına dikkat çeker. 
Böylece, muhafazakârlığı “stratejik müttefik” gören İslamcılığın AK 
Parti tarafından asimile edildiğini savunur. Bk. Ümit Aktaş, Siyasal 
Arayışlar Nasıl Yapmalı?, Çıra Yayınları, İstanbul, 2021. Ne var ki 
AK Parti’nin inişli çıkışlı olarak 2013’lere kadar Aktaş’ın bahsettiği 
çevrelerle iş birliği yaptığını da göz ardı etmemek kazım.

İlmî/entelektüel donanım-derinlik 
zaafının sonucu olan ufuk darlığının 
üstesinden gelmek için, ne yazık 
ki, herhangi bir çabaya da şahitlik 
edemiyoruz. Popülizmin ve hamasetin, 
trol ve aparatçik kültürünün her geçen 
gün mevzi kazandığını söyleyebiliriz.
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D O S Y A

Çok partili hayata geçişle birlikte yeniden işlev 
kazanacak olan tarikatlar Türkiye’ye has İslâmî 
yönelimin ana üsleri olacaktır. Cumhuriyet 
modernleşmesine karşı İslâmcı muhalefeti 
uzunca bir süre Nurculuk akımının kurucusu 
kabul edilen Nakşibendi geleneğinden Said 
Nursi temsil etti. İstiklal Harbi’ne verdiği destek 
ve Şeyh Said ayaklanmasına mesafeli duruşuyla 
Said Nursi, özellikle de “Yeni Said” diye adlan-
dırdığı dönemde, devrin materyalist cereyanına 
karşı imanı muhafaza etmek amacıyla müca-
dele yürütecektir. Bu mücadelesi süresince 
tarassut altında kalmaktan kurtulamayacaktır. 
Nur risaleleri adıyla yazdığı-kendisi yazdırıldı-
ğını söyler- eserler Türkiye’nin dört bir yanında 
taraftarlarınca okunacak ve çoğaltılacaktır. Bu 
eserler siyasi bilinç kazandırmaktan ziyade, ko-
münizmin, materyalizmin, pozitivizmin revaçta 
olduğu bir tarih-zaman kesitinde imanı muhafa-
za etmeyi salık verir.

Said Nursi’yi yeni devlet nezdinde tehlikeli 
kılan, inkılaplara itirazıdır. Öte yandan o, Nak-
şiliğin 19. yüzyıldaki üstatlarından ve Halidi 
geleneğin banisi kabul edilen Mevlana Halid-i 
Bağdadi’nin cübbesine sahip olmasından dolayı 
Nakşi-Halidi geleneğin 20. yüzyıldaki en dikkat 
çekici simalarından biridir. Bu sayede elde 
ettiği varsayılan nüfuzun Cumhuriyet aleyhine 
dönmesinden endişe edilmektedir. Kaldı ki 
Cumhuriyet kadroları modernleşmenin kemale 
ermesi için tekke, dergâh ve tarikat kültürüyle 
mücadeleyi şiar edinmiş ancak başarılı olama-
mıştır. Denebilir ki Cumhuriyet Türkiye’sinde 
İslâmcı ana omurga, belli dönemlerde farklı 
yönelimler olmakla birlikte, şimdilerde de 
yakinen müşahede edileceği üzere, Nakşi-Halidi 
gelenek üzerinden devam etmiştir. Nurculuğun 
kurucusu Said Nursi’nin bu gelenekle iltisaklı 
oluşu onun meşruiyetinin en önemli unsur-
larından biri gerektir. Kendisinin ölümünden 
sonra ortaya çıkan ve özellikle 1980 sonrasında 
parlatılan Neonurculuğun4 da Nakşi-Halidi 

4 Fetullah Gülen çizgisini tanımlamak için kullanılan Neonurculuk 
terkibiyle ilk olarak Atasoy Müftüoğlu’nun 2007 senesinde İnsan 
Yayınları’ndan çıkan Onurumuzla Yaşamak Elimizdedir adlı 
kitabında karşılaştım. Müftüoğlu bu kitabında, “halkı Müslüman 
beldeler tarumar edilirken, Gülencilerin hizip çıkarlarını önceleyen 
adımlar attığını; ”hoşgörü”, “diyalog” eksenli din diliyle küresel 
istikbarın değirmenine su taşıdıklarını ifade ediyordu. 2010 yılında 
Mana Yayınları’ndan çıkan Zamanın Sınavından Geçmek adlı 
kitabında ise Müftüoğlu’nun Neonurculuk hakkındaki üslubu daha 
da serttir. “İslamcılık karşıtlığı söz konusu olduğunda ne Siyonizm’in 
ne de Neo-Conların, NeoNurculukla yarışamayacağını” dile getirir. 
Hatta bu çizginin “İslam insanının bilincine kastettiğini” söyler. 
Denebilir ki, Türkiye’deki İslamcı entelektüel havza içerisinde hem 

geleneğin ideolojik referanslarıyla yakınlığı 
dikkat çekicidir. İslâm düşünce geleneğinin 
işraki ekolünden beslenen Nakşi-Halidi gelenek 
hâlihazırda Türkiye’de egemen dinî söyleminin 
temsilcisidir. Bu söylemle mütenasip olmayan 
yorumların yaşama şansı yoktur.

Neonurculuk Said Nursi’nin antikomünist ve 
apolitik çizgisini miras almış ve bu mirası Ame-
rikan-İsrail çıkarları doğrultusunda işlevselleş-
tirmiştir. Said Nursi, “Yeni Said” döneminde 
siyaseti kerih görerek izleyicilerini bu alandan 
uzak durmaları konusunda uyarmıştır. Bolşevik 
İhtilali’nin etkisiyle artan materyalist yönelim-
lerin iman kalesini yıkacağı endişesiyle bütün 
mesaisini tebliğ çalışmalarına yoğunlaştıracak-
tır. Bu esnada Soğuk Savaş şartlarının ihtiyaç 
duyduğu antikomünist söylemin ve tutumun 
bir mensubu olarak bulacaktır kendisini ve 
izleyicilerini. 

ana akım Nurculuğa hem de Amerikancı Neonurculuğa “esastan” 
eleştiri yönelten nadir mütefekkirlerden biridir Müftüoğlu. Ancak 
onun bu uyarıları-eleştirileri 15 Temmuz yaşanıncaya kadar İslamcı 
ya da değil çoğu kimsenin dikkatini çekmeye muvaffak ol(a)
mamıştır. Bu nedenle 15 Temmuz öncesinde Neonurculuğun yapıp 
ettikleriyle iftihar edip, hareketin başındaki meczuba methiyeler 
düzenlerin darbeden sonra Gülen çizgisini eleştiri yarışına girmeleri 
sahicilikten uzaktır… Akademik saha da ise Neonurculuk terkibi 
(bildiğim kadarıyla) ilk defa Mehmet Ali Büyükkara’nın çıkan 
Çağdaş İslami Akımlar (Klasik Yayınları, İstanbul, 2016) adlı 
eserinde, Gülenciliğin ana akım Nurculuktan farkını ifade etmek 
için kullanılmıştır… Tanıl Bora’nın, yakın tarihimizin ideolojik 
akımlarını ele aldığı Cereyanlar (İletişim Yayınları, İstanbul, 2017) 
adlı kitabında da benzer değiniye rastlamak mümkündür. 
Neonurculuk terkibini kullanmadan da İslâmcı çevrelerin öteden 
beri Fetullah Gülen’i eleştirdiği bilinmektedir. Bir örnek babında 
Ercümend Özkan’ın İktibas dergisinde 1980’lerde yazdıkları 
hatırlanabilir. Özkan 1980 öncesinde yakın çevresinin Gülen’le 
görüşüp “güç birliği” yapma önerisine “bunlardan bir şey çıkmaz, bir 
sonuç alamazsınız, onlar kendi başlarına hareket eder, birleşme veya 
birlikte hareket etmeye yanaşmazlar” diyerek itiraz edecektir. Bk. 
Süleyman Arslantaş, Ankara’da Kırk Beş Yıl, Beyan Yayınları, 
İstanbul, 2021, s.452-455.
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Türkiye’nin komünist Rusya’dansa Amerika’ya 
yakın olmasından yanadır. Bu tercihi dönemin 
devlet aklıyla da uyumludur. Komünizmin 
mağlup edilmesi için Hristiyanlarla iş birliği 
yapılabileceğine kanidir. Dönemin Diyanet 
teşkilatının Türkiye’nin Amerika’ya destek 
amacıyla Kore’ye asker göndermesini kamuo-
yuna izah ederken dini argümanlar kullanması, 
konjonktürel etkinin boyutlarını göstermesi 
bakımından manidardır. Pagan-putperest 
Korelilere karşı Ehl-i Kitap Amerika’nın destek-
lenmesinin İslâm’a uygun olduğu Rum Suresi 
üzerinden izah edilecektir. Komünizmin etkisiz-
leştirilmesi için din diliyle mücadele stratejisi 
sadece bize özgü de değildir. Batı Avrupa ve 
Latin Amerika’da kiliseyle iş birliği yapılmıştır. 
Materyalist ideolojiden ilham alan komünizmle 
“din dilini” kullanarak mücadele etmek (dönem 
itibariyle) en etkili yoldur. Türkiye, NATO’nun 
öncüsü sayılan CENTO’ya üye olduğunda Said 
Nursi dönemin devlet yetkililerine tebrik me-
sajları gönderecektir.5 Balkanlar ve Türkistan’da 
Sovyet zulmüne maruz kalan Müslüman kanaat 
önderlerinin neredeyse tamamı Türkiye’nin 
Amerikan tarafında yer almasından yanadır. 
Türkçülük akımının bizdeki mimarlarının Sov-
yet hinterlandında yetişen bu kanaat önderleri 
arasından çıkması ise üzerinde ayrıca düşünül-
mesi gereken husustur. 19. yüzyıldan itibaren 
Ortodoks Doğu Hristiyanlığı ile Katolik ve 
Protestan Batı Hristiyanlığı arasındaki gerilimi 
lehine kullanarak hayatta kalmaya çalışan Tür-
kiye, bu iki kutbun etki ettiği ideolojik akımla-
rın oyun sahası hâline gelmiştir.

NEONURCULUĞUN TASFİYESİ VE SONRASI

Türkiye’deki İslâmcı eğilimin bir ayağında 
apolitik, antikomünist, Nakşi-Halidi Nurculuk 
varsa şayet diğer ayağında hiç kuşkusuz yine 
Nakşi-Halidi gelenekten beslenen ve fakat siyasi 
alana etki etmeye istekli Zahid Kotku çizgisi 
vardır. Millî görüş diye bilinen siyasi tutumun 
tarih sahnesine çıkmasında Kotku’nun müzahe-
reti ve onayı etkilidir. Kotku, Türk toplumunun 
ahlaki ve kültürel olarak yönlendirilmesinden 
yanadır ve İslâm devleti kurma girişimlerini 
aceleci bulmaktadır.6 Erbakan’a verdiği destek 

5 Hamza Türkmen, Türkiye’de İslamcılık ve Özeleştiri, Ekin Yayınları, 
İstanbul, 2008.

6 Hamid Algar, Nakşibendilik, çev. Cüneyd Köksal vd. İnsan Yayınları, 
İstanbul, 2019.

İslâmî referanslar temelinde bir siyasi bilincin 
inşa edilmesinden ziyade, verili şartlar altında 
en makul siyasetin icra edilmesi ve bu sayede 
Cumhuriyet’in siyasi yapısına uyum sağlanması 
amacına matuftur. Millî görüş hareketi özellikle 
1990’lı yıllardan itibaren Türkiye siyasetinde 
etkili olacak ve içerisinden çıkardığı “yenilikçi” 
kanat 2002’de tek başına iktidara gelecektir. 
Neonurculuğun, millî görüş geleneğinden 
gelen bir iktidar döneminde tasfiye edilmesi 
bu bağlamda dikkat çekicidir. 12 Eylül 1980 
Darbesi’nden sonra Türkiye sathında Amerikan-
İsrail çıkarlarının korunması, gözetilmesi ama-
cıyla önü açılan/parlatılan Neonurculukla millî 
görüş geleneği dışında bir siyasi çizginin baş 
etmesi mümkün değildi. Çünkü bu iki akım öte-
den beri birbiriyle niza hâlindeydi. Erbakan’ın 
iktidardan indirilmesiyle sonuçlanan 28 Şubat 
Postmodern Darbesi neonurculuğun himaye-
sinde gerçekleşmişti. Neonurculuğun tasfiye 
sürecinde Nakşi-Halidi ana omurganın Tayyip 
Erdoğan’ın (aslında devletin) tarafında durması 
dikkatlerden kaçmamalıdır.7

Neonurculuğun tasfiye edilmesi sonrasında 
devlet, Osmanlı’daki şeyhülislâmlık makamının 

7 Malumdur ki Nakşilik, İstanbul’un fethinden sonra-yani 15.yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren-Osmanlı’nın ana ideolojik üssüdür. 16. 
yüzyıldan itibaren hem Şii yayılmacılığına karşı barikat işlevi 
görmüş hem de Anadolu’ya göç eden Türkmen nüfusun Ortodoks 
İslam’a entegre edilmesinde, yani şehirlileşmesinde, hayati rol 
oynamıştır. Bu rolün benzerini Türkiye’de 1945-2000 yılları 
arasında (yoğun bir şekilde) gerçekleşen kırdan-kente göç sürecinde 
oynayacaktır… Şehirli orta sınıfa hitap eden özelliği, tarihsel ve 
kültürel derinliği, siyasi iradeye etki etme arzusu sayesinde 
Cumhuriyet modernleşmesinin katı tutumuna direnen Nakşilik, çok 
partili hayata geçişle birlikte üniversite öğrencileri üzerinden 
faaliyetlerine devam etmiştir. Türkiye siyasetinde etkili olmuş 
Erbakan-Özal ve Erdoğan’ın Nakşi gelenekle ünsiyeti malumdur. 
Erbakan Millî Nizam Partisi’ni Zahid Kotku’nun onayı ve 
müzaheretiyle kurmuştu. Said Nursi’nin apolitik duruşuna karşın 
Kotku’nun siyaseti etkilemeye dönük yaklaşımı Nakşi gelenek içinde 
iki farklı tutum olarak dikkat çekicidir. Neonurculuk ‘müstakil-
bağımsız’ bir gelenek oluşturmaya çalışarak ana akım Nakşiliğin 
dışına çıkmış ve devlet aygıtının ana akım Nakşilikle yaptığı ittifak 
sonucu ağır bir bedel ödemiştir. Burada Nakşilik devlet aygıtı 
tarafından kullanıldı (mı) yoksa Cumhuriyet’in 100.yılına ramak 
kalmışken Osmanlı’nın ana ideolojik üssü olan Nakşilikle devlet 
arasında alenen olmasa da zımnen bir ittifak mı tesis edildi sorusu 
önemlidir, diye düşünüyorum. Benim kanaatim “ittifak” tesis 
edildiği yönündedir. Ancak bu ittifakın öznesi, Osmanlı’da olduğu 
gibi, devlettir. Devlet siyasal alana müdahil olmaması şartıyla, 
içtimai hayatta kapitalist-neoliberal düzenin açtığı yaraların 
sarılması için Nakşi-Halidi gelenekle iş birliği yapmış görünüyor. Bu 
iş birliği, İslâmcılığın hem gelenekle hem de modern/postmodern 
paradigmayla müteşerri bir dil-söylem-tutum geliştirerek yüzleşme/
hesaplaşma iradesinin zaafa uğraması anlamına gelir. Binaenaleyh 
İslâmcı ideoloji, ulus devlet aygıtının Nakşi-Halidi ekolle yaptığı iş 
birliği neticesinde, ki bu iş birliği asırlardır içtimai hayatımızın 
odağında yer alan tarikat-dergâh-tekke kültürünün doğal sonucudur-
(şimdilik) geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekilmenin 
Türkiye toplumunun siyasal bilincinin dumura uğraması, taklit ve 
tekrarın resmiyet kazanması, hamaset ve popülizmin 
sıradanlaşması, muhafazakâr-milliyetçi politik dilin “itikat” gibi 
sunularak bu dilin hilafına olanların kriminalize ve terörize 
edilmesi, etnik ve mezhebi gerilimlerin olağan hâle gelmesi gibi ağır 
bir maliyeti olacaktır.
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muadili olan Diyanet İşleri Başkanlığı aracılı-
ğıyla, büyük çoğunluğu Nakşi cemaat-tarikat 
yapılarının temsilcileriyle görüşerek onlara 
sınırlarını hatırlatmıştır. Değerlendirmeme göre 
bu hatırlatmanın muhtemel çerçevesi şöyledir:

a) Ana akım Nakşi-Halidi geleneğin sınırlarına 
riayet edilecek. Bu sınırların nerede başlayıp 
nerede bittiği muğlak olmakla birlikte, nihai 
kararın Diyanet tarafından verileceği öngörüle-
bilir. Nitekim 2019 yılında Diyanet tarafından 
hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan “gizli” iba-
reli “cemaatler” raporunda ayrıntılı bir tasnif ve 
tanımlama yapılmış, Diyanet’in belirlediği çer-
çeveye riayet etmeyen akımlar etiketlenmiştir.

b) Farklı bir hiyerarşi kurarak devletin/bürok-
rasinin işleyişini zaafa düşürecek, akamete 
uğratacak, mevcudiyetine halel getirecek, 
fiziksel varlığını tehdit edecek adımlardan uzak 
durulacak.

c) Sosyal yardım projelerine ağırlık verilecek. Ki 
bu projeler hem “kamusal rıza” üretiminde hem 
de modernleşme sürecinde içtimai hayatımızda 
oluşan ve oluşması muhtemel yaraların sarılma-
sında hayli önemli işlev görmektedir.

d) Suriye-Irak havzasında etkili olan neo-selefi/
vahhabi/Şii akımların Türkiye’de örgütlenmesi-
ne karşı dikkatli olunacak. Ekranlarda dolaşan 
popüler ve “Cübbeli” ismiyle maruf zatın bu 
yöndeki hassasiyetleri dikkat çekicidir.

Dikkat edilirse Nakşi-Halidi geleneğin ideolojik 
referanslarıyla ilgili -ki büyük oranda işraki 
ekolden beslenir- herhangi bir şerh yoktur. 
Daha çok neyi yapıp yapmayacaklarıyla ilgili bir 
çerçeve söz konusudur. Kanaatimce bu çerçeve 
İslâmcı ideolojinin moderniteye ve geleneğe 
yönelik eleştirel söylemini ve tutumunu zaafa 
uğratmış, onun yerine taklit ve itaati resmileşti-
ren yaklaşımları terviç etmiştir. İlmî-entelektüel 
meşruiyet, eleştirel dikkat ve deruni farkındalık 
bilincinin yerine “üstat”, “molla”, “şeyh”, “gavs”, 
“abi” etiketli meşruiyetler öne çıkmıştır. İslâm’ın 
siyasi bilinç inşa eden boyutuna karşı “özenli bir 
kayıtsızlık” sergilenirken, manevi tatmin boyutu 
teşhir edilerek din aracılığıyla terapi kültürü-
nün mevzii tahkim edilmiştir. Maruz kaldığımız 
“epistemik şiddetle” mücadele etmek yerine 
bu şiddetin açtığı yaraların sarılması stratejisi 
kabul görmüştür.

ENTELEKTÜEL VE SİYASİ MESELELER

İslâmcı entelektüel havzanın Necip Fazıl’dan Er-
dem Beyazıt’a, Akif İnan’dan Cahit Zarifoğlu’na 
büyük üstatlarının da Nakşi-Halidi sufi gelenekle 
ünsiyetleri hatırlandığında (ki bu üstatların 
hepsi resmî olarak onaylanmışlardır), Türkiye’ye 
mahsus İslâmcılığın karakteristik özellikleri be-
lirginlik kazanmaktadır. Yerlilik ve milîlik klişesi 
de bu bağlamda değerlendirilmelidir. 1960’lar-
dan itibaren, çevirilerin de etkisiyle, ufku geniş-
leyen, siyasi bilinç, ilmî ve entelektüel derinlik 
kazanan, ulus devletin dayattığı millî din yerine 
insanlık ailesine seslenen, taklit ve tekrarın yeri-
ne ferdiyet bilincini salık veren, salt duygusallığa 
yaslanan tepkisellik yerine tevhidi, hikemi, irfani 
perspektifi önceleyen özgün İslâmcı damarın 
“kökü dışarıda” yaftasıyla itibarsızlaştırılması da 
bu bağlamdan bağımsız değildir.

Nakşibendiliğin 16. yüzyılda İran’ın Safeviler 
eliyle Şiileştirilmesi8 sürecinde uğradığı kıyım-
katliam bu gelenekte Şiiliğe karşı büyük bir 
nefret oluşturmuştu. Bu nefret hâlâ çok güçlü 
bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Bu neden-
le Türkiye İslâmcılığı modern paradigmanın 
mağlup edilebilirliğini -Mahatma Gandi’den 
sonra- gösteren İran İnkılabı’ndan istifade 
etme imkanı bulamadı. O dönemde Türkçeye 
tercüme edilen eserlere şüpheyle yaklaşıldı. Ali 
Şeriati, Tabatabai, Mutahhari, Beheşti, Humeyni 
gibi âlim-aydınlar mezhebi endişeler/rezervler 
sebebiyle gereken ilgiyi gör(e)medi. Irak ulema-
sından Muhammet Bakır Sadr’ın İslâm İktisadı 
odaklı çalışmaları da aynı endişelerle görmez-
den gelindi. Cezayir’den Malik Bin Nebi’nin 
“sömürülmeye elverişli Müslüman toplumlar” 
çözümlemesi ile Aliya İzzetbegoviç’in mehdici-
mesiyanik anlayışları takbih eden yaklaşımı 
görmezden gelindi. Nakşibendiliğin bu tutumu 
küresel emperyalizmin de işine geldi. Onlar 
İran’daki gibi bir hareketin İslâm dünyasında 
bir daha vuku bulmasını istemiyorlardı. 

Böylece hem Türkiye’de hem de sair halkı 
Müslüman beldelerde sufi akımlar desteklendi. 
Mısır’da faşist generalin darbesine destek veren-
ler arasında sufilerin de olması dikkat çekicidir.

Sufiliğe mesafeli Müslümanlar için de Suudi 
Arabistan öncülüğünde neoselefi ve vahha-

8 Hamid Algar, age.
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bi ideoloji öne çıkarıldı/parlatıldı. Böylece 
İslâm dünyası toplumları bir yandan sufilik 
aracılığıyla mistik, batıni, ezoterik ve mehdici 
bir İslâmî dile/söyleme ikna edilirken diğer 
yandan neoselefi ve vahhabi ideoloji aracılığıyla 
tedhişçi, nihilist ve literalist bir perspektife razı 
edilmek istendi. Bu yönde hayli mesafe alındığı 
söylenebilir. Suudi Arabistan hem Mekke ve 
Medine gibi aziz beldelere ev sahipliği yapma-
nın manevi imtiyazını hem de petro-dolarlar 
sayesinde elde ettiği maddi imtiyazı kullanarak 
İslâm dünyasının gençlerini neoselefi ve vahha-
bi emelleri için kullanıyor. Suriye’nin, Yemen’in, 
Filistin’in, Afganistan’ın tarumar edilmesinde 
Suudi Arabistan’ın rolü hayatidir. Çeçenistan di-
renişinin mecrasından saptırılmasında da öyle. 
Bu ülke küresel istikbarla iş tutarak Filistin’in/
Kudüs’ün İsrail’e kayıtsız şartsız hibe edilme-
sine yardımcı oluyor. Suudi Arabistan ve diğer 
körfez tiranları İsrail’le sıcak ilişkiler kurarak 
bu terör devletinin Filistin’e/Kudüs’e tarihin en 
iğrenç, en barbar saldırılarına kayıtsız kalıyor, 
zalimlerle dost olurken mazlumlara düşman-
lık yapıyor. Muhacerete mecbur kalan Suriye, 
Irak, Afganistan, Yemen, Filistin Müslümanları 
kamplarda ölüm-kalım savaşı verirken, Suudi 
Arabistan ve diğer körfez tiranları küresel istik-
barın silah endüstrisini zengin ediyor, Ameri-
kan-İsrail çıkarlarının güvenliğini sağlayarak 
İslâm’ın en aziz beldelerinin ihtiramına leke 
sürüyor. Bu bakımdan sadece Kudüs’ün değil, 
Mekke ve Medine’nin de işgal altında olduğunu 
bilmek gerekiyor. Hac zamanında Mekke ve 
Medine’de Amerika-İsrail aleyhine konuşmaya 
bile izin vermeyen Suudi Arabistan, İslâm dün-
yası için Siyonist İsrail’den daha fazla tehlike 
saçıyor. Kâbe’nin işgalden kurtarılması için 
Müslüman halkların örgütlü-sistematik müca-
dele stratejisi benimsemesi gerekiyor. Kudüs’ün 
ve Kâbe’nin işgal altında olduğu bir dünyada 
Müslümanların onurlu-haysiyetli bir yaşam 
sürmesi mümkün değildir. İslâm dünyasının 
bir yandan sufi, batıni, ezoterik diğer yandan 
literalist, nihilist, tedhişçi ideolojiler tarafından 
endoktrine edilmesi kabul edilemez!

Etnik ve mezhebi gerilimler İslâm dünyasının 
en hayati sorunu olarak önümüzde duruyor. 
20. yüzyılın başında bağımsızlığını elde eden 
ülkeler şimdilerde dağılma-parçalanma endi-
şesi taşıyor. Suriye ve Irak örneğinde yakından 

görüleceği üzere bazıları geri dönüşü mümkün 
olmayan trajedilerle yüzleşiyor. Irak ve Suriye 
etnik ve mezhebi önceliklere göre parçalandı. 
Arap, Fars, Türk ve Kürt arasında unutulmaya-
cak düşmanlıklar oluştu. İslâmcılığın ümmet 
perspektifi gerçek kılınamadı ve bütünlük 
bilinci zaafa uğradı. Artık her parça kendi çıkar-
larının güvenliğini düşünüyor. Kendi çıkarları 
kardeşinin-dindaşının aleyhine bile olsa sorun 
etmiyor! Millî güvenlik, reel politik, konjonktü-
rel zaruretler, millî çıkarlar gibi argümanların 
arkasına sığınarak adımlar atıyor. Halkı Müs-
lüman beldeler birbirlerinin aleyhine olmak 
üzere küresel istikbarla ittifaklar tesis edebili-
yor. Pragmatik, oportünist tercihler “strateji” 
adı altında meşru kılınmaya çalışılıyor. Küresel 
sistem Müslümanların etnik-mezhebi hassa-
siyetlerini kullanarak kendi mevziini tahkim 
ediyor. İran’ın Irak, Suriye ve Yemen üzerindeki 
mezhebi etkisi Suudi Arabistan’ın neoselefi 
ve vahhabi ideolojisiyle dengelenirken, bölge 
ulusları tarafından ezilen, horlanan Kürtlere 
emperyalistler tarafından sahip çıkılıyor. Tür-
kiye özelinde de yakinen müşahede edileceği 
üzere siyasi ittifaklar etnik milliyetçiliklerin 
tutumuna göre şekilleniyor. Bu durum İslâmcı 
ideolojinin siyasi ufkunun daraldığını gösteri-
yor. İlmî/entelektüel donanım-derinlik zaafının 
sonucu olan bu ufuk darlığının üstesinden 
gelmek için ne yazık ki herhangi bir çabaya da 
şahitlik edemiyoruz. Popülizmin ve hamasetin, 
trol ve aparatçik kültürünün her geçen gün 
mevzi kazandığını söyleyebiliriz. İnsani-ahlaki 
değerlerin göz ardı edildiği bu kültür niteliksel 
adımlar atamaz. Özellikle genç kuşakların zih-
nen kadavralaştırılmasına yol açan bu kültürle 
yüzleşmek/hesaplaşmak İslâmcı ideolojinin 
öncelikli vazifeleri arasındadır.

Necip Fazıl KısakürekNecip Fazıl Kısakürek Cahit ZarifoğluCahit Zarifoğlu
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İSLÂMCILIK KAVRAMINI
NİÇİN TERK ETMELİYİZ?

 YAKUP ALTIYAPRAK 

Y aklaşık yüz elli yıllık bir geçmişe sahip 
“İslâmcılık” kavramının tarihî süreç içinde 

farklı bağlamlarda kullanımları söz konusudur. 
Bu kullanımlarda genel kabul gören birinci 
nokta; İslâmcılığın, 19. yüzyılda Batı’daki geliş-
meler karşısında İslâm toplumlarında yeniden 
bir yükselişe geçebilmek için dinî düşünceyi 
esas alarak yaşamın her sahasına uygulayan 
siyasal bir çaba şeklinde tanımlanmasıdır. Bu 
siyasi çabadaki amaç Müslüman toplumları 
Batı emperyalizminden kurtarmak ve dinî 
düşünceyi yeniden ihya etmektir.Bu şekilde 
Müslümanlar arasında hatırı sayılır entelektüel 
bir kesimin kabul ettiği İslâmcılık; laik anlayışın 
hâkim olduğu dönemlerde Müslümanların ken-
dilerini toplumdaki diğer insanlardan ayırmak 
ve özellikle modern dönemlerle siyasi alandan 
uzaklaştırılan dinlerinin mevcut dünyaya cevap 
verebilecek, hayatın her sahasını kuşatacak bir 
yapıya sahip olduğunu ileri sürmek için kullan-
dıkları bir kavram hüviyetine kavuşmuştur.Bu 
bağlamda temeli Cemalettin Afgani’ye dayan-
dırılan, Muhammed Abduh, Reşit Rıza gibi 
aydınların çabaları doğrultusunda İran’da Ali 
Şeriati ve Ayetullah Humeyni’ye uzanan çizgi, 
Mısır’da İhvan-ı Müslimin, Hasan el-Benna, 
Seyyid Kutub; Pakistan’da Mevdudi; ülkemizde 
Mehmet Âkif ’in çizgisi bu kavramla birlikte 
kastedilen ana çizgiyi belirlemek için kullanılır. 
Buradaki çabaların bazıları bir sonuca ulaşmış-
sa da -İran Devrimi ve kısmi siyasi iktidarlar 
gibi- bu hareketler arasında sadece çaba açısın-
dan bir benzerlik vardır. Bu çaba da Müslüman-
ları düştüğü zilletten kurtarmak ve dini tekrar 
yaşama hâkim kılmak çabasıdır.Burada dikkat 
çekici en ciddi nokta bu insanların farklı mekân 
ve zamanlarda sadece aynı çabayı göstermele-
ridir. Yoksa yöntem, düşünce, hareket tarzları 
açısından bir ortak noktaları yoktur ve hiçbir 
zaman da kendilerini “İslâmcı” diye tanımlamış-
lardır. “İslâmcılık” sadece bu çabaları isimlen-

dirmek için kullanılan sosyolojik bir kavramdır.
İslâmcılık kavramı ana hatlarıyla dünyada etki 
yapan bu çizgi doğrultusunda ele alınsa da ve 
bu çizgiyi benimseyen pek çok Müslüman bu 
isimlendirmeye itiraz etmese de kavramın kul-
lanımı çok geniş alanlara açılmaktadır. Kendini 
din üzerinden ifade eden liberal kuruluşlar, 
kapitalist sermaye, terör yapılanmaları da bu 
kavramın altına girince işin içinden çıkılmaz bir 
durum meydana gelmektedir.Bu olumsuz kulla-
nımları bir yana bırakıp yukarıdaki ana çizgi-
den devam etsek de İslâmcılığın tek bir kaynak-
tan neşet eden bir hareket ve ideoloji şeklinde 
ortaya konması mümkün değildir. Dahası bu 
bahsettiğimiz kişiler de böyle bir kavramlaştır-
maya gitmemişlerdir.Her ne kadar böyle bir ana 
çizgi veya felsefe kabul edilse de “İslâmcılık”ın 
farklı İslâmcılıkların ve stratejilerin bir ürünü 
olarak ülkeden ülkeye ya da siyasi ve toplumsal 
şartlara göre farklılık gösterdiği araştırmacı-
ların çoğunun kabul ettiği bir tespittir. Yine 
Azmi Özcan’ın ülkemiz bazındaki görüşleri 
muhtemelen dünyadaki “İslâmcılık” kavramı 
için de geçerlidir: “İslâmcılık belirli konularda 
birbirinden farklı düşünebilen kişilerin dâhil 
olduğu geniş anlamlı bir tabir olarak görünmek-
tedir. Çünkü bu akıma kimlerin dâhil olduğunu 
tespitte güçlük vardır, aynı zamanda akımın 
sınırları çizilmemiş, ilkeleri belirlenmemiş, 
modern anlamda bir hareket hüviyeti kazan-
mamıştır. Aksine İslâmcılık belirli konularda 
birbirinden farklı düşünebilen kişilerin dâhil 
olduğu geniş anlamlı bir tabir olarak görün-
mektedir” (“İslâmcılık” TDVİA).Bu entelektüel 
çizginin dışında İslâmcılık kavramının son 
zamanlarda bayağı ve banal kullanımları vardır. 
Bu kullanımlara göre dinî görünümlü tüm 
hareketler -tarikattan cemaate, muskacılardan 
terör örgütlerine kadar- İslâm’a dayandırılıp bu 
kavramın altına sokulmakta ve İslâm bu insan-
ların ve yapıların tekelinde kabul edilmektedir. 
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Dahası o insanların tüm yanlışları İslâmcılara 
başka bir ifadeyle Müslümanlara mal edilmekte 
ve böylelikle doğrudan İslâm’a ve Müslümanla-
ra saldırma cesaretine sahip olmayan insanlar 
intikamlarını İslâmcılık kavramı üzerinden 
almaktadırlar. İslâm’a saldırmayı amaç edinen 
bu insanlar tüm tasavvuf, tarikat, cemaat hare-
ketlerini hatta dinî kullanan terör örgütlerini si-
yasal İslâm ve İslâmcılık kavramına mal ederek 
zaten tartışmalı bu kavramları kirletmişlerdir. 
Müslümanlara ve İslâm’a topyekûn saldırmaya 
cesaret edemeyenler böylece İslâmcı kavramını 
üretip kinlerini ve nefretlerini bunun üzerin-
den yapmaktadırlar. Çünkü İslâmcılık kavramı 
onlara geniş bir hareket sahası açmakta. Zira 
doğrudan İslâm’a ve Müslümanlara saldırı hâlâ 
insanlara korku ve endişe vermektedir.İslâm 
ayrı bir meseledir, onun kendini Müslüman 
addedenler tarafından manipüle edilmesi başka 
bir konu. Bu, iyi niyetli olmayanların her ne 
olursa olsun görmezden geldikleri bir gerçektir.

İSLÂMCILIK VE MODERNİZM

İslâmcılık kavramı belirlenirken yukarıda tespit 
edilen ana çizgiden büyük sapmalar yaşandığı 
görülür. Bu sapmaları ve kavramın banal kulla-
nımlarını bir kenara bırakıp kavramın ana çizgi-
sine dönecek olursak; bu kavrama dönük eleşti-
rilerin başında İslâmcılığın modern bir karakter 
arz ettiği gelmektedir. Bu, yabancı araştırmacı-
ların yanı sıra Müslüman düşünürlerin de vur-
guladıkları bir unsurdur. Onlara göre İslâmcı 
hareketler modern dünyaya cevap üretememiş-
lerdir. İslâmcı hareketlerin vardığı yer modern-
liği İslâmî versiyonda yeniden üretmek olmuş-
tur. Belki o günkü şartlarda bu çabalar bir duruş 
olarak anlamlıdır. Fakat şimdi İslâmcılığın bu 
mirasını bırakarak modern dünyaya yeni cevap-
lar üretme ve onu aşma çabaları gerekmektedir. 
Çünkü İslâmcılar da modern dünyanın temel 
yapı taşları olan akılcılık, bilimsellik, teknoloji, 
ilerleme gibi unsurlardan hareket edip İslâm’ı 
modern düşünceyle uzlaştırmaya çalışmışlardır. 
Daha çok teknik bir çaba olarak ortaya çıkan bu 
durum modernliğin ahlak ve kültürünün de bizi 
kuşatmasına yol açmıştır. Çünkü Batı’nın bilim 
ve tekniği alınırken ahlak ve kültürü de onunla 
birlikte gelmekteydi.Bu araştırmacıların bazıla-
rı Afgani ve Abduh gibi aydınları âdeta tekfirci 
bir üslupla modernist ve reformist olarak itham 
etmekte bazıları da Şeriati’yi ve İran Devrimi’ni 

hatta Seyyid Kutub’u Marksizm’in dinamikle-
rine bağlamakta, bu doğrultuda çözümlemeler 
yapmaktadırlar. Tarih boyunca verilen İslâmî 
mücadeleleri niteliği ve samimiyetlerine bak-
madan sadece siyasal ve stratejik değerlendir-
melerle (sanki kâfirmiş gibi) kimine modernist 
kimine reformist gibi yaftalarda bulunmak bize 
bir şey kazandırmayacağı gibi büyük vebal de 
gerektirmektedir. Bu hareketler belki sosyolojik 
açıdan değerlendirilebilir, birtakım çıkarsa-
malarda bulunulabilir ama bunun dışında bu 
hareketleri değerlendirirken kriterimiz samimi-
yetleridir. Ancak buradan yola çıkarsak sağlıklı 
sonuçlara varabiliriz. Yoksa tarz ve yöntemlerde 
hata olmuştur olacaktır. Onlar bir ümmetti 
geldiler ve geçtiler. İslâmcılık onların ürettiği 
bir kavram ve ideoloji değildi. Onlar; horlanan, 
düşen, itibarsızlaştırılan bir dinin imkânlarını 
kendi şartlarında yeniden üretmeye çalıştılar, 
büyük bir kısmı da bunun bedelini hayatıyla 
ödedi. Başarılı olan eylem ve fikirler de uzun 
sürede manipüle edildi -İran Devrimi gibi-. Bu-
rada sosyolojik bakımdan bu değerlendirmele-
rin belki bir karşılığı vardır. Ama aradan geçen 
uzun yılların ardından yorum yapmak kolaydır. 
O zaman bu insanlar öncelikle samimiyetlerine 
göre değerlendirilmelidir.

NİÇİN MODERNİTE?

İslâmcılık üzerine şimdiye kadar yapılan tar-
tışmalar hep modernlik üzerinde odaklandı ve 
İslâmcı hareketlerin modern kimliği üzerinden 
tartışmalar şekillendi. O zaman ister istemez 
şu soru cevaplanmalıydı: Niçin kıyasıya bir 
modernlik eleştirisi yapılmakta ve İslâm’ın 
dönüşümündeki suç modernliğe atfedilmekte-
dir? Modernite öncesinde tamamen İslâmî bir 
yapı veya toplum vardı da modernlik gelerek bir 
anda bunları yok mu etti? 

Hayat bir proje değil. Nasıl Hz. İbrahim 
(a.s.) tek başına bir ümmetse, nasıl 
Peygamberimiz (s.) tek başına mücadele 
ettiyse o dinamikleri gücümüz oranında 
yakalayıp kendi varlık alanımızdan 
başlayarak bir cemaat ve ümmet 
olmanın mücadelesini vermeliyiz.
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Diğer bir ifadeyle yeryüzü Müslümanlar için 
dinin tam manasıyla yaşandığı, hakkın huku-
kun tamamen gözetildiği bir yerdi de Müslü-
manlar böyle bir yaşam tarzını, devlet yapısını, 
kültürü vs. -her neyse- bırakıp bir anda modern-
liğe mi yöneldiler?Bu sorunun cevabı tabii ki 
hayırdır. İslâm dünyasındaki tartışmaların Hz. 
Peygamber’in ebedî âleme irtihaliyle ortaya 
çıkmaya başladığı zaten bilinmekte. O’ndan 
sonraki sürecin belli bir dünya imtihanı içinde 
geçtiği, saltanat kavgalarının ve siyasal çatışma-
ların ön plana çıktığı, İslâm dünyasının ve Müs-
lümanların bunlardan çok acı çektiği tarihî bir 
gerçek. Bu zaman diliminde tüm bunlara rağ-
men İslâm değişik şekillerde manipüle edilmiş 
fakat hiçbir zaman meşruiyeti tartışılmamıştı. 
En azından bir kültür unsuru olarak hayata ve 
devlete büyük oranda hâkimdi. Toplumsal yaşa-
mı ve kültürü şekillendirmekte siyasal alandaki 
uygulamalar da bir şekilde -manipüle edilse de- 
dini bir kaynağa dayandırılmaktaydı. Başka bir 
ifadeyle modernite öncesi devletler ve kurumlar 
dine uygunluğu tartışmalı olsa da meşruiyet-
lerini yine de dinden alıyorlardı.Oysa modern 
kültür dünyaya öyle bir tahakkümde bulundu ki 
İslâm da dâhil olmak üzere tüm kültürler onun 
etkisine maruz kalmaktan kurtulamadılar. Bu 
kültür tüm dünyaya yayılarak askerî alandan 
eğitime bilimsel çalışmalardan kültürel sahaya 
kadar her alana müdahale ederek onları dönüş-
türüp kendine benzetti. Her şeyi tahakkümü 
altına alan bu kültür hayatın en minimal nokta-
larına sirayet ederek dünyayı globalleştirdi.Baş-
langıçta diğer kültür ve medeniyetleri sömür-
geleştirerek kendi durumunu ve zenginliğini 
sağlayan bu kültürün eleştirisi de kendi içinden 
geldi. Çünkü bu sömürgeci kültürün en büyük 
patlama noktalarından olan iki büyük dünya 
savaşı bu anlayışın ne kadar tehlikeli noktalara 
gidebileceğini ve en nihayetinde kendi kendini 
bile yok etme noktasına gelebileceğini gösterdi. 
Buna rağmen postmodern eleştiriyi bir yana 
bırakırsak (ki o da yıkıcı bir eleştiriydi) yeni bir 
toplum ve medeniyet tasavvuru maalesef yakın 
zamanda oluşacak gibi gözükmüyor.Kaynağını 
seküler bir mahiyetten alan bu kültürün İslâm 
dünyasındaki etkisi öncelikle dinin dışlanması-
na yol açtı. Dini reforme ederek kiliseye sıkış-
tırıp kendini dünyaya hâkim kılan bu kültüre 
karşı Müslüman düşünürlerin Kur’ân’a tekrar 
yönelip ondan yeni bir yaşam tarzı üreterek 
karşı koyma çalışmaları yapılacak tek şeydi. 

Modernliğin en ihtişamlı ve güçlü dönemlerin-
de onların inançlarına sarılarak temel kaynağa 
dönmesinden daha doğal ve daha samimi bir 
şey olamazdı.Müslüman düşünürler de öyle 
yaptılar. Geri kalmışlığın sebebini Kur’ân’dan 
uzaklaşmakta buldular ve var güçleriyle dünya-
yı yakalamaya çalıştılar. Bugünden baktığımız-
da belki modernliği aşamadılar ve yaptıkları her 
şey ona çarparak modernleşti. O tahakküm edici 
kültürün etkisinden kurtulamadılar. Sosyolo-
jik bakımdan belki modernliğe düştüler fakat 
hiçbir zaman modernist olmadılar.

OLIVIER ROY VE SİYASAL İSLÂM’IN İFLASI

Olivier Roy Siyasal İslâmın İflası adlı kitabın-
da İslâmcılığı çıkış noktası ve mücadele tarzı 
olarak Marksizm’le aynı dinamiklere bağlar 
ve İslâmî hareketleri dünyayı yönlendirebilen 
belirleyici bir unsur olarak görmez. Bilakis 
İslâmî hareketler, devletler ve modern yapılar 
tarafından kullanılan stratejilerden öte gitmez. 
Yazara göre İslâmcılık, Müslüman toplumla-
rın modernleşmesine bir tepki değil, bizatihi 
bu modernleşmenin bir ürünüdür ve İslâm 
ile siyasal modernlik arasındaki bir sentezdir 
ve sonuçta kök salmamıştır. Yine yazara göre 
İslâmcılık Müslüman toplumları laikleştirici bir 
etkendir. Çünkü dinî olanı siyaset uğruna geri 
plana atmaktadır. İslâmcılığın siyasal başarısı 
gerçek ibadetin sonudur. Zira camiler monar-
şik, kayırmacı ve baskıcı görülen bir devlete kar-
şı seferber olma alanı hâline geldikleri ülkelerde 
dolmaktadırlar. İslâmcılar iktidarı ele geçirdik-
lerinde ise boşalmaktadırlar. “İslâmcı hareket-
lerin esas çıkmazı, önerdiği siyasal modelin 
ön kabul olarak bireylerin erdemliliğini alma-
sıdır, ama bu erdem ancak toplum gerçekten 
İslâmî ise edinilebilir.” Yazara göre İslâmcıların 
mücadele biçimleri; tebliğden parti anlayışına, 
ekonomiden, bankacılıktan cihat ve devrime 
kadar Marksist kökenli ya da Batıdan alınmış 
adapte yapılardır.Olivier Roy İslâmcılığın 
iflası bağlamında iki olaya vurgu yapar: İran 
Devrimi’nin başarısızlığı ki İran milliyetçiliğine 
gider. Afganistan hareketi ki bağımsızlık so-
nunda kabileciliğe ve milliyetçiliğe döner.“İran 
Devrimi ve Afganistan savaşı parantezi bir yana 
bırakılırsa, İslâmcılığın etkileri, esas olarak sos-
yo-kültüreldir: Sokakları ve gelenekleri belirle-
mekte ama Ortadoğu’daki güç dengelerine gücü 
yetmemektedir. 
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Devletlerin ne sınırlarını ne de çıkarlarını 
değiştirebilmektedir. Dünyada bir ‘üçün-
cü güç’ yaratmamıştır. Müslüman kitlelere 
anti-sömürgeciliklerinin somut bir siyasal 
ifadesini bile sunamamıştır. Bir ekonomik 
alternatif sunabilir ya da bir toplumu yeniden 
dönüştürebilir mi? Ortada böyle bir belirti de 
görülmüyor”“Müslüman toplumu tehdit eden 
kültür, Hristiyan ya da Yahudi kültürü değil 
tüketimin ve iletişimin dünya kültürüdür. Bu 
da laik ate ve boş bir kültürdür.” Şeytanını başka 
bir Tanrıda arayan yeni Fundamentalizm içinde 
taşıdığı çölü görmemektedir.Yukarıda sıraladı-
ğımız görüşler kendi açımızdan Olivier Roy’un 
isabetli tespitlerini içeren bölümlerdir. Fakat 
her zaman sonuçlardan yola çıkmak bizi doğru 
sonuçlara ya da genellemelere götürmeyebilir. 
Buradaki sosyolojik bakış dondurulmuş bir din 
ve ideoloji algısından hareket ettiği için sonuçta 
kazanan hep dünya kaybeden de İslâm oluyor. 
Öncelikle Olivier Roy da üzerinde uzlaşılmış 
ve bir merkezden planlı bir şekilde organize 
edilen tek bir “İslâmcılık” hareketi veya düşün-
cesi varmış gibi bir değerlendirmede bulunup 
topyekûn bir yargılamayla birtakım sonuçlara 
varıyor. İran Devrimi, Afganistan hareketi, Suu-
di Arabistan bankacılığı, ilk İslâmcı düşünürler, 
İhvan hareketi gibi aslında kendi iç dinamikleri 
açısından değerlendirilmesi gereken hareketler 
aynı kavramlaştırma altında eritiliyor. Eğer bu 
hareketler onları ortaya çıkaran şartlar altında 
ayrı ayrı incelenirse neye karşılık geldikleri 
daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü şurası sorgulan-
malıdır: Yazarın yorumladığı bu hareketler hiç 
mi din kaynaklı olmadı, hiç mi bir kalbe dokun-
madı? Bunları ortaya çıkaran dinî sebepler yok 
mu ve bu dini sebepleri hiç mi karşılamadı? 
Asıl tartışılması gereken burasıydı. Bir şeyin 
zamanla yozlaşması normaldir. İslâm tarihi 
zaten böyledir. Önemli olan Müslümanlar için 
onu korumaktır. Kazanıldığı zannedilen yerde 
mücadele bitmemekte bilakis başka bir alana 
evirilmektedir. Çünkü pek çok çıkar grubu dün-
yevi bir zaferin yanında yer almak ister. Daha 
çok da onu istismar edip ondan rant elde etmek 
ister.Sonra mesele sadece siyasal bir düzleme 
indirilmeyip Müslüman bir toplumun yaşanan 
dünyaya karşı duruşu açısından ele alınırsa 
yine hiçbir zaman Suudi sistemiyle İran Devri-
mi bir arada ifade dahi edilmemelidir.Roy’un 
ve aynı doğrultudaki pek çok düşünürün dediği 
gibi; muhalif bir düşünce olarak İslâmî düşün-

ceden söz edilebilir ama bu düşünce iktidara 
gelince yaşanan şey modern devletin kendini 
dayatmasıdır anlayışı belki pratikte doğrudur. 
O bakımdan daha da ileri giderek bir İslâm ül-
kesinden ve devletinden söz edemeyebiliriz. Bu 
da daha önce de dediğimiz gibi modern zaman-
lara has bir husus değildir. İslâm’ın yüzyılları 
aşan devlet geleneğiyle ve iktidarla sorunu yeni 
değildir. İslâm kendisi dışındaki güce sadece 
devlet üzerinden değil toplumun her sahasında 
karşı durur. İslâm bu mücadeleyi verirken mev-
cut iktidarın da açık ya da gizli ona karşı müca-
delede bulunması ve çoğunlukla galip gelmesi 
olağan bir durumdur. Her ne kadar Müslüman 
düşünürler bu dünyaya cevap üretmeye çalışır-
ken bir devlet tasarımında bulunsalar da İslâm 
hiçbir zaman “devlet” üzerinden bir toplum 
inşasına yönelmemiştir.Olivier Roy ve onun 
gibi düşünenlerin en büyük hatası ve bizim de 
bunlara imkân verdiğimiz durum İslâmcılık 
kavramının kullanışsızlığından kaynaklanı-
yor. Çünkü tüm İslâmî oluşumları -en azından 
oluşumları aşamasında- modern bir konjonk-
türe yüklemek yanlıştır. Zamanla bu hareketler 
stratejiye karşı kendi dinamiklerini koruyama-
mış olabilirler. Bunu ayrıca değerlendirmek 
gerekir.Çünkü İslâm strateji değildir. Peygamber 
ve mücadelesi modern ideolojilerden öncedir ve 
onun ötesindedir. İslâm’ın asıl ruhu buradadır. 
Bunları görmezden gelip onu siyasi ve sosyal 
yönden bağımsız bir inanç sistemine dönüştür-
mek zaten İslâm’ı doğrudan kabul etmemektir. 
Bir Müslüman, gücünü dininden alır. Burada 
her birimizin duruşu imanımız oranındadır. 
İslâm, Müslüman camia içinde o kimlik altında 
samimi olmayan kişilerin manipülasyonlarına 
her zaman uğramıştır. Modern okuma biçimle-
ri; bankacılık, kâr ortaklığı, iktidar sevdası gibi 
çabaların peşinde koşanlarla, hayatlarını bu 
uğurda mücadeleyle geçiren hatta birçoğu bu-
nun için canını veren Seyyid Kutub, Mevdudi, 
Ali Şeriati gibi düşünürleri aynı kefeye koymak 
İslâmcılık kavramının handikaplarındandır 
ve bu kavramdan devam edildiği sürece Müs-
lümanlar kendi yanlış ve hatalarını kendileri 
ifade edecek bir dil bulamayacaklardır.Neticede 
İslâm farklı bir şeydir. Onu hayata geçirme ça-
baları neticesinde ortaya çıkan tablo ayrıdır. Bu-
radan yola çıkarak doğrudan İslâm ve İslâm’ın 
imkânları hakkında çıkarsamada bulunmak bir 
sosyolojik tespitten öte gidemez. 
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Siyasal İslâmın İflası kitabına da bu açıdan 
bakılmalı ve yazarının görüşleri bu açıdan 
değerlendirilmelidir.

ÖYLEYSE, NE YAPMALI?

Olivier Roy ve onunla aynı çizgidekilerin 
düşüncesi şudur: İslâmcılık modernliği aşama-
mıştır. Modernlikten dönüş yoktur. Dolayısıyla 
boş yere uğraşmayın, İslâmcı yapılar modernlik 
tarafından belirlenip modernliğin stratejile-
rinden öte gidemezler. Roy’un eleştirilerini 
ve modernliğin etkisini zaten değerlendirdik. 
Bunları kuru kuruya inkâr etmenin bir anla-
mı yok. Ama bundan dönüş yok deyip de bu 
kültürü yaşatmaya ve tüketmeye kalkanların 
nasıl tükendiklerine defalarca şahit olduk. Bu 
kültürün asimile edici, insanı sömüren ve tüke-
tim nesnesi hâline getiren yönlerine direnmek 
zorundayız. İslâm’a yöneltilen; iktidara gelse 
Müslüman düşüncenin dönüşeceği varsayı-
mından ya da tecrübesinden hareketle dünya 
sorumluluklarımızdan vazgeçemeyiz. Böyle 
bir hakkımız ve lüksümüz yok. Çünkü yaptık-
larımızdan olduğu kadar yapmadıklarımızdan 
da sorumluyuz. Çünkü nasıl mutlak bir başarı 
yoksa mutlak bir yenilgi de yoktur. Öyleyse ne 
yapmalı ve nasıl direnmeli?Aslında büyük işler 
yapmaya gerek yok. Bundan mesul de değiliz. 
Hayat bir proje değil. Nasıl Hz. İbrahim (a.s.) tek 
başına bir ümmetse, nasıl Peygamberimiz (s.) 
tek başına mücadele ettiyse o dinamikleri gücü-
müz oranında yakalayıp kendi varlık alanımız-
dan başlayarak bir cemaat ve ümmet olmanın 
mücadelesini vermeliyiz. Bizi kuşatan modern 
kültürle bir mücadeleye girip gücümüz yetti-
ğince ona direnip onu aşarak kendimize ait bir 
yaşam modeli oluşturmaya çalışmalıyız. Eğer 
bundan vazgeçersek, dinimizin hassasiyetlerini 
kaybedersek, merhamet ve adaleti terk edip 
güçten yana olursak, “İnsan, insanın kurdudur!” 
dersek işte o zaman kaybederiz.Kazanılan bir 
dünya olmadığı gibi kaybedilen bir dünya da 
yok. Hayatın başlangıcında ve gençlikte onu 
değiştirecek gücü kendimizde bulsak da sona 
gelindiğinde dünya değişmese de kaybedilen bir 
şeyin olmadığı görülür. O bakımdan dünyada 
sadece “iyi”nin ve “kötü”nün, zalimin ve mazlu-
mun yanında olmak var. Bunun neticesinde güç 
dengelerinden nimetlenmek ya da karşı durdu-
ğun oranda bedel ödemek var. Hayat kısadır ve 
hepimiz kendi sonumuza yaklaşırken zaman 

zaman unutsak da biliyoruz ki mücadelenin 
karşılığı ahirette olacak. Tanıklığımız ve müca-
delemiz kendi tarihselliğimizle sınırlı kalsa da 
bizden geriye kalan samimiyetimiz olacak. Nasıl 
kaybettiğimiz yerde aslında kazandıysak, bazen 
kazandığımız yerde de kaybettiğimizin farkına 
sonradan varıyoruz.Hayata karşı bu mücadeleyi 
verirken dünyaya çarpmamız epey sık karşı-
laşılan olağan bir durum. Onunla tepkimeye 
girmeden onu yok sayarak böyle bir mücadele 
zaten mümkün değil. O bakımdan son iki yüz 
yıldır dünyaya karşı temel bir duruş geliştirme-
yi hedefleyen, bir alternatif oluşturmaya çalışan 
İslâmî hareketlerin (İslâmcıların) şu ya da bu 
şekilde modernize olmalarıyla sonuçlanan 
süreçlerini bir yerde zorunlu bir kader olarak 
görmek lazım. Çünkü mevcut hayatın kodlarını 
tam olarak çözemeden ona alternatif oluştur-
mak için kısa yoldan çözüme gitmeye çalışan 
fakat ona karşı güçlü yapılar oluşturamayan 
bu oluşumları bir çaba olarak anlamlı görmek 
gerekir. Modern kültüre karşı, dini tekrar bir 
yaşam biçimi hâline getirip hayatımızın her 
alanına hâkim kılarsak bir dönüm noktası oluş-
turabiliriz. Yoksa dine modern ilkeler ışığında 
yaklaşıp onu bir proje şeklinde ele alırsak yeni 
İslâmcı metotlar, düşünceler, hareketler üretme-
nin ötesine gidemeyiz.Artık modern kültürün 
tüm kurum ve yapılarını onunla bir diyalektiğe 
girmeden biçim olarak değil içerik şeklinde 
kavrayıp ona karşı zihinsel bir duruş geliştirir-
sek bu hayata yeni cevaplar üretebiliriz. Bunun 
için de önce kendimize ait bir dil ve düşünce 
sistemi geliştirmeliyiz. Eğer kendi durumumu-
zu kendimize ait bir dille ifade edemezsek kendi 
koordinatlarımızı da belirleyemeyiz. O bakım-
dan öncelikle modern bir içeriğe sahip modern 
bir kavram olan İslâmcılığı reddetmeliyiz. 
İslâmcılık artık kartezyen bir yapı arz etmekte-
dir ve Müslümanlardan farklı olarak özerk bir 
anlam kazanmıştır. Bu bağlamda içinde ağırlıklı 
olarak İslâm’ı hayatın tamamına uygulamak 
isteyen entelektüel kaynaklı hareketleri işa-
ret etse de kavram aslında bölük pörçük dinî 
görünümlü pek çok olguyu karşılamakta, İslâm 
adına ortaya konan pek çok gayri İslâmî olayın 
ve Müslümanları hedef alan pek çok faaliyetin 
de kılıfına dönüşmektedir. Böylelikle kendi te-
melini kaybetmiş, kaypak bir zemine saplanmış, 
başkaları tarafından belirlenen proje bir kavram 
hâline gelmiştir. Bu yönüyle Müslümanlara za-
rar vermektedir ve dolayısıyla terk edilmelidir!
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TÜRKİYE’DE DİNÎ BİLGİNİN ÜRETİMİ 
MEDRESE VE İLAHİYATLAR
MEHMET FURKAN ÖREN

D inî bilginin üretimi konusunda tarihin derinliklerinden gelen formlarla yeni durumların 
karşılaştığı kavşak, medreselerle ilahiyat fakültelerini yeniden değerlendirmeyi gerektiriyor. 

Mehmet Furkan Ören Türkiye’de Dinî Bilginin Üretimi Medrese ve İlahiyatlar kitabında bilgi 
sosyolojisinin kuramsal yaklaşımlarını saha gözlemlerinden hareketle yorumluyor. Kendisiyle 
kurum kültürünün dini bilgi üretimindeki etkilerini ortaya koyan çalışmasını konuştuk. (Umran)

İki kurum üzerine çalışmaya başladığınız yıl-
larda temel motivasyonunuz neydi? O yıllarda 
Türkiye’de medrese ve ilahiyatlar üzerine yapıl-
mış çalışmalar ne durumdaydı?

Araştırma ve inceleme düzeyinde olmasa da 
ilahiyatlar çeşitli boyutlarıyla öteden beri 
medreselerle kıyaslanmıştır. Bunun önemli 
bir nedeni ilahiyatların uzunca süreler İslâmî/
dinî bilginin taşıyıcı kurumu olan medresele-
rin yerine konumlandırılmasıdır. Örneğin ilk 
ilahiyat fakültesi olma özelliğini taşıyan Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin açılış mantı-
ğını temellendiren İsmail Hakkı Baltacıoğlu bu 
kurumların rasyonel ve bilimsel olacağını vurgu-
lamakta, medreseleri dogmatizm ve ezbercilikle 
tanımlamaktadır.

MEDRESE VE İLAHİYATLARI KARŞILAŞTIRMAK

Dolayısıyla daha ilahiyatların kuruluş aşama-
sında medreseler bir şekilde zihinlerdeki yerini 
korumakta, ilahiyatlar medreselere göre konum-
landırılmaktadır. Bu gerçeğe rağmen medreseler-
le ilahiyatları sistematik ve derli toplu bir şekilde 
karşılaştıran araştırmalar en azından benim 
yola çıktığım dönemlerde yok denecek kadar 
azdı. 2013 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öncülüğünde gerçekleşen “Uluslararası 
Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlim-
ler” sempozyumunda başlık düzeyinde de olsa 
medreselerle ilahiyatların eş güdümlü bir şekilde 
ele alınması anlamlıydı. Ancak sempozyumlarda 

derli toplu bir tema oluşturmak doğası itibarıyla 
zordur. Sempozyumda çeşitli başlıklarla ilahiyat 
ve medreseler müstakil kurumlar olarak tartışıl-
makla beraber iki kurumu karşılaştıran metinler 
sadece Arapça düzeyindeydi.

Öte yandan anı düzeyindeki çeşitli gözlemler 
dışında medreselerle ilgili yapılmış derli toplu 
araştırmaların olmaması sadece medreseler açı-
sından değil ilahiyatlar açısından da önemli bir 
eksiklikti(r). Kamusal alanda varlıkları bilindiği 
hâlde Türkiye’de ne kadar medrese var? Hangi 
şehir ve bölgede yoğunlaşmaktadırlar? İnsan 
kaynakları ve nüfus popülasyonu nasıldır? Hangi 
sosyo-ekonomik, kültür düzeyindeki insanlar 
buraları tercih etmektedir? Modern zamanlarda 
bilgiyi nasıl konumlandırıp şekillendiriyorlar ve 
eski bir kurum olarak tüm dezavantajlara rağ-
men varlıklarını nasıl sürdürüyorlar? Daha da 
önemlisi ilahiyat fakültelerinden ayrışan yönleri 
nelerdir, gibi pek çok sorunun karşılığı ne yazık 
ki cevapsız kalmaktadır.

Burada kapatılmış, atıl kalmış medreselerle 
resmî kurum hüviyetindeki ilahiyatların karşı-
laştırılmasının özelde bilgi sosyolojisi açısından 
anlamlı bir yere sahip olduğunu vurgulamam 
gerekir. Bilgi sosyolojisi avantaj veya dezavantaj, 
dolayısıyla farklılıkların göze çarptığı yerde an-
lamlı bir çıkıştır. Öte yandan atıl kalsa bile bugün 
pek çok dinî grubun söyleminde ve epistemik 
çerçevesi üzerinde medreselerin yadsınamaz bir 
etkisi vardır.
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Benim temel motivasyonum bir giriş mahiye-
tinde de olsa da güncel anlamda Türkiye dinsel 
alanına dinî bilgi üreten informel ve formel diye 
konumlandırılabilecek medrese ve ilahiyatları 
karşılaştırmak, benzer ve farklı yönlerini ortaya 
koymak böylece alandaki çalışmalara katkı 
sunmaktı.

Şöyle devam edelim o hâlde: Dinî bilgi üreten iki 
kurumu; medreseleri ve ilahiyatları bilgi sosyo-
lojisi açısından ele alıp incelemek bu kurumların 
kavranma sürecine nasıl bir katkı sunar?

Öncelikle vurgulamalıyım ki medrese ve ilahiyat 
tartışmaları (bilinçli ya da bilinçsiz olsun) doğru-
dan bilgi sosyolojisi alanına girmektedir. Hatta 
biraz cüretkâr bir şekilde söylemem gerekirse 
ilahiyat ve medrese tartışmaları, bilgi sosyolojisi 
dikkate alınmadan anlaşılamaz. Bilgi sosyolo-
jisi kabaca herhangi bir fenomenin, nesnenin, 
olgunun ve olayın anlamlandırma ve epistemik 
çerçevesinin oluşturma sürecinde bilgi öznesinin 
içinde bulunduğu sosyal bağlamın rolünde dik-
kat çekerek, sosyal bağlamla (kontekst) üretilen 
bilgi arasındaki diyalojik ilişkiyi deşifre etmeye 
çalışmaktır. Dolayısıyla medrese ve ilahiyat şek-
lindeki kategorik yaklaşımlar doğrudan bilgi sos-
yolojisi alanına girmektedir. Bu iki yapı, zorunlu 
olarak farklı yapılanma ve kurumsallaşmalara 
dolayısıyla farklı öznelere ve bilgi türlerine işaret 
etmektedir. Bu kapsamda kurumlar bilgiyi nasıl 
ele alıp konumlandırıyor, bilgi öznelerini nasıl 
yetiştiriyor? Yaklaşım biçimleri nasıldır ve bu 
yaklaşımlar söyleme nasıl yansımaktadır?, şek-
lindeki soruların bilgi sosyolojisi çerçevesinde 
analiz edilmesi elbetteki bu tartışmaları verimli 
bir zemine çekecektir.

KURUM KÜLTÜRÜ VE BİLGİ TARTIŞMASI

Çalışmanızda sıklıkla kurum kültüründen ve 
kontekstten bahsediyorsunuz. Ele aldığınız 
kurumların ürettiği kültürün dinî bilgi üreti-
mindeki etkileri ve bunların anlamlandırılması 
hakkında ne söylersiniz?

Medrese ve ilahiyatların dini konumlandırma ve 
anlamlandırma kültürü/yaklaşımı birbirinden 
farklıdır. Bu kurumların kurumsallaşma biçim-
leriyle dinî bilgiyi ele alma biçimleri paraleldir. 
Belirtilmelidir ki bu farklı yapılanmaların farklı 
bilgi özneleri ürettiği tezi, belli bir araştırmanın 
nesnesi olmasa da Osmanlı’dan beri zımnen ka-
bul edile gelmiştir. Örneğin medrese ve mektep 

tartışması özü itibarıyla kurum kültürü ve bu 
kültürün ürettiği bilgi tartışmasıdır. Bu tartış-
malar kabaca medreselerin bağlamı (konteksti) 
farklıdır bu yüzden farklı bilgi üreten özneler 
yetiştiriyor, mekteplerin bağlamı farklıdır bu 
yüzden farklı bilgi özneleri yetiştiriyor şeklinde 
sürmekteydi. Öyle ki medreseler neden ıslah 
edilmedi de “kapatıldı” şeklindeki sorunun karşı-
lığı sahip olduğu kontekstin farklılığıyla ilgilidir. 
Medreselerin sahip oldukları kurum kültürü 
orayı mektebe dönüştürülemez hâle getirir. Islah 
edilip mektep konseptine sokulsa o zaman da 
klasik anlamıyla medrese olamaz. Bu anlamda 
kurum kültürü olarak medrese hemen hemen 
eski geleneğini devam ettirmektedir. İlahiyatlar 
ise mekteplere tekabül etmektedir ki ilahiyat 
fakültelerinin dinî alanla iştigal etmesi dışındaki 
tüm yapılanmaları diğer fakülteler gibidir. Bu 
anlamda açık bir şekilde söylenmese de medre-
se ve ilahiyat tartışmaları mektep ve medrese 
tartışmalarının bir türevidir. Bu da doğrudan 
kurumsal yapılanmaların bilgi üretimindeki 
farlılığıyla ilgilidir. Nitekim çalışmada göster-
meye çalıştığım gibi ilahiyat özneleri daha çok 
yorumsal, medrese özneleriyse daha çok nakil-
ci bir bağlamda meseleleri ele almaktadır. Bu 
gerçek bu kurumların bağlamları anlaşılmadan 
tartışılamaz.

TARİHSEL SÜREÇTE MEDRESELER

Önce tarihsel açıdan medreseleri konuşalım isti-
yoruz: İslâm bilgi paradigmasının teşekkülünde 
medreselerin rolü nedir?

Medrese üzerindeki araştırmalar genel olarak 
Nizâmülmülk ve Selçuklular dönemine işaret 
etmektedirler. Elbetteki Nizâmülmülk öncesinde 
eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmekteydi. Ne 
var ki bu faaliyetler daha çok camilerde yapıl-
makta, bu da sağlıklı bir eğitimin sürdürülmesi-
ni engellemekteydi. İslâm’ın ilk teşekkül dönem-
lerinde ibadet yeri olmasının yanısıra sosyal, 
siyasal ve eğitsel faaliyetlerin merkezi olan cami 
sonraki süreçlerde daha çok ibadet yeri olarak 
varlığını sürdürecek, sosyal, siyasi ve eğitsel 
faaliyetler başka kurumlarca devralınacaktır. 
Medreseler burada eğitsel faaliyetler ve bilgi 
oluşturan, üreten, aktaran kurumlar olarak ön 
plana çıkacaktır. Osmanlı ve günümüzdeki med-
reselerin kök medreseleri olan Nizamiye medre-
sesi kabaca 1070’lı yıllara denk gelmektedir.

68 | Şubat 2022 | umranmran



Burada dikkate değer olan husus, medreselerin 
özne olarak ortaya çıktığı 1070’li yıllarda İslâm 
bilgi karakterinin hemen hemen şekillenmesini 
tamamlamasıdır. Dolayısıyla medreseler nev-
zuhur kurumlar değil, bilakis belli bir gelenek, 
karakter ve tipoloji kazanmış bilgi geleneğinin 
somutlaşmış hâli olarak ortaya çıkmışlardır. Bu 
tipolojinin ana karakteri, Eş’arî ve Şafiî’nin tem-
sil ettiği nakilci karakteri belirgin çizgidir. Med-
reseler Beytülhikme, Dârulilim gibi kurumların 
kapatılması ve yerine Dârulhadis ve Dârulkurrâ 
gibi kurumların açıldığı, Mutezili geleneğin 
(daha çok kelam ve felsefe) güç kaybedip, nakilci 
çizginin güç kazandığı bir ortamda kurumsallaş-
tı. Bu dönemde Yunan düşüncesinin yaygınlaş-
ması, Şii propagandaları ve öte yandan Mutezili 
geleneğin Mihne olayındaki rolleri ve Ahmed b. 
Hanbel örneğindeki gibi baskıcı yaklaşımları Ni-
zamiye medreselerinin teşekkül sürecinde etkili 
olmuştur. Kendi de Şafiî ve Eş’arî çizgide olan 
Nizâmülmülk’ün Hanefiler de dâhil olmak üzere 
Şafiî olanlar dışındaki öğrenci ve hocaları med-
reseye almaması, medrese vakfiyesine sadece 
Şafiîlerin yararlanacağını yazdırması bu açıdan 
öğreticidir. Sonraki süreçlerde Hanefilere karşı 
yumuşama olsa da Eş’arî çizgisi Osmanlı’nın son 
dönemlerine kadar devam etmiştir. Daha çok 
re’y geleneğini temsil eden Mâturîdîlik, modern-
leşme süreciyle birlikte popülerleşen bir çizgi 
olarak öne çık(artıl)maktadır. Ki bunda moderni-
te ve akılcılık etkili olmuştur.

Peki, bir medresenin müfredatında hangi dersler 
yer alır? Bunlar medreselerin bilgi dünyası hak-
kında neler söylüyor?

Medreseler kitap merkezli kurumlardır. Sınıf 
kavramından ziyade kitap geçmek esastır. Kitap 
merkezli müfredat sistematiği içerisinde iki 
temel alan merkezidir. Klasik Arapça ve Fıkıh… 
Bu karakter Nizamiye medreselerinin belirgin 
eğilimidir. Bu yüzden Makdisi gibi düşünür-
ler medreseleri nomokratik (hukuk merkezli) 
kurumlar diye tanımlamaktadır. Günümüzde de 
müfredatta yer alan eserlerin çoğunluğu klasik 
Arapçaya dayalıdır. Klasik Arapçaya takıntı o 
kadar fazladır ki bu, bezen müderrisler arasında 
espri konusu bile olmaktadır. Medreseden icâzet 
alan birisi modern Arapça eğitimi almadan gün-
cel Arapçayı anlayamaz. Bu bile klasik metinlere 
bağlılığın bir göstergesidir. Bu kitaplardan en 
yakın tarihli olan (1800’lü yıllar) mantık kitabı 
olan Muğni Tullab’dır. Bunun dışındaki kitapla-
rın çoğu 1500’lü yıllardan önce kaleme alınmış 

ana metin, haşiye ve şerhlerdir. Buradaki amaç 
aslında çok belirgindir: Klasik dinî metinleri 
anlamak ve aktarmak.

BÜROKRATİK OLMAYAN İMPARATORLUKLARIN 
KURUMLARI

Modernleşme sürecinde Batı tesiri ile bürokra-
tikleşmenin medreseleri, olumsuz etkilediğinden 
bahsediyorsunuz. Osmanlı’dan Cumhuriyet 
Türkiye’sine klasik kurum niteliğindeki medrese-
lerden modern ilahiyatlara geçiş sürecinin belli 
başlı kırılma noktaları nelerdir?

Medreselerin güç kaybetmesi uzun soluklu bir 
sürecin sonucudur. Bununla birlikte en belirgin 
kırılma, Osmanlı Devleti ve İslâm coğrafyası-
nın Batı’yla yapılan savaşları kaybetmesidir. 
Foucault’cu bir yaklaşımla Batı güçlü bir aktör 
olarak aynı zamanda yeni bir söylem de oluştur-
muştu ve bu söylemde dinin “geriliği” vurguluy-
du. Bu tarumar dönemi içerisinde medreseler ya 
itiraz edilen bir bağlama oturtulmakta (daha çok 
Batıcı aydınlar) ya da Batı’ya tepki çerçevesinde 
ele alınmaktaydı (İslâmcılar). Ancak iki yaklaşım 
da medreselerin sağlıklı bir şekilde analizinin 
yapılmasından ziyade “dövülmesi” süreciydi. Öte 
yandan medreseler bürokratik olmayan impara-
torlukların kurumlarıydı ve yıllarca bu şekilde 
varlık göstermişlerdir. Modern bürokratik ulus 
devletlerine adapte olmaları, ona göre konum-
lanmaları ancak geçmişteki birtakım kalıpları 
bırakmasıyla mümkündü. Bu da uzun süreli 
bir geleneğe sahip medreseler açısından zor bir 
süreçti. Bürokrasi artıkça medreselere müdahale 
artmakta, medreselerse de bu müdahaleye reak-
siyon göstermekteydi. Dolayısıyla bu reaksiyon 
da buraları ıslah edilemez hâle getirmekteydi.

Modern zamanlarda medreselerin gerilediğiyle 
alakalı söylemin birtakım rezervler konularak 
ele alınması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Bunu 
biraz açar mısınız?

Modernleşme sürecinin ilk evrelerinde özellikle 
katı pozitivist anlayışın yaygın olduğu dönem-
lerde küçümseyici bağlamda kullanılan önemli 
kelimelerden biri “geri” kelimesidir. Osmanlı dö-
nemlerinde bu kavram daha çok irtica şeklinde 
kullanılmaktaydı. Modern bağlamda irtica, Orta 
Çağ karanlığını, dogmatizmi, ezberciliği, çağın 
dışında kalmayı ifade etmektedir. Bu yaklaşımda 
din bir bütün olarak geriliği temsil etmektedir. 
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Dinî kodların vurgulu olduğu metinler, yaşam bi-
çimleri ve kurumlar doğrudan irticayla ilişkilen-
dirilmektedir. Öyle ki irtica Erving Goffman’ın 
damga teorisine taş çıkartacak cinsten sosyal bir 
baskı unsuruna dönüşmekteydi/dönüşmektedir. 
Medreselerin geriliğine dönük tartışmaları bu re-
aliteyi bilerek yapmak daha sağlıklı sonuçlar do-
ğuracaktır. Medreseler güçlü bir dinî arka plana 
sahip kurumlar olduğu için temsil ettiği bilginin 
yapısından kaynaklı olarak gerilikle suçlanmak-
ta/damgalanmaktaydı. Oysa temsil ettiği bilgi 
geleneği ve kendi tarihselliği içerisinde medrese-
lerin en ileri oldukları dönem modern dönemdir. 
Elmalılı Hamdi Yazır gibi düşünürler bu med-
reselerden mezundu ve birkaç dil biliyorlardı 
(Arapça, Farsça, Türkçe sonra kendi imkânlarıyla 
Fransızca). Dolayısıyla gerilik tartışması medre-
senin temsil ettiği bilginin doğasıyla ilgiliydi.

YANLIŞ KONUMLANDIRMA

Öte yandan medreselerin ıslah edilmesi gere-
ken kurumlar olarak kodlayan muhafazakâr/
İslâmcı çevreler buraların parlak geçmişlerine 
vurgu yapmakta, sonradan gerilediğine işaret 
etmekteydiler. Oysa (hâlen de) kabul gören bu 
tez medreselerin yanlış konumlandırılması 
dolayısıyladır. Medreseler din merkezli, dinî 
bilgi üreten kurumlar şeklinde teşekkül etmiştir. 
Fen ve doğa bilimleri hep tali konular olarak ele 
alınmış, hatta kimi dönemlerde felsefe ağırlık-
lı kelama bile rezervler konmuştur. Nitekim 
medreselerin parlak geçmişine vurgu yapanlar 
bu fenlerin kim tarafından ve ne zaman medrese 
müfredatından çıkartıldığını, buraların nasıl 
gerilediğini ortaya koyan veriler sunmuyorlar. 
Dolayısıyla medreselerin sanki bir dönemde 
fen, doğa bilimleri ve felsefe ağırlıklı olduğu ve 
tarihin bir döneminde kırılma yaşayıp gerilediği 
düşüncesi medreselerin tarihî çizgisiyle uyuşma-
maktadır. Doğrusu Nizâmülmülk sürecinde daha 
çok Eş’arî ve Şafiî çizgide kurumsallaşan med-
reseler tarihî bakımdan bu ana eğilimlerini her 
zaman korumuşlardır. Şayet bu çizgi bir gerilikse 
bu modern döneme özgü bir gerilik değildir. 
Medreseleri gerilemeyle damgalayan Batıcı ve 
hatta İslâmcı düşünürler, geriliğin ölçütü olarak 
Avrupa’daki gelişmeleri gösteriyorlar, medrese-
lerin kendi tarihselliğindeki çizgisini göz ardı 
ediyorlar. Oysa medreselerin Osmanlı’nın son 
dönemindeki imkân ve kabiliyetleri tüm tarihsel 
süreci içerisinde ileri bir çizgiyi ifade etmektedir.

Modernleşme sürecinde dinî bilginin taşıyıcı 
kurumu hüviyetindeki medreselere dönük eleşti-
riler söz konusu olduğunda hem muhafazakâr-
İslâmcı hem de Batıcı aydınların genel itirazla-
rının örtüşmesi dikkat çekici. Bu örtüşmeyi nasıl 
yorumlamak gerekir?

Batıcı aydınların eleştirileri ekseriyetle medre-
selerin dinî kodlarıyla, İslâmcı aydınlarsa daha 
çok medreselerin işleyişle ilgilidir. İslâmcıların 
yaklaşımı medreseleri kendi ideolojik bağlamları 
çerçevesinde işler kılma girişimdir. Birisi med-
reselerin tamamen kapatılmasından yanayken, 
diğeri medreselerin ıslahından yanadır. Bu ıslah 
fikrinin medreselerin otantik bilgi anlayışıyla 
ilgisi yoktur. İslâmcılar modernleşmiş, moder-
nitenin şartlarına uygun dinî söylem üretecek, 
propagandacı yönleri öne çıkan ideolojik medre-
selerden yanaydılar. İslâmcılık bir ideolojidir. Bu 
ideoloji aktivist yönleri olan, iktidar ve siyasal 
talepleri baskın bir ideolojidir. Medreselerse ta-
rihsel olarak aktivist yönleri az, siyaset ve iktidar 
ilişkilerine mesafeli kurumlar olagelmiştir. Bu 
açıdan İslâmcıların reeldeki medreseleri eleştir-
meleri anlaşılır bir durumdur.

MEDRESELERDE BİLGİ AKTARIMI

Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldıktan sonra 
medreseler varlıklarını nasıl sürdürdüler? Genel 
hatlarıyla özetler misiniz?

Tarihî olarak medreseler sivil kurumlar şeklinde 
özneleştiler. Sahip oldukları vakfiyeler ve vakıf 
kültürü buraların nispeten iktidarların kontro-
lünden uzak tuttu. Osmanlı döneminde de uy-
gulanan müsadere sistemi medreselerin finans 
anlamında güçlenmesine pozitif etki etmekteydi. 
Şöyle ki müsadere devletin, zengin devlet adam-
larının mallarını hazineye devretmesi uygulama-
sıydı. Zengin devlet adamları ölümlerinden son-
ra mallarının hazineye devredilmesindense vakıf 
kurup eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemeyi 
daha reel bulmaktaydı. Ayrıca herhangi bir kişi-
nin kurduğu vakıf miras bırakılabilmekteydi. Ba-
ğışçının vakfiyenin kurallarını belirlemede geniş 
hakları vardı. Bu çerçeve, devlet desteği dışında 
medreselerin geniş finans kaynakları ve insan 
popülasyonuna sahip olmasını sağlamaktaydı. 
Modernleşme sürecine dek belli başlı medrese-
ler dışında bu kurumlar genelde hazine desteği 
olmadan varlıklarını sürdürdüler. Medreseler 
kendi tarihselliğinde siyasi otoritelerin ve siyasal 
organizasyonların desteği olmadan da varlıkları-
nı sürdürmüşlerdir. 
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Dolayısıyla devletin müdahaleleri, çeşitli engel-
leri ve yasaklamaları medresenin bu kurumsal 
hafızası neticesinde istenilen düzeye ulaşmadı. 
Bu süreç medreselerin finansal kaynaklarını, 
insan popülasyonunu olumsuz etkilese de güçlü 
bir hafızaya sahip olması dolayısıyla ortadan 
kaldıramadı.

Öte yandan medreselerin bürokratik olmayan 
kurumlar niteliği taşıması buralara avantaj sağla-
maktadır. Günümüzdeki anlamıyla medrese belli 
bir bilgi geleneğinin bir sonraki kuşağa aktarıl-
ması şeklinde konumlandırılabilir. Bu aktarım 
için belli bir mekân ve yer gerekmiyor. Sahip 
olunan, tarihsel bilginin aktarılacağı bir kitle ve 
vital düzeyde de olsa kitleyi destekleyecek maddi 
şartlar yeterlidir. Bu açıdan medreseler bodrum 
katlarında, bir evin köşesinde, dağın yamacında 
hatta hapishane şartlarında varlık göstermiştir. 
Aslında Tevhid-i Tedrisat medreseleri kapattı 
şeklindeki yaklaşım, buraları modern, bürok-
ratik bir mektep şeklinde konumlandırmakta-
dır. Oysa medreseleri kurum merkezli yapılar 
olmasından ziyade belli çerçevelerdeki bilgileri 
aktarıcı yerler olarak kodlamak daha doğrudur. 
Bu açıdan medresenin bilgi sistemini, felsefi 
anlayışını ve sahip olduğu müfredat kaynakları-
nı bu alanda rüştünü ispatlamış birinden okuyan 
ve icâzet alan bir kişinin diğer bir kişiye aktarım 
süreci olarak konumlanması az maliyetle bilgi-
nin aktarılmasını sağlamıştır. İcâzet alan birinin 
yapması gereken, bu bilgiyi aktaracak birini bu-
lup onu eğitmesidir. Bu özellik “kapatılmış” olsa 
bile medreselerin varlık göstermesinde büyük 
bir etkiye sahip olmuştur.

BİLGİ PARADİGMALARI, BAKIŞ AÇILARI VE  
DİNÎ ANLAMLANDIRMA BİÇİMLERİ

İlahiyatlarla medreseler arasındaki temel farklı-
lıklar hangi noktalarda karşımıza çıkıyor?

Dinî bilgi üzerine konumlanan medrese ve 
ilahiyatlar her açıdan birbirinden farklıdır. 
Kurumsallaşma biçimleri, kütüphaneleri, halkla 
ilişkileri, insan popülasyonu (öğrenci ve hocalar), 
ders işleme yöntemleri, öğrencilerin çalışma 
biçimleri, okutulan müfredatlar, halkla ilişkiler, 
iç dizaynlar, giyim kuşamlar ve nihayet dinî 
konumlandırma ve anlamlandırma biçimleri 
farklıdır.

Her iki kurumun dinî söylem düzeyindeki 
benzerlik ve farklılıkları hakkında neler söyle-

nebilir? İlahiyatlardan yetişen öznelerle medre-
selerden yetişenlerin dinî metinlere bakış açıları 
arasındaki farklılıkları nasıl okumalı?

Medreselerle ilahiyatların dinî söylemlerinde 
ortaya çıkan belirgin farklılık nakilcilik ve yo-
rumculuktur. İlahiyatların modern ve dinamik 
yapısı, akademik olarak “özne” merkezli yorum-
sal duruşu, görece modern, çoğulcu ve nispeten 
çağdaş yorumların ortaya çıkmasına yol verir-
ken, medreselerin geleneksel rivayetçi yapılan-
maları bilginin statik ve ezberci bir yaklaşımla 
ele alınmasıyla sonuçlanmaktadır. İlahiyatlar 
daha çok özne merkezli bir yaklaşım biçimine sa-
hipken medreseler ezberci ve geçmişin aktarımı 
üzerine konumlanmışlardır.

Buradaki temel motivasyon Asr-ı Saadet ve müç-
tehit imamlar döneminde sistematiği kurulmuş, 
çerçevesi çizilmiş, sınırları tamamlanmış bilgi 
yapısının nesilden nesile aktarımıdır. Bu açıdan 
medreselerin bilgi paradigmaları, bakış açıları 
ve dinî anlamlandırma biçimiyle ilgili belli bir 
çıkarımda bulunmak kolaydır. İcâzetnâmeleri, 
müderris-öğrenci ilişkileri, müfredatları, iç ta-
sarımları hemen hemen bu çizgiyi temsil etmek 
üzere yapılanmıştır. Bu çizgi de genel hatlarıyla 
“Ehl-i sünnet ve’l cemaat” olarak kavramsal-
laştırılan çizgidir. Medreselerde “içtihat kapısı 
kapalıdır” şeklindeki yaklaşım genel kabuldür. 
Bu bağlamda müderrisler daha çok önceki 
âlimlerin görüş ve düşünceleri çerçevesinde 
hareket etmektedir. Örneğin bir müderrise her-
hangi bir soru sorulduğunda doğrudan âlimlerin 
görüşlerine bakar, kitap merkezli bir bakış açısı 
geliştirir ve konuyla ilgili geleneksel kaynakların 
yaklaşımları çerçevesinde cevaplar üretilir. Eğer 
Tillo medresesindeyseniz konuyla ilgili İmam 
Şirbî’nîn kaleme aldığı Muğni’l-Muhtâc’a bakma-
nız yeterlidir. İsmailağa medreselerindeyseniz 
o zaman da İbn-i Âbidin’in Reddü’l-Muhtar’ına 
bakmanız müderrisin kafasındakini anlamanızı 
sağlayacaktır.

Oysa ilahiyatlar için benzer bir şeyden söz etmek 
mümkün değildir. İlahiyatların paradigmatik 
duruşları, epistemik çerçeveleri, dinî yorumları 
üzerinde belli bir tipoloji çıkarmak neredeyse 
imkânsız gibidir. Herhangi bir mesele üzerinde 
medreseliler şöyle düşünmektedir, gibi genel ge-
çer bir ifade kullanmak mümkündür. Ancak ila-
hiyat merkeze alındığında ancak spesifik olarak 
akademisyen merkezli bir yorum geliştirilebilir. 

 umranmran | Şubat 2022 | 71



K R İ T İ K

Bu durum, ilahiyatların yapılanma biçimiyle 
doğrudan ilgilidir. Farklı bölümler, alanlar ve 
disiplinler, değişik ülkelerden (ağırlıkta Avrupa) 
bitirilmiş doktoralar ilahiyatları daha çoğulcu, 
“karmaşık”, belli ölçüde zengin bir yorum ağı 
konseptine sokmaktadır.

Medrese ve ilahiyat paradigmalarının güzel 
bir örneği müderris odalarıyla, akademisyen 
odalarıdır. Bu odalar mini kütüphaneler şeklinde 
de okunabilir. Bir müderrisin odasında hangi 
kitapların olacağını kestirmek kolaydır, öyle ki 
bu kitaplar defalarca tekrar tekrar okunduğu için 
yıpranmıştır. Oysa bir akademisyenin odasın-
da Kur’ân, hadis, kelam, sosyoloji gibi pek çok 
alanda kitap bulmak mümkündür. Bir taraftan 
Habermas, Gadamer, öbür taraftan Şafiî’nin 
el-Umm kitabını aynı raflarda görmek muhte-
meldir. Dolayısıyla ilahiyatlar için belli bir dünya 
görüşü, felsefi bakış ve epistemik bakıştan söz 
etmek zordur.

BEKLENTİLER VE MOTİVASYON KAYNAKLARI

Peki, kamusal muhafazakâr çevrelerin ilahiyat-
larla ilgili beklentileri gerçekçi mi?

Kurumlarla ilgili beklentiler, oraların özellikleri, 
kapasiteleri ve konumlanma biçimlerini dikka-
te almalıdır. Vurgulamak gerekir ki ilahiyatlar 
doğrudan devlete bağlı kurumlardır. Dolayısıyla 
ilahiyatların resmî boyutu var, bu boyut kendisi-
ni “laik, demokratik ve sosyal bir hukuk” devleti 
diye tanımlayan bir organizasyonun bağlamına 
oturtmaktadır. Bu bağlamda muhafazakâr çevre-
lerin ilahiyatlara yüklediği dinî tipoloji, belli bir 
epistemik duruş, pratik anlayış, düşünsel çizgi 
bu kurumların bağlı olduğu devlet organizasyo-
nun gerçekleriyle örtüşmemektedir.

İlahiyatları belli bir ideoloji, dinî duruş ve 
kavramsal çerçeveye oturtmak devleti bu tür 
bir bağlama çekmektir. Oysa modern devlet 
kendisiyle eğitim arasındaki diyalojik ilişkiyi 
istihdam, özgür düşünce, din ve vicdan özgürlü-
ğü, eleştirel olma, sorgulama, bilimsel düşünme 
ve en önemlisi “insan kaynaklarını” verimli hâle 
getirme çerçevesine oturtmaktadır. Bu anlamda 
muhafazakâr çevrelerin ilahiyatlardan beklenti-
lerinin reel olmadığı söylenebilir.

Medrese ve ilahiyat öğrencileri bilgiyi nasıl 
yapılandırıyorlar?

Öncelikle ilahiyat öğrencileriyle, medrese öğren-
cilerinin motivasyon kaynaklarının farklı oldu-
ğunu belirtmek gerekir. Medreseler şartları zor, 
birtakım ödevlerin, görevlerin ve beklentilerin 
olduğu yerlerdir, bitirilince herhangi bir alanda 
istihdamın olmadığı yapılardır. Dolayısıyla bu-
ralara öğrenciler iki şekilde gidebilmektedirler. 
Birincisi ailelerin istek ve yönlendirmesi, ikincisi 
ise kendi tercih ve istekleri… Birinci faktöre bağlı 
olarak gidenlerin bir kısmı zamanla buralara 
uyum sağlamakla birlikte, kimisi ise şu ya da 
bu şekilde terk etmektedir. Ancak istekli gelen-
ler burayı belli bir misyon ve dava konseptine 
yerleştirmektedirler. Bunlar medrese kurallarına 
uymakla yetinmiyor, aynı zamanda öğretilen 
bilgilerin muhafaza edilmesi, benimsenmesi 
ve ezberlenmesine de büyük önem veriyorlar. 
Burada verilen bilgi ve sonucunda alınan icâzet 
bir emanet gibidir. Hem davranış, hem yönelim 
hem de konumlandırma bakımından bu durum 
sadakat bağlamına yerleştirilir. Bilgiyle kurulan 
bağ araçsal değil amaç yüklüdür. Bilgi sadece bir 
nosyon değildir, amel etmek, pratiğe dökmek ve 
onu uygulamak da önemlidir. Burada özellikle 
tarikatların da etkisiyle birtakım uygulamaları 
yerine getirmek gereklidir. Öğrencilerin bilgi 
üretme, elde etme sitillerinde bu esas geçerlidir. 
Bilginin ezberlenmesi, mütalaa edilmesi ve yer 
yer müzakere edilerek kavranması önemlidir. 
Özellikle klasik kaynakların anlaşılması bakı-
mından Arapçaya çok ehemmiyet verilir.

Ancak benzer bir durumu ilahiyatlar için söy-
lemek zordur. İlahiyat öğrencilerinin fakülte ve 
bilgiyle ilişkileri araçsaldır. Buradaki bilgi, belli 
notlar almak, sınıf geçmek, belli bir geliri elde 
etmek ve atanmak için işler kılınmaktadır.

İlahiyatların halkla/ahali ile ilişkilerinde karşı-
laşılan sorunlardan söz etsek biraz da…

İlahiyatların halkla ilgili kurumlar olmadığı söy-
lenebilir. Aslında bu sadece ilahiyat değil, bütün 
üniversitelerin bir sorundur. Nitekim üniver-
sitelerin kurumsallaşması istihdam ve spesifik 
bilgiyle ilgili olmuştur. İstihdam piyasa şartların-
da çalıştırılabilecek insan kaynaklarının verimli 
hâle getirilmesiyle ilgiliyken, spesifik bilgi daha 
çok bilginin, doğası, yapısı, teşekkül süreçleriyle 
ilgili olmuştur. Bir çeşit entelektüel popülasyona 
göndermede bulunan üniversite belli bir grubu, 
çevreyi ve kliği imler. Buradaki bilgiler bu kliğe 
göre yapılır. 
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Oraya girmek için birtakım özellikler ve teamül-
leri yerine getirmek gerek (Türkiye’de ÖSYM 
sınavları gibi). Halk bu sürecin dışındadır.

Bu bağlamda kurum olarak ilahiyat halk konsep-
tinin dışındadır. İlahiyatlar halka dönük ku-
rumlar değil, bilgiye dönük kurumlardır. Ancak 
ilahiyat popülasyonunu oluşturan bireylerin 
kamusal alan ilişkisinden söz edilebilir. Ne yazık 
ki bu ilişki karmaşık bir resim sunmaktadır. 
İlahiyatlarda okuyanların genelde muhafazakâr 
dindar çevrelerden olması, muhafazakâr dindar 
çevrelerin ilahiyatlardan beklentileri, öte yan-
dan çeşitli dinî grup ve cemaatlerin, STK’ların 
burayla ilişkileri, en azından insan popülasyonu 
düzeyinde de olsa ilahiyatların halkla ilişkisini 
derli toplu ortaya koymayı zorlaştırmaktadır.

İlahiyat popülasyonunu oluşturan bireylerin 
kendi inanç ve beklentilerine uygun daha sivil 
oluşumlarla bağlantı kurmasının ilahiyatların 
devlete bağlı olma durumunu kısmen esnetti-
ğini ifade ediyorsunuz. Bu durumu biraz açar 
mısınız?

Daha önce de belirttim; ilahiyatlar doğrudan 
devlete bağlı kurumlardır. Dışarıdan bakıldı-
ğında devlet soğuk, yalın, tarafsız bir nesne 
gibi görünür. Oysa devleti oluşturan insanların 
düşünceleri, duyguları, eğilimleri ve beklentileri 
söz konusudur. Bu duygu ve düşüncelerin karşı-
lığı sivil oluşumlardır. Sivil toplum kuruluşları 
bürokratik devlet oluşumunun karşısında so-
luklanma, kimi açılardan rutinin dışına çıkmayı 
ifade eder. Bugün anaokulundan üniversiteye 
kadar çocukların nasıl yetişeceğine devlet karar 
vermektedir. Bireylerin yaşamı, varlığı, ölümü 
onun verdiği belgeyle mümkündür. Modern dev-
let kamusal alan üzerinde etkin olan devlettir. Bu 
bağlam, farklı inanç, ideoloji, düşünce, fikir ve 
görüşlerin STK’laşmasıyla sonuçlanmaktadır.

Ana akım dinî bilginin merkezî kurumu mahiye-
tindeki ilahiyatlar devlete bağlıdırlar, mevzuatla-
rı, yönetmelikleri, yapılanmaları devletin çizdiği 
sınırlar içerisinde şekillenmektedir. Ancak 
özellikle muhafazakâr dindarların bu kurumlar-
dan beklentileri vardır. Bu da kimi cemaat, grup 
ve STK’ların ilahiyat popülasyonunu oluşturan 
bireylerle ilişki kurmasıyla sonuçlanmaktadır. 
İlahiyat demek geniş bir insan popülasyonu de-
mektir. Durum böyle olunca özellikle öğrenciler 
bazında çeşitli STK’ların eğitimlerine katılma, 
destek alma, cemaatlere gitme gibi durumlar 

ortaya çıkmaktadır. Bu öğrenciler formel olarak 
ilahiyatla ilişkilerini devam ettirmekte, ancak 
genel bilgi çerçevelerini, düşünce yapılarını bağlı 
bulundukları gruplara göre şekillendirmekte-
dirler. Bu bağlam, devlet kurumu olan, belli bir 
konsepte sahip ilahiyatların kamusal bir çerçeve 
kazanmasıyla sonuçlanmaktadır.

DİPLOMA, İCÂZETNÂME FARKI VE GÜNÜMÜZ

Medreselerin icâzeti ile ilahiyatların diploması-
nı karşılaştırdığımıza nasıl bir manzara ortaya 
çıkar?

Medreselerle ilahiyatların bilgiyi yapılandır-
ma ve konumlandırma biçimlerinin belki de 
en güzel örneği icâzet ve diplomadır. Diploma 
paradigma, bilgi ve düşünceyle ilgili değildir. 
Günümüz istihdam pazarında diploma, kişinin 
hangi alanda istihdam edileceğiyle ilgili bir bel-
gedir. Bu belge bürokrasinin yalın bir ifadesidir. 
Kurum ve yetkili kişinin isim yazılır, fakültenin 
hangi tarihler arasında okunduğu belirtilir 
ve orada bırakılır. Belli bir hafızaya, popülas-
yona, duyguya ve eğilime yer verilmez. Oysa 
icâzetnâme belli bir bilgi geleneğine, düşünsel 
paradigmaya ve bilgi künyesine işaret etmektedir 
ve bir bilgi referansı belgesidir. İcâzetnâmelerde 
kurum olarak medreseler değil, kişi olarak baş 
müderrislerin isimleri geçmektedir. Örneğin 
bugün medrese geleneğinin en köklü yerleri olan 
Tillo medreselerinde verilen icâzetnâmelerde bu 
bilgi geleneğinin hangi kanallarla geldiği, kimin 
kimden bilgi aldığı yazılır. İcâzetlerin çıktığı yer 
hadis rivayetidir. Burada güvenilir bir bireyin 
aldığı bir hadisi kendisinden sonra güvenilir 
birine aktarımı söz konusudur. Dolayısıyla hadi-
sin metninin korunması ve güvenilir bir şekilde 
emanet edilmesi esastır. Medrese icâzetleri bu 
tür bir geleneğin eğitime yansımış hâlidir. Bura-
da usta çırak ilişkisi vardır. Usta çırağı yetiştirir, 
kendinden öncekilerden aldığı bilgiyi aktarır ve 
onun da diğerlerine aktarmasını sağlar. Nitekim 
icâzetnâmenin başında sırasıyla Allah, Cebrail, 
Hz. Muhammed (s.) sonra sahabeler sırasıyla be-
lirtilerek, icâzeti veren baş müderrise kadar bilgi-
nin hangi kanallarla geldiği belirtilir. Bu aynı 
zamanda güçlü bir bilgi otoritesine işaret eder.

Medreselerin kapatılmasını farklı bir çerçe-
veyle ele aldınız. Peki, günümüzde bu kurum-
ların atıl bırakılmasının sonuçlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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Medreselerin atıl bırakılmasının en büyük 
sonucu buraların belli dinî yapıların, özellikle 
tarikatların etkisinde/tekelinde kalmasıyla 
sonuçlandı. Osmanlı dönemleri boyunca medre-
seler ilimle uğraşma statülerini korudular. Ancak 
özellikle 19. yüzyılın bunalım dönemlerinde 
ortaya çıkıp hızlı bir şekilde yayılan Hâlidîlik/
Nakişibendilik neredeyse tüm medreseleri etkisi 
altına aldı. Bugün Anadolu’daki medreselerin 
hemen hemen tamamı tarikat bağlantılıdır. Bu 
durum bir yönüyle atıl kalan medreselere can 
suyu oldu. Çünkü tarikatlar medreselerin halkla, 
popüler dindarlıkla belli bir dava uğruna ilişki 
kurmasına, böylelikle finans ve insan kaynağı 
temin etmesine fayda sağladı. Öte yandan bura-
ların daha dogmatik, klik odaklı düşünen kendi 
içinde kapalı, belli bir cemaat çizgisini takip 
eden yerlere dönüşmesine yol açtı. Öbür taraftan 
bu medreseler devletten beklediği ideolojik, dinî 
çerçeveyi bulamayanların da uğrak yeri oldu. Ni-
tekim hâlen de mekteplerdeki eğitimin yetersiz 
olduğunu düşünen muhafazakâr dindar aileler 
çocuklarını buralara yönlendirmektedirler. 
Medrese popülasyonunu oluşturan bireyler de 
açık öğretim, İLİTAM (ilahiyat tamamlama) gibi 
uygulamalarla üniversite bitirdiler ve ilahiyat 
fakültelerine hatta sosyal bilimlerin çeşitli alan-
larına yöneldiler. Bugün ilahiyat fakültelerinde 
hatırı sayılır oranda medrese geçmişine sahip 
akademisyen var.

İLAHİYATLAR VE İSLÂMÎ İLİMLER

Son yıllarda ilahiyatların adlandırılmasın-
da İslâmî ilimler nitelemesi de tercih ediliyor. 
Elbette bunun hangi şartlarda karşımıza çıktığı, 
tartışıldığı veya uygulandığı da önemli. Türki-
ye’deki dönüşüm süreçleri bakımından bunun 
anlamı nedir?

Bu durum devletle muhafazakâr dindar kamusal 
alan arasındaki “sorunla”, diyalojik ilişkiyle ilgili 
gibidir. Şöyle ki yüksek bütçesiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığı, kamusal alanın dinî ihtiyaçlarını kar-
şılamak için teşekkül etmiştir. İlahiyat fakülteleri 
hem Millî Eğitim Bakanlığı hem de Diyanet’e 
insan kaynağı sağlayan kurumlardır. Ne var ki bu 
fakülte terim anlamıyla Batı’daki teoloji fakülte-
lerine denk gelmekte ki bu kavram tarafsızlığı, 
sorgulamayı, misyoner olmayan bir bakış açısını 
ve tüm dinlere eşit mesafede yaklaşılıp araştırma 
konusu yapılmasını salık vermektedir. Bu duruş 
kamusal alanın hassasiyetlerinden bağımsız, 

profesyonel yaklaşımı gerektirmektedir. Millî 
Eğitim Bakanlığı merkeze alındığında bu durum 
nispeten anlaşılabilirdir. Nitekim devlet okulla-
rında okutulan din dersleri mezhepler üstü bir 
duruşu salık vermektedir. Oysa Diyanet İşleri 
Başkanlığı işin içine girdiğinde durum değişmek-
tedir. İmam-hatip, vaiz, Kur’ân Kursu öğreticiliği 
gibi vazifeler doğrudan İslâm’ı veri almaktadır. 
İlahiyatlar aynı zamanda Diyanet’e de kaynak 
oluşturmaktadır. Bu çerçeve ilahiyatları hem 
belli bir inancın bilimini yapan fakültelere hem 
de tüm inançları tarafsız bir şekilde araştıran 
yerlere dönüştürmektedir. Diğer bir ifadeyle 
kamusal alanın ihtiyaçları (daha doğrusu beklen-
tileri) ilahiyatları belli bir dinin kamusal yönüne 
hizmet edecek elemanlar yetiştirmesini gerekli 
kılarken, bir üniversiteye bağlı akademik bir yer 
olması dini bir “nesne” gibi araştıran akademik 
bir yer olmasıyla sonuçlanmaktadır. İlahiyatlar 
hem taraflı olmayı hem tarafsız olmayı imleyen 
fakültelerdir. İslâmî tını artıkça buralar belli 
bir dinin kurumu, azaldıkça da tarafsız ancak 
muhafazakâr kamusal alanın ihtiyaçlarına 
uzak soyut bir kurum resmi çizmektedir. Bu iki 
bağlam arasındaki salınım siyasetin ve politika 
yapıcıların, bu bağlamda karar alıcıların etkisine 
de işaret etmektedir. Nihayetinde kamusal alan, 
politik alanı, politik alansa kurumları etkiler. 
Meselenin bu boyutu da bulunmaktadır.

Bu kapsamda İslâmî ilimler fakültesi mesele-
ye İslâmî açıdan bakıldığını gösteren bir yöne 
sahiptir. Ne var ki isim farklı olsa da bu fakültele-
rin işleyiş biçimi ve müfredatları genel itibarıyla 
aynıdır. Yapılan sadece bir isim değişikliğidir. 
Burada vurgulanması gereken husus ilahiyat 
fakültelerinin müfredatlarında yer alan felsefe 
ve din bilimleri alanıyla ilgili derslerin ve kredi-
lerin iyice azaltılıp sınırlandırılmasıdır. Özel-
likle Kur’ân-ı Kerim okuma ve kıraat dersi hem 
ilahiyat hem de İslâmî ilimler fakültelerinde en 
yüksek krediye sahiptir. Öyle ki tefsir, fıkıh ve ha-
dis dersleri bile okuma ve kıraat dersinden sonra 
gelmektedir. Bu manzara ilahiyatların/İslâmî 
ilimler fakültelerinin (belki de YÖK demek 
daha doğru) Kur’an okunmasını daha öncelikli 
gördüğünü göstermektedir. Daha çok YÖK’ün 
inisiyatifiyle yapılanan bu kurum ve programlar 
özelde muhafazakâr dindar çevrelerin ilahiyat-
lara dönük çekincelerine/taleplerine bir cevap 
diye okunabilir. Dolayısıyla ilahiyat fakülteleri 
“ilahiyat(teoloji)” kavramı dursa da buralar daha 
çok İslâmiyat kurumlarına dönüşmüş durumda.
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Minyeli Abdullah’ın
Dertli Müellifinin Ardından
ÖMER KANTARCI

T ürkiye’de bir dönem İslâmî 
hayat talepleri dergiler ve 

popüler romanlar eliyle toplu-
mun geniş kesimlerine yayılma 
imkânı bulmuştur. 1960’ların 
sonlarından itibaren kamusal 
alanda var olmaya çalışan mü-
tedeyyin insanlar kendi inanç 
değerlerini ve siyasi tavırlarını 
birilerinin müstehzi bir ifadeyle 
dile getirdiği “hidayet” roman-
ları ile ortaya koydu. Bu roman 
yazarları arasında Şule Yüksel 
Şenler, Hekimoğlu İsmail, Raif 
Cilasun, Ahmet Günbay Yıldız, 
İsmail Fatih Ceylan, Emine Şen-
likoğlu, Ali Erkan Kavaklı akla 
gelen ilk isimler.

Bu isimlerin birbirine konu ba-
kımından benzeyen romanları 

evlerde, vakıf ve yurtlarda yıl-
larca okundu, okutuldu. Ortao-
kul, lise ve üniversite çağındaki 
gençler bu romanlardan edin-
dikleri hissiyat ve tahayyülle 
hayatlarını inşa etmeye çalıştı-
lar. Henüz televizyonun evlerde 
yaygınlaşmadığı, internetin hiç 
olmadığı bu dönemde romanlar 
satır satır okundu, tahlil edil-
di, elden ele dolaştı, eskitildi. 
Estetik ve dil bilgisi hele hele 
1990’lardan sonra daha da yay-
gınlık kazanan roman telakkisi 
bakımından sorunlu olsalar da 
bir dönemin mücadele aracı 
olarak, İslâmî hayat tarzını ha-
yata aktarma işlevi gördüler. 
Bu bakımdan büyük bir boş-
luğu doldurduğunu söylemek 
mümkündür. Bu romanların 

bazılarından uyarlanan filmleri 
ve bant tiyatrolarını da ilaveten 
zikretmek gerekir.

12 Eylül 1980 Darbesi’nden 
sonra iktidara gelen Turgut 
Özal dönemiyle birlikte yayın-
cılık faaliyetlerinde ciddi bir 
artış oldu. Dergiler, romanlar, 
düşünce kitapları ve elbette 
diğer kaynak eserler birbiri ar-
dına yayımlandı. Hiç kuşkusuz 
İslâmî camiayı öteden beri et-
kileyen romanlardan biri olan 
Hekimoğlu İsmail’in 1967’de 
kaleme aldığı Minyeli Abdullah 
romanı da bu süreçte baskı üs-
tüne baskı yaptı. Yanı sıra baş-
ka kitapları da yayımlandı ve 
okundu fakat hiçbiri bahsettiği-
miz roman kadar öne çıkmadı. 
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Evvela Babıali’de Sabah gaze-
tesinde neşredilen ve bugüne 
kadar doksan sekiz baskısı yapı-
lan roman 1989 yılında millî si-
nema akımının öncü ismi Yücel 
Çakmaklı tarafından aynı adla 
iki ayrı filme de çekildi, yüzbin-
lerce kişi tarafından izlendi.

Bu meşhur romanın yazarı He-
kimoğlu İsmail geçtiğimiz ay, 
edebî âleme göç eyledi. Ölüm 
haberini aldığımda aklıma ba-
bamın arkadaşlarıyla toplandı-
ğı ve kalabalık bir ekiple Min-
yeli Abdullah’ı izlediğimiz o 
akşamlar geldi. 1990’lı yılların 
ortalarında tecrübe ettiğim (ve 
birçok akranımın da yaşadığı-
nı tahmin ettiğim) hususlardan 
biri de bu filmi izledikten sonra-
ki manevi ortamın tüm yüzlere, 
gönüllere yayılmasıydı.

Yazıldığı dönemde yüzbinlerce 
insanı etkileyen romanların ya-
zarı Hekimoğlu İsmail kimdi? 
Hangi ortamda nasıl bir hayat 
yaşadı? Eserleri, düşünce dün-
yası nasıldı? Bu tarz romanlar 
toplumda nasıl bir karşılık bul-
du? Bu sorulara cevap aramakta 
fayda var.

HÂL TERCÜMESİ

Asıl adı Ömer Okçu olan He-
kimoğlu İsmail 1932 yılında 
Erzincan’da doğar. Müstear is-
mini dedesi İsmail Efendi’den 
alır. Babası, Kazım Karabekir’in 
ordusunda İstiklal madalyalı 
asker olan Fahri Bey (maddi 
sıkıntılar artınca babası bu 
madalyayı satmak zorunda ka-
lacaktır), annesi Kemahlı Mak-
bule Hanım’dır. Üç çocuklu bir 
ailenin ikinci çocuğudur. İlko-
kul birinci sınıfta iken yaşanan 
Erzincan depreminde ağabeyi 
Hakkı ve kız kardeşi Bedriye’yi 
kaybeder. Babası ve kendisi 

depremde yaralanır, bu sebeple 
ilkokula bir yıl gecikmeli baş-
lar. İlkokul ve ortaokulu zorlu 
şartlarda memleketinde bitirir. 
1950’de İstanbul’a gider, Zırhlı 
Birlikler Okulu’na yazılarak 22 
yıl sürecek askeriyeye intisap 
eder. 1952’de bu okulu bitirir 
ve tank astsubayı olarak göre-
ve başlar. Erzurum-Kandilli’de 
görev yaptıktan sonra 1960’ta 
hava kuvvetlerine geçerek fü-
zeci olur. Bu alanda uzmanlaş-
mak için birçok kez Amerika’ya 
gider, eğitim alır. Askerliği bo-
yunca yurt dışına eğitim amaçlı 
seyahatlerde bulunur. 1959’da 
Şermin Hanım ile evlenir ve ev-
liliğinden Osman ve Ayşe adın-
da iki evladı dünyaya gelir.

1972’ye kadar askeriyenin 
farklı kademelerinde görevler 
yaptıktan sonra aynı yıl emekli 
olur. Yirmi yılını askeriyede çe-
şitli görevlerde bulunarak geçi-
ren Hekimoğlu İsmail orduda 
çalıştığı günlerden gururla bah-
seder. Dinî düşüncesinden do-
layı bazı üst makamlara şikâyet 
edilmesine rağmen çalışkanlığı 
ve birçok konuda bilgi sahibi 
oluşuyla orduda kalmaya ve 
hizmet etmeye devam etmiştir.

1950’li yıllarda dönemin fi-
kir akımlarını ciddiyetle takip 
eden Ömer Okçu, Nihal Atsız’ın 
teşvikiyle milliyetçi yayınları 
okur, daha sonra Serdengeçti ve 
Büyük Doğu dergileriyle o güne 
kadar pek ilgilenmediği ya da 
bilgi sahibi olmadığı dinî konu-
lara merak salar ve bu alanda 
araştırmalar yapar. İlk işi Ömer 
Nasuhi Bilmen’in ilmihalini 
edinmek olur, hocalar ve cami 
ile irtibatı daha da kuvvetlenir. 
Kur’ân okumaya başlar, ayrıca 
Osmanlı Türkçesi ve İngilizce 
üzerine çalışır. Zaman zaman 
Zeyrek Camii’nde Mehmet Za-
hit Kotku Efendi’nin sohbetle-
rine iştirak eder. Erzurum’da 
görev yaptığı yıllarda Mehmet 
Kırkıncı Hoca’nın Murat Paşa 
Camii’ndeki sohbetlerine de ka-
tılır. Arayış döneminin bir son-
raki durağı Said Nursi’dir. Onun 
risalelerini okumaya başlar 
hatta müellifi ile tanışmak için 
Afyon Emirdağ’a gider. Risale-i 
Nurları askerî eğitim için gittiği 
Amerika’da Müslümanlara da 
ulaştırır.

Askeriyede muvazzaf olduğu 
için müstear isimlerle Büyük 
Doğu, İttihad gibi süreli ya-
yınlarda yazılar kaleme alır. 
Emekli olduktan sonra da He-
kimoğlu İsmail müstear ismini 
-vefat edene kadar- kullanmaya 
devam eder. 1969-1974 yılları 
arasında Yeni Asya gazetesinde 
köşe yazarlığı yapar. 1975’te Sur 
dergisini yayınlayan Hekimoğlu 
İsmail, Ahmet Günbay Yıldız’la 
birlikte TÜRDAV’ı ardından 
1982’de Timaş Yayınları’nı ku-
rar. 1988’den itibaren uzun yıl-
lar köşe yazarlığı yapar. Yurt içi 
ve yurt dışında yüzlerce konfe-
rans verir.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri-
nin askerî okullara alınmasını 
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savunduğu “Demek ki Öyle” 
başlıklı yazısından dolayı ağır 
ceza mahkemesinde yargılanır, 
Şile ve Bayrampaşa Cezaevle-
rinde beş yıl yatar. 2002 yılın-
da beyin kanaması geçirdikten 
sonra sol kolunu ve bacağını 
kullanmakta zorluk çekmesine 
rağmen uzun yıllar yazı yazma-
ya ve eser neşretmeye devam 
eder. 15 Ocak 2022 tarihinde 
İstanbul’da vefat eder.

Hekimoğlu İsmail roman, şiir, 
biyografi, düşünce ve çocuk 
edebiyatı alanlarında elliye ya-
kın eser yayımlamıştır. Roman 
türündeki eserleri arasında 
Minyeli Abdullah, Maznun, 
Sibel, Bir Deliyle Evlendim, 
Firavun’un Öldüremediği 
Musa’dır, Cumhuriyet Çocuğu 
sayılabilir. Derdimi Seviyorum, 
Güneşi Arayan Adam, Sonsuza 
Yürüyüş, Müslüman ve Para, 
Bir Millet Uyanıyor, Düşünce-
ler, Yapraklar, Tefekkür, Akıl ve 
Gerçek, Ölüm Yokluk Mudur, 
İyi Günde Kötü Günde Evlilik, 
His ve Fikir, Genç Arkadaşıma 
Mektuplar, Müslüman Darbeci 
Olmaz ise düşünce eserleridir. 
Menan Cinleri, Hayata Düşülen 
Dipnotlar hikâye türündedir, 
şiirlerini ise iki kitap şeklinde 
Sevdalı Şiirler adıyla okurlarıy-
la buluşturdu. 100 Soruda Bedi-
üzzaman, Mehmed Akif ’e Göre 
Dün Bugün Yarın adını taşıyan 
biyografi kitapları da vardır.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ, POPÜLER 
ROMANLAR VE MESAJ

20. yüzyılın ikinci yarısı 
Türkiye’de basın yayın yoluyla 
birçok fikri akımın sahaya çıktı-
ğı, kendine müntesip aradığı bir 
dönem olacaktır. Milliyetçiler, 
Batıcılar, solcular ve İslâmcılar 
farklı kollarıyla birlikte gazete 
ve dergi sayfalarında fikirlerini 

dönemin resmî ideolojik bas-
kısı altında (bu baskı, gruplara 
farklı tonlarda uygulanmıştır) 
telif etme gayretindedirler.

Hekimoğlu İsmail de milliyetçi 
saiklerle harekete geçirdiği dü-
şünce yapısını git gide İslâmî 
dünya görüşüne yaklaştırmış ve 
Risale-i Nurların gösterdiği bir 
çizgide düşünce dünyasını oluş-
turmuştur. Onun bu camiayla 
münasebeti birçok kesimle ir-
tibat kurmasını engellememiş, 
İslâmî camianın bütününe eser-
leriyle seslenmiştir. Denilebilir 
ki Hekimoğlu İsmail mümin 
yüreklerin dertleriyle ilgilen-
miş ve bu dertlerle hemhâl ol-
muştur. Düşünce olarak dinine 
olduğu kadar devletine de bağlı 
olmuş, devletin mahkemelerin-
de yargılansa da sistemle açık 
bir çatışmaya girmemiş, kendi 
bünyesinde sistemi dönüştür-
meye çalışmıştır.

İslâmî hassasiyet sahiplerinin 
büyük ilgi gösterdiği, dinî yaşa-
ma biçimini önceleyen ve kendi 
içinde bir mücadeleyi barındı-
ran romanların ilklerinden olan 
Minyeli Abdullah’a ve bu tarz 
romanlara biraz değinmekte 
fayda var.

Minye, Mısır’ın bugün orta bö-
lümünde yer alan Nil nehrinin 
batısında bulunan bir şehirdir. 
Hekimoğlu İsmail kendi yaşa-
dığımız tecrübeleri insanımıza 
aktarırken rahat telaffuz edilsin 
diye Minye’yi, siyasi baskılara 
uğramasın diye de olayların 
geçtiği yer olarak Mısır’ı seçer. 
Minyeli Abdullah karakteri üze-
rinden toplumdaki çözülmeyi, 
inançlarıyla var olma savaşı-
nı, maddi ve manevi kalkın-
mayı, güzel ahlakın önemini, 
kanaatkâr olmayı, haramlardan 
sakınmayı, aile hayatını, batılı-

laşma tehlikesini çeşitli veçhe-
leriyle okuyucuya anlatmaya 
çalışır.

Minyeli Abdullah filminin vi-
deo-kasetlerle ilgiyle, yer yer 
gözyaşıyla izlendiği evleri ya-
şım itibarıyla hatırlıyorum. Re-
fah Partisi’nin yükselişe geçtiği 
yıllarda Minyeli Abdullah filmi 
İslâmî hayat tarzını savunup 
kendine alan açmaya çalışan 
mütedeyyin kesime ciddi bir 
katkı yapmıştı. 1970’li yıllardan 
itibaren köyden kente göç art-
mış, kırsal nüfus şehre akmış-
tı. Şehirde (özellikle büyük şe-
hirlerde) sosyo-kültürel ortam 
çok farklı olduğu için modern, 
kapitalist hayata karşı inançlı 
ve dertli insanların ön hazırlık 
yapmalarında romanlar büyük 
işlev gördü.

Bu romanların elbette eleştirile-
cek tarafları olacaktır. Dönem-
sel etkileri fazlasıyla taşımala-
rı, mesaj ve propagandanın ön 
planda olması bunlardan en 
çok dile getirilenidir. Burada şu 
soruya da cevap verilmelidir: 
Hangi roman mesaj kaygısı taşı-
maz! Mesaj ve propaganda dü-
şüncesi ile yazılmayan roman 
yok gibidir. Devlet Ana adlı ro-
manı kültür hayatımızda önem-
li bir kırılma meydana getiren 
Kemal Tahir’in tarihe yönelme-
sini açıklayan şu cümleleri bize 
bir fikir verebilir: “Altı yüz yıl 
geriye gitmemin sebebi Anado-
lu Türk insanımızın temel cev-
herini tarihsel gelişiminin çok 
önemli bir dönemecinde tutup 
incelemek, meydana vuracağı 
özelliklerden, günümüzün ve 
geleceğimizin zorluklarının ça-
relerine dayanak bulmaktır. Bu 
çareler Anadolu Türk insanını, 
Batı için geçerli kalıplara döke-
rek, yabancı kalıplarla açıkla-
maya çabalayarak bulunamaz.”
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Burada Kemal Tahir, Marksist 
kuramcıları şaşırtarak Osmanlı 
Devleti’ni sınıfsal baskı uygula-
yan bir aygıt olarak sunan şab-
loncu yaklaşımların ötesine ge-
çerek Osmanlı düzenini kerim 
devlet diye niteler. Nasıl ele alı-
nırsa alınsın doğrusu bu büyük 
bir mesajdır.1

Minyeli Abdullah gibi roman-
larda mesaj yüklü durum hiç 
şüphesiz biraz daha fazla ön 
plandadır. Dikkatle düşündüğü-
müzde bunun da sosyolojik ve 
tarihî sebepleri olduğunu görü-
rüz. Cumhuriyet Türkiye’sinde 
yönümüz Batı’ya çevrilmiş, geç-
mişten gelen birçok gelenek ve 
dinî referans terk edilmiş, din 
eğitimi kaldırılmış, ezan değişti-
rilmiş, tepeden inmeci bir hayat 
tarzı çok sert bir şekilde uygula-
maya konulmuştu. Tüm bunlar 
insanımızı derinden etkilemiş, 
cemiyette tüm değerleriyle var 
olma adına çok partili hayata 
geçince -dünya sisteminin de 

1 Detaylı bilgi için bk. Mustafa Özel, Roman 
Diliyle Siyaset, Küre Yayınları, İstanbul, 
2018.

kısmen değişmesiyle- dergiler 
ve daha sonra romanlar ya-
yımlanmaya başlamıştır. Yaşa-
nan hadiseleri siyak ve sibakı-
na bakarak tahlil ettiğimizde 
başta Hekimoğlu İsmail, Şule 
Yüksel Şenler gibi yazarların 
dinî hassasiyet sahibi insanları 
mücadeleye, okumaya, içinden 
geçtiğimiz dönemi tanımaya, 
kendilerini geliştirmeye teşvik 
ettikleri görülecektir. Bu çok an-
lamlı ve değerli bir çabadır. On-
ların açtığı yoldan birçok şair, 
yazar, gazeteci, akademisyen, 
öğretmen ve idari hizmetlerde 
görev almış insanlar yetişmiştir.

Mustafa Kutlu Hüzün ve Tesa-
düf adlı eserinde şöyle diyordu: 
“Bir şey yap güzel olsun. Huzu-
ra vesile olsun, rikkate yol aç-
sın, şevk versin, hakikate işaret 
etsin. Bir şey yap iyi olsun. Hiz-
metten, hürmetten, merhamet-
ten müteşekkil olsun. Kalpleri 
yumuşatsın; garibin, yolcunun, 
zayıfın derdine derman olsun.” 
Merhum Hekimoğlu İsmail’in 
ve aynı dünya görüşünü benim-
seyen yazarların başta roman 

olmak üzere eserleri, eksiği ge-
diğiyle birlikte denilebilir ki bu 
ülkede çok önemli bir şey yap-
mış; iyiliği artırmaya, hakikate 
işaret etmeye ve kalpleri yumu-
şatmaya zemin hazırlamıştır. 
Kısıtlı imkânların ve baskıların 
olduğu bir zamanda atılan bu 
kalıcı adımlarla mütedeyyin 
camia özgüven geliştirmiş, ka-
buğundan sıyrılıp risk almış ve 
yeniçağa kendini hazırlamıştır.

Osmanlı Devleti’nden 
Türkiye’ye uzanan yolda ülke-
mizin geçirdiği yüz elli yıllık 
Batılılaşma süreci çok farklı tec-
rübeleri yoğun bir şekilde ya-
şamamızı sağladı. Cumhuriyet 
Türkiye’sinde toplumun kahir 
ekseriyeti dindar diyebileceği-
miz bir karakterde olduğu için 
devletin takip ettiği politikalar 
ile vatandaşın gündemi yer yer 
uyuşmadı. Türk toplumu da 
kendi inanç değerleriyle barışık 
gördüğü insanları destekledi, 
iktidara taşıdı. Siyasilerin top-
lumun beklentilerine ne denli 
cevap verdikleri ayrıca tartışıl-
malıdır. Bu popüler romanlara 
ve yazarlarına zamanında gös-
terilen yoğun ilgiyi, yaşadığı-
mız rejim krizinden bağımsız 
olarak düşünemeyiz. Bu roman-
larda bir hedef, gaye olarak bize 
anlatılan şeylerin bir kısmı (ba-
şörtüsü ve kılık kıyafet serbesti-
yeti, inançlı insanların kamuda 
çalışması, imam hatipler gibi) 
bugün gerçekleşti denilebilir. 
Fakat gidilecek epey bir yolun 
daha olduğunu, o kadar imkâna 
rağmen yolda yürüyenlerin az-
lığı ile önümüzdeki çakıl taşla-
rından anlamak mümkün.
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Haritadaki Türkiye ve 
Zehirlenmenin İdeolojisi
CEYDANUR YILDIRIM

T ürkiye’de toplum hayatı, 
ideolojiler, modernleşme ve 

devlet aygıtı arasında çok girift 
ilişkiler bulunmaktadır. Kendine 
özgü dinamikleri olan Türkiye’de 
ideolojilerin, fikir akımlarının, 
devleti etkileyip etkilemediği, 
toplum üzerinde ne gibi tesirler 
oluşturduğu, tamamıyla tespit 
edilemez. Köklü bir devlet gele-
neği, Osmanlı İmparatorluğu’na, 
onun da öncesinde Selçuklu’ya 
dayanan toplumumuzda ideolo-
jilerden çok devlet ve millet ha-
yatı ehemmiyet kazanır.

Devlette yer bulmak, bir ideolo-
jiye müntesip olmaktan önem-
lidir millet için. Dolayısıyla 
ideolojilerle bireyler arasındaki 
ilişkiden çok devletle millet ara-
sındaki münasebetler daha çok 
tartışılır. Murat Erol Kaybetme-
nin Hâlet-i Rûhiyesi kitabında 
devlet, millet ve fikir hayatı üze-
rinde kanaatlerini ifade ederken 
yer yer eleştirilerde de bulunur. 
Erol kitabında devlet meselesine 
ayrıntılı bir biçimde eğilir.

YAKIN TARİHTE YAŞANANLAR

Cumhuriyet tarihi boyunca, dev-
let; tekniklerimizi Batı’dan alıp 
kendi kültürümüzü koruyabile-
ceğimiz vahameti içinde bir ulus 
devlet kurabilme yanılgısıyla 
ideolojik bir mahiyete büründü. 
Teknik ile inanç iç içe geçebildiği 
için kültürümüzü koruyabilmek  
adına gerçekten vahim sonuçları 
içeren çabalara girebiliriz.

Devlet Murat Erol’a göre yenilen-
me, modernleşme adına gelenek-
ler ve çeşitli ideolojiler üretmeye 
çalışırken istenen ve beklenen 
birleştiriciliği ve devamlılığı sağ-
layamamaktadır. Bu durumda 
devlet kendi kendisini korumaya 
çalıştıkça aslında içten içe kendi-
sine zarar vermektedir.

Ulus devlet yolunda ilerleme 
kaydedilmek isterken bir yandan 
da muasır medeniyet olma hayal-
leri peşinde bir takım gelenekler 
kurulmaya çalışılmıştır. Bu aşa-
mada Cumhuriyet bir köke tu-
tunup, “devamlılık sağlamak” ile 
“yeniden yapmak” arasında kal-
mıştır. Bir yandan da sekülerleş-
me ile beraber halkın tutunduğu 
geleneklerden ve kimliğinden 
kopmaya yüz tutmuştur.

Devlet kavramına ekonomi cep-
hesinden de yaklaşan Murat 
Erol, küresel bazdaki değişikliği 
de izler. Günümüzde devletlerin 
şirketleşmesi ile beraber millet-
lerin devlet için fedakârlık duy-
gularının rafa kalktığı tespitini 
yaparken bu durumun ruhi so-
nuçlar doğurduğunu ve toplum-
sal bir çökmenin başladığının 
altını çizer. Şirket-devletlerde 
güdülen kâr kaygısı, milletleri 
birleştiren manevi bileşimlerin 
askıya alınmasına neden olur. 
Erol bu noktada devlet mese-
lesine teklif de getirerek “Ulus 
devlet görünümlü, imparatorluk 
gönüllü, şirket akıllı” bir siste-

min sorgulanması gerektiğinin 
üzerinde durur.

SORUNSUZ VATANDAŞ SORUNU

Geçerli ahlak anlayışı da devlet-
lerin değişimi ile beraber prag-
matik bir hâle bürünmüştür. 
Devletler, milletin ortak ahlak 
anlayışlarını hukuk kurallarıyla 
yoğurarak “sorunsuz vatandaş” 
olarak değiştirmiş, yapay ve şeklî 
bir ahlak kavramı ortaya çıkmış-
tır. Türkiye de bu noktada ahlak 
krizi yaşamaktadır. Murat Erol 
bu krizi üç başlıkta topluyor.

Birinci olarak herkes kendi yap-
tığı işi meşrulaştırma peşinde 
koşmaktadır. İkinci olarak ahlak 
genel hukuk kurallarına indiril-
mektedir. Son olarak ise ahlak, 
İslâm’ın genel kaideciliği, emir 
ve yasaklarına indirgendiğinden 
şekilci bir Müslümanlık ortaya 
çıkarmaktadır. Murat Erol böyle-
likle Türkiye’de bir ahlakileştir-
me çabasının hâkim olduğunu, 
beşeri kurallarla harmanlanmış 
ahlakın tekrar üretilerek doğru 
bir ahlak şekillendiği söyleminin 
oluşturulduğunu belirtir.

Belirtmek gerekir ki siyaset de 
benzer şekilde halkın genel ahlak 
tercihlerinin bir yansıması şek-
linde “görünme ve şekilcilik”in 
egemen olduğu bu zihniyeti yer 
yer destekleyerek kendi çıkarları 
için kullanmaktadır. İnsanların 
özellikle sosyal medyada görün-
me saplantısının toplum için 
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faydasızlaşmasının önemsenme-
diğine Erol dikkat çekiyor. Bu 
ahlak krizinin önüne geçebilmek 
için devletin şeklî dindarlık ve 
sorunsuz vatandaş psikolojisin-
den çıkması, yapay samimiyetin 
terk edilmesi ve kendisine bir yol 
belirlemesi gerekiyor.

Murat Erol kitabında bir bakı-
ma ele aldığı temalar üzerinden, 
devletin, toplumun, bireylerin 
yabancılaşması, yozlaşması fikri-
ni takip ediyor.

Ona göre Türkiye’deki bu yoz-
laşmayla beraber ideolojiler de 
bir değer kaybına uğruyor. Gü-
nümüzde artık esas olarak fayda 
ön planda olduğundan siyaset, 
ahlak ve hukukta faydacılığın 
etkisini gördük. Fakat bu fayda 
arayışı ideolojilere ve fikirlere de 
sıçramış olup ideolojilerin mes-
lekleşmesi ve alınıp satılması da 
artmıştır.

Aydınlar ideolojileri bir ticaret 
unsuru hâline getirmekten çe-
kinmemekte ve bu durumu da 
kazanç kapısı durumuna getir-
mektedir. Türkiye’de fikir hare-
ketlerinin temel eleştiri odakla-
rından birini aydınlar oluşturur. 
Aydınların, ideolojilerin yoz-
laşması esas sorundur. Bir fikir, 
bir inanç olarak kalması gere-
ken ideolojilerin ve düşüncele-
rin ekonomik çıkarlar uğruna 
saflıklarını kaybettiği tespitini 
yapan Murat Erol, bu kimseleri 
“ideolog” sıfatıyla eleştiriye tabi 
tutuyor.

KENDİ KUYUMUZU MU 
KAZIYORUZ?

Sosyal sorunların içine dalıp 
çözümler hususunda kafa yor-
maktansa bireysel sorunların 
gürültüsü eşliğinde toplumdan 
ve hayattan soyutlanmak her za-
man için daha kolay bir seçenek 
olmuştur.

Aynı zamanda toplumdaki dü-
zensizlik ve olaylardaki hakikat 
görülmüyor, görülmek istenmi-
yor, görülmeye cesaret edilemi-
yor. Murat Erol bu isteksizliği 
Ömer Seyfettin’in “Yüksek Ök-
çeler” hikâyesiyle bağdaştırır 
ve bu duruma da “yüksek ökçe 
rahatlığı” adını verir. İnsanlar; 
toplumsal sorunlar, büyük oyu-
nun görülmesi gibi büyük baş 
ağrılarındansa daha küçük baş 
ağrılarını tercih ederler, yüksek 
ökçelerini giyerler, tüm bu olan-
lara kulaklarını tıkarlar ve kendi 
küçük baş ağrılarına dönerler.

Tabi burada dikkatlerden kaçırı-
lamayacak bir sorun var ki her-
kesin ilgisini çeker; ekonomik 
problemler. Yaşam kalitesi insan-
lar için her şeyin önündedir. Mu-
rat Erol’a göre toplum adına sos-
yal problemlerdense en çok dert 
edinilmesi gereken konu eko-
nomidir. Bu sebepten pasta dili-
minin peşinde koşmakta hiçbir 
mahsur yoktur ve ödülden pay 
almak için her yol mubahtır. Bu 
da aslında başta bahsettiğimiz 
herkesin kendi yaptığı işi meşru-
laştırma konusuna geliyor. Kriz-
lerde bile insanlar yapıp ettikle-
rini meşrulaştırmaya uğraşarak 
gerçekleri saklayabileceklerini 
zannediyorlar.

Bununla beraber başka bir ke-
sim vardır ki onlar da düşünce-
lerinin “düşmanları” tarafından 
kontrol edildiğini, fikirlerinin 
hasımlarına hizmet ettiğini, on-
ların ekmeklerine yağ sürdükle-
rini iddia edenler… bu tipler bu 
fikirlerin kendilerinin olmadığı 
konusunda paranoyaya düşerler. 
Batılılaşmaktan yıllardır korku-
lur ve fakat bu korkuyla bir yere 
varılamamıştır. Murat Erol bu 
durumu “her taşın altında bir şey 
aramak ile her taşın bir kişiye ait 
olduğu zannı arasında kalmak” 
olarak tanımlar. Fakat şunu da 
kabul etmek gerekir ki komplo-

culara kızsak da 11 Eylül ile hem 
Batı’nın hem de Amerika’nın ye-
nilmezliği kanıksanmıştır.

Murat Erol da bu noktada 
Amerika’ya geçer ve ülkeyi üçe 
ayırır: “kafamızdaki Amerika, 
haritadaki Amerika, var olan ger-
çeğiyle Amerika.”

Kafamızdaki Amerika 11 Eylül 
öncesi ve sonrası olarak ikiye 
ayrılan, 11 Eylül’den sonra zi-
hinlerdeki büyük ve yenilmez 
modelin silindiği Amerika’dır… 
Haritalardaki Amerika, gücünü 
sömürgecilikten alırken var olan 
Amerika ise hayal döngüsün-
de sıkışıp kalmış bir enkazdır 
aslında…

Kitaptaki son tema ise özellikle 
son yıllarda çokça gündeme ge-
len kentsel dönüşüm, şehirler ve 
2000 öncesinin temel gerçekliği 
gecekondular… gecekondu-mo-
dern şehir çatışmasından bahse-
den Murat Erol, şehir elitlerinin 
gecekonduları ötekileştirerek 
kendisine bir karşıt yaratıp en 
sonunda da bu karşıta karşı geri 
adım atmasının ve gecekondu 
kültürünün binalar yapmakla 
son bulamayacağının üzerinde 
dururken aslında bir zihniyeti 
de eleştirir.

Murat Erol’un kitabını beş ana 
hat etrafında toplayabiliriz: ide-
oloji ve ahlak, devlet ve gelenek, 
siyasi iktidar ve kimlikler, kül-
tür ve şehir, savaş ve Amerika. 
Erol’un denemeleri Türkiye’nin 
kadim meselelerini ele alıp bazı 
önemli sorunlara ışık tutup çö-
zümlere ulaşılması için iyi bir 
imkân. Sorunlara çözümler de 
teklif eden Erol’un kitabı bu açı-
dan siyasi hayatımız için de bir 
kaynak mesabesinde…
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