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DEVAM 4’TE

İSMAİL KÜÇÜKKILINÇ
Hukukçu

Türkiye’de
İslamcılık

niçin 
köksüz? 

Gelenek müdafiliği ve mo-
dernizm tenkidi adına hare-

ket edenlerin, cemaatleri-
nin gelecek plan ve hesap-
larıyla haykıranların ve de

sırf muhalefet olsun diye
anlamsız şeyler söyleyenle-
rin koro halinde İslamcılı-
ğa hücuma geçmeleri hay-
ra alamet değildir. Bir dö-

nem solculara karşı göğüs-
lerini gere gere “Akıncı”,

“Ülkücü” ya da “Sağcı”
olduklarını söyleyenlerin
şimdilerde İslamcılığı ve

İslamcıları tahkir için “ku-
ruyemişçi”, “ simitçi” gibi
yüksek zekâ tezahürü teş-

bih ve kıyaslarda bulun-
maları manidardır. İslam-
cılık tenkidinin bir adabı

ve seviyesi olmalıdır.    
İslamcılıktan bahsederken
artık bir tavırdan, bir bakış

açısından bahsettiğimiz
malumdur. İslamcılık, İs-

lam’ı verili/mevcut/modern
duruma “tâbi” hale getiren

değil, bu durumu dikkate
alarak İslam adına yeni yo-
rumlar üreten bir akımdır.
Ancak bir kısmının zekâ-

sından değilse de samimi-
yetinden şüphe duymakta
mazur olduğumuz mahut

koroya mensup bazı Müs-
lümanların kötüniyetli bir
yaklaşımla İslamcılığı or-

yantalizm ve modernizmle
müradif ve müsavi görmesi
hayli dikkat çekici olmalı-
dır. İslamcılık, salt tarih ve
sosyoloji meselesi değildir;
biraz da Müslümanlık me-

selesidir. Tek dertleri İslam
olan ve gerek kendileri ge-

rekse de üçüncü şahıslar ta-
rafından “İslamcı” olarak

tavsif ve takdim edilen çok
sayıda insanın çeşitli se-

beplerle seslerinin çıkmı-
yor olması mahut koronun
tezlerinin kuvvetine (!) de-

lil sayılmamalıdır.
İslam toplumunun Hint,
İran ve Yunan kültür ve

medeniyetiyle tanışması,
hatta İslam’ın tecviz etme-
yeceği derecede bunlardan

etkilenmesinin “modern”
tanışma ve modernizm ol-

madığını, modernizmin;
aydınlanma, pozitivizm ve

kapitalizmle anlam ifade
eden yeni bir şey olduğunu

“geleneğe” ittiba ederek
kabul edelim. Kanaatimce

geleneğin dünyasına ve za-
manına ait fikrî-zihnî etki-
lenme “modern” döneme

ait etkilenmeden daha
problemlidir. Çünkü kadim
kültür ve medeniyetlere ait
“kurum ve değerler” trans-

fer edilirken bunların bir
kısmı çeşitli şekillerde kut-
sallaştırılmış ya da dinsel-

leştirilmiştir. 
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slamcılık tartışması siyasi tartışma
alanına sürekli geri geliyor. Daha
önce defalarca yaşanan ‘öldü’ tar-
tışmalarına rağmen geri geliyor

hem de. Sadece bu bile ‘öldü’ tartış-
malarına verilmiş bir cevap olarak
kayda geçirilebilir. İslamcılığın bir tür-
lü öldürülememiş olması bu tartışma-
nın daha uzunca bir süre devam ede-
ceğini de gösteriyor. Bu açıdan, bu tar-
tışmaya devam etmenin yollarından
biri, neden ‘öldü’ iddialarına rağmen
hâlâ İslamcılık tartışmasının canlı bir
şekilde devam ettiğine cevap aramak
olabilir. Neden birileri sürekli öldür-
meye çalışıyor İslamcılığı? Neden İs-
lamcılık tartışması sürekli gündemde
kalıyor? Hangi iktidar ilişkileri ve han-
gi ihtiyaçlardan dolayı bu tartışma de-
vam ediyor. Bir başka deyişle İslamcı-
lık tartışmasının bağlamı nedir? Bu
soruya cevap vermek tartışmanın sağ-
lıklı şekilde yürümesi noktasında
önemli bir katkı sunacaktır.

İslam’a karşı İslamcılık
İslamcılık tartışmasını sağlıklı bir

şekilde yürütmenin yollarından bir di-
ğeri ise, İslamcılık ile İslam arasındaki
farkın gündemde tutulmasıdır. Eğer İs-
lamcılık tartışmasını analitik olarak
‘İslam’ tartışmasından ayırabilirsek,

İslamcılığın bağlamını yakalamak da-
ha kolay olacaktır. Hatırlanacak olursa
İslam’ın farklı yorumları bağlamında
gündeme gelen önemli başlıklardan bi-
risi ontolojik olarak farklı bir metnin,
nasıl bir epistemolojiye yol açacağı
tartışmasıdır. Bir başka deyişle, İs-
lam’la ilgili tartışmalardan birinin, Al-
lah’ın sözü olan bir kitabın yani
Kur’an-ı Kerim’in, tarih içinde yaşa-
yan bitimli özneler tarafından nasıl an-
laşılabileceği tartışmasıdır. Bu noktada
bile tefsir sorunu üzerinden bir tarih-
sellik tartışması devam ederken, İslam-
cılığı İslam’a eşitlemek tartışmayı tıka-
yan bir işlev görmektedir. Bu konuda
herkes hemfikir gibi görünse de, tartış-
ma biraz ilerlediğinde tekfir kılıçlarını
çekenler, bu analitik ayırımın pek de
farkında olmadıklarını gösteriyor. 

İslamcılığın metafiziği
“İslamcılık ...-dır” ya da “İslam-

cılık ..... değildir” tarzında metafizik,
tarihüstü, aşırı basitleyici, yazarı İs-
lamcılık konusunda tek otorite haline
getiren bir tavır ancak farklı bir meta-
fizik oluşturarak tartışmayı tıkayan çı-
karımlardan biri haline geliyor. Meto-
dolojik olarak bunun farkında olsak da
bir çoğumuz bu tuzağa düşmekten ka-
çınamıyoruz. İslamcılığın ‘neliği’ el-

bette tartışılabilir. Ancak daha üretken
ve meydan okuyucu yorumlar için İs-
lamcılığın farklı hâllerini konuşmak,
İslamcılığın zuhur ettiği anları ya da
bazı özelliklerini konuşmak daha fay-
dalı olacaktır. İslamcılığın ortaya çıktı-
ğı şartları, cevap verdiği soruları, bu
soruların şartlarını ve nasıl dönüştüğü-
nü konuşmadan İslamcılık tartışması
yapmak anakronizmden tekfirciliğe
kadar birçok sorun üretiyor. 

İslamcılık tarihseldir
Yukarıdaki ilkenin devamı olarak

İslamcılığın tarihsel bir hareket oldu-
ğunu kabul etmek de faydalı olacaktır.
İslamcıların kendilerini İslam dinine
nispet etmeleri, söylediklerinin zorun-
lu olarak İslam olduğu anlamına gel-
mez. İslam’ın belirli tarihsel, toplum-
sal, ekonomik ve kurumsal şartlar al-
tında yaşadığı problemlere karşı bir
çözüm arayışı olarak düşünülebilecek
İslamcılığı, İslam’ın tek ve zorunlu so-
nucu olarak görmek, bu tarihselliği or-
tadan kaldırdığı ölçüde sorun yaşaya-
caktır. İslamcılar içerisinde bunu savu-
nan ihya hareketleri ya da tecditçi ha-
reketler olduğu herkesin bildiği bir ko-
nu. Bu akımlar kendilerini İslam’a
nispet edebilirler. Bu iddialarında hak-
lı da olabilirler. 

İslamcılık
tartışması pek çok

yeni soru akla
getirdi, pek çok

soruyu da
güncelledi. Nuh
Yılmaz’ın yazısı
İslamcılıkla ilgili
akla gelen hemen

her soruyu
İslamcılık

şemsiyesini geniş
açarak ele alıyor. 
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Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü

Nuh Yılmaz

Her haliyle

İslamcılık...

DEVAM 6’DA

İslamcılık vadisinde Fazlur Rahman İslamcılık birlikte umut etmektir 
Modernistlik, Kur’an’ın düşmana karşı silahlanmayla ilgili at besleme tavsiyesini nükleer
silahlanmaya hamletmekte sakınca görmeyen, ama öbür taraftan “iki kadın şahit eşittir bir erkek
şahit” hükmünü lafzî mucibine göre uygulamak gerektiğinde ısrar eden zihniyete yakışan bir sıfattır.

Dünya sistemi Müslümanların iktidar olduğu ancak küresel şebekenin tekerine çomak 
sokmayan bir işleyiş içinde olmasını temenni etmektedir. Bu nedenle
İslamcılık en çok iktidarda gündeme gelecektir/gelmelidir. 

MUSTAFA ÖZTÜRK Sayfa 4’te MUSTAFA EVERDİ Sayfa 6’da
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ncak bu İslamcılığın İslam’a nispet edilebileceği
anlamına gelmez. Sadece bazı İslamcıların, ken-
di İslamcılıklarını dini bir dille ele alarak, İslam-
cılıklarını İslam’a eşitlemeye çalıştıkları anlamı-

na gelir. Bu da bir pozisyon olarak meşrudur ama tüm İslam-
cılıklara zorlanması hem başarılı olmayacaktır hem de yine
tartışmayı teolojik bir tartışmaya çevirecektir. 

İslamcılık Müslüman toplumların yaşadığı siyasi bir kri-
zin neticesinde bu krizi aşmak için önerilen farklı pozisyon-
larla ortaya çıkmıştır. Sorunun çıkış noktasının siyasi olması
cevabının teolojik olmasını engellemez. Siyasi sorulara veri-
len teolojik cevaplarla tartışma zaman zaman teolojik bir hal
alabilir. Hatta teoloji siyasetin önüne de geçebilir. Tartışma
teoloji tartışmasına dönüşerek siyasi niteliği ortadan kalkabi-
lir. Ancak tüm bunlar sorunun ortaya çıkışının siyasi olduğu
gerçeğini değiştirmez. İslamcılık tartışması belirli bir tarihi
dönemde siyasi sorunları çözmek için ortaya çıkmıştır. Ancak
siyasi bir soruya verilen cevap teolojik olduğu anda tartışma
başka bir mecraya girmiştir. Tartışmasının sağlıklı yürümesi
için bu bağlamı da yerli yerine oturtarak bu kaymaların tartış-
mayı nasıl şekillendirdiğine bakmak gerekir. Özetle İslamcılık
siyasidir ama teolojik görüngülerle hayatını sürdürebilir.

İslamcılık tarihsel olduğu için haliyle özsel değildir. İs-
lam’ın özünün ne olduğu ve özselliği tartışması bile he-
nüz çözülmeden, İslamcılık tartışmasını özsellik olarak
ele almak, İslamcılığı ortaya çıktığı tarihi ana sabitlemek
olacaktır. Bu da İslamcılığın özsel olduğu anlamına gel-
mez. Daha ziyade İslamcılık tartışmasını yapanların, ha-
reketin ortaya çıktığı anı özselleştirdikleri, bu zamanda
yaşanan sorunları soyutlayamadıkları, İslamcılığı isteye-
rek ya da istemeyerek ‘öldürmeye’ çalıştıkları anlamına
gelir. Bu ise İslamcılığı tarihsel bağlamından soyutlaya-
mayan entelektüel bir sorundur, dini bir sorun değil.

İslamcılık - devlet ilişkisi 
İslamcılık ilk ortaya çıktığı dönemlerde belli siyasi kriz-

lerle hesaplaşarak kendisini oluşturdu. Farklı dönemlerde ha-
lifesiz bir dünyada Müslümanların nasıl yaşayacağı sorunu,
Batı sömürgeciliğine karşı nasıl Müslüman kalarak mücadele
edilebileceği, Darül İslam’ın işgalden nasıl kurtulacağı, Müs-
lümanların gayrimüslim yönetimler altında nasıl yaşayabile-
ceği, yani azınlık sorunu, gibi sorular İslamcılığın temel soru-
ları olmuştur. Buna verilen ‘hurafe’, ‘öze dönüş’ cevapları ise
ikincil önemdedir. Bu nedenle bu soruların niteliğini analiz
edip, İslamcılığı bu soruların ve kaygıların bugünkü karşılığı-
nın ne olduğu ile birlikte ele almak gerekir. Aksi halde bu so-
rulara maruz bırakılan, ancak 19. yy’dan çok daha karmaşık
bir dünyada halen aynı soruları sürdürmek faydalı bir tartış-
manın önünü kapatacaktır. İslamcılığın devletle ilişkisi de yu-
karıdaki metodolojik sorular çerçevesinde ele alınmalıdır. İs-
lamcılık devlet siyaseti olabilir mi? Nasıl bir devlet, İslamcıla-
rı İslamcı olmaktan çıkarır? Hem İslamcı olup hem de iktidar
olmak mümkün müdür? İslamcılık iktidardan ebedi sürgün
mekanı mıdır? İslamcılık başkanlık sistemini mi yoksa parla-
menter sistemi mi, yoksa velayeti fakih sistemini mi gerekti-
rir? Tüm bu sorular aslında İslamcılık tartışmasının nasıl da
devlet etrafında döndüğünü göstermesi açısından son derece
kayda değer. İslamcılığı tartışmak İslamcılığı bu tür sorulara
cevap vermeden önce İslamcılık-devlet ilişkisini yeniden dü-
şünmeye iter. İslamcılığın, özellikle halife-sonrası dönemde
iktidar odaklı bir arayış olarak tanımlanması, ancak son dö-
nemde ise iktidar olunca İslamcı olunamayacağı şeklindeki
tartışmasının öne çıkmasına bu çerçevede bakmak gerekir.
Aksi halde önceden kurulmuş hazır cümleler ve yargılarla bu
soruları tartışmak mümkün olmayacaktır.

İslamcılık ve evrensellik
İslamcılık tartışmasının önemli ayaklarından biri hüma-

nist bir evrenselci dilin ‘ümmetçilik’ olarak dilimize  çevril-
mesidir. Bu soyut evrenselci dil, hem her tür müdahaleyi ka-
patır hem de son derece baskıcı bir dille belli hümanist pozis-
yonları ‘İslami’ pozisyon diye dayatarak garip bir evrenselci-
lik üretir. İslamcıların evrensellikle ilişkisi benzeri kavramlar-
la tartışılarak açılmalıdır. Ahmet Demirhan’ın başlattığı ‘ci-
hanşümul’ tartışması bunlardan biri olabilir. Aksi halde soyut
evrenselci dil ümmetçilik adına tamamen apolitik ve Batıcı
dile mahkum bir hümanizmi öne çıkaracaktır. Bu da İslamcı-
lık tartışmasını basit bir evrenselcilik tartışmasına indirgedi-
ğinden tartışmayı tıkayacaktır. Benim baktığım noktadan İs-
lamcılığın bu tartışmayı yürüteceği en iyi metafor ‘Filistin’dir.
Filistin’in nasıl bir ortak muhayyile ürettiğine bakılarak ev-
renselcilik sorununun zararlı etkilerinden kurtularak tartışma
sürdürülebilir. Bir diğer deyişle pratik bir örneğin kullanılması
kavramların kapattığı dili açmamızı mümkün kılabilir.

İslam ne kadar bir ise, İslamcılık da o kadar çoktur. Bu
nedenle farklı İslamcılıkların olduğunu kabul etmeden, bu İs-
lamcılıkların da meşru olduğunu kabul etmeden İslamcılık
tartışması yapmak ancak sekter pozisyonlar üretebilir. Bu ço-
ğulculuğa alan açılmaması İslamcılık tartışması ‘öldü’ tartış-
masından ‘tekfir’ tartışmasına uzanan bir alanda kuracağı
için verimli olmayacaktır. Ancak çoğulluğu postmodern bir
“ne dersek olurla” karıştırmamak gerekir. Bunun çerçevesini
de yine bu tartışmalar belirler.

İslamcılık çıkış itibariyle Batı ile ilişkisi ele alınmadan
konuşulamaz. Ancak Batı’nın Batı olmaktan çıktığı, Avru-
pamerkezciliğin dilimizi belirlediği bir dünyada, Batı-Av-
rupamerkezcilikle hesaplaşmasında Avrupamerkezciliği
yıpratan bir karakteri vardır İslamcılığın. Avrupa hikayesi
dışında bir hikayenin olduğunu, iyi bir hayatın Avrupa’nın
tarif ettiğinden farklı olabileceği nosyonu İslamcılığın
önemli karakterlerinden biri haline geliyor. Bu neden İs-
lamcılık-Batı ilişkisi Avrupamerkezcilik bağlamında yeni-
den düşünülmelidir. Sağlıklı bir İslamcılık tartışması yap-
mak için İslamcılık ilk çıktığı tarihsel dönemden soyutla-
narak ele alınmalıdır. Bunu için gereken bir takım metolo-
dolojk adımlar atılırsa İslamcılık tartışması tüm dünya si-
yasetini dönüştürecek bir dinamiğe sahiptir. Ancak İslam-
cılığı öldürmek için öldürmeye çalışanlarla, yaşatmak ister-
ken öldürenlerin bu tartışmayı biraz açması gerekiyor.

nuhyilmaz@gmail.com
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İslamcılık...

NUH YILMAZ
Birinci sayfadan devam...

slamcılık; Batının siyasi/teknolojik/askeri
üstünlüğüne karşı bir direniş arayışıdır. Ba-
tının gücünü dengeleme, durdurma ve eski
ihtişamlı günlerin yeniden ihyası arayışının

bir sonucudur. Bu nedenle geleneksel ulema
yerine, Batıyı az çok tanıyan aydınlar tarafın-
dan sürdürüldü genellikle.

İslam; dünyaya ve insanlığa dair siyasi çö-
züm öngörüyordu elbette.  Toplumsal, siyasal
projelerini sürekli genişleyen bir coğrafyaya ta-
şıyan hakim bir dinin durdurulması ve geri çe-
kilişi derin bir travma oluşturdu.

Geleneksel ulemanın Batının üstünlüğüne
klasik formlar içinde bir anlam/cevap vermesi
mümkün değildi. Bir Gazali de çıkaramadı.
Din İslam’dı, son dindi ve Müslümanlar yeryü-
züne nizam verecek Hak dinin temsilcileriydi-
ler. Gerçek ise Batının hükmettiği ve belirleyici
olduğu bir dünya resmi çiziyordu. 

Bu durumda İslam, İslamcılık dediğimiz
düşünce formu ile hayatiyetini devam ettirme
yolu buldu. İslamcılık; İslam’ın yeryüzüne dair
iddialarını sürdüren bir ihya hareketidir. Yoksa
zamanın ruhu İslam’ı geri çekilişe, tükenişe
iten bir trajediye zorluyordu. Bu nedenle İslam-
cılık cesur ve romantik bir çıkış hareketidir.
Cesurdur; geleneksel İslam; dünyanın yeni yö-
nelişi karşısında cevap veremez hale gelmişti.
Romantiktir; yenilgilerle zillete düştüğü bir dö-
nemde dahi büyük iddiasını sürdürebilmiştir.

İslamcılık tartışmalarında -cı ekine takıl-
ma, namaz kılıp kılmama tartışmaları,  İslâmcı
kelimesinde “İslâm’ın ticaretini yapan” pejora-
tif anlam aramalar geleneksel İslam’a yaslanan
savunma psikolojisinin tezahürleridir. Müslü-
man kirli olabilir ancak asla “necis” olmaz.  Bu
bakımdan Müslüman olduğunu söyleyen, bi-
reysel günahlarından çok; yeryüzünde işlenen
cinayetlere bakışı, yenilgilere rağmen dünyaya
nizamat verme iddiasına dayanan duruşu üze-
rinden değerlendirilmelidir. Böyle bir bakışa ve
duruşa sahip olan İslamcıdır.

İslam’ın teklifini yaymak...
Öncelikle İslamcılık; yeryüzünde işlenen ci-

nayetleri önlemektir. İslam’ın adalete ve merha-
mete dayanan teklifine karşı seküler ve çıkara da-
yalı Batı hakimiyetini geçici bir durum görebil-
mesindeki ferasette yatar. İslamcılık; bu cinayet-
lere, soyguna, talana meşruiyet kazandıran strate-
jistlerin hesaplarını boşa çıkarmak; estetik ve etik
bir dünya inşa etmek düşüncesidir. Bu önemli işl-
evin yanında namaz kılıp kılmama, -cı eki vb. tar-
tışmaları füruattandır.

Kalp hazır olmadan namaz kabul olmaz de-
mişler. Güvenli bir alana çekilmek; gündelik ha-
yatında İslam’ı yaşamak Müslüman’ın bireysel
sorumluluğudur. Toplumsal ve siyasal sorumlu-
luklarını yerine getirmeden bütün bu ibadetler
hangi sosyal görevlerin ikamesi sayılabilir. Çevre-
sinde -siz onu yeryüzünde anlayın- bir yangın
varken; bütün bu yangınların ortasında huzurlu
bir hücre oluşturan ve bunu siyasal, sosyal sorum-
luluklardan daha önemli gösterenler; hangi Müs-
lümanlıktan bahsettiklerini biliyorlar mı? Hz. İb-
rahim’in rolünü, ateşin ortasında sulak bir alan
bulmakla mı sınırlı tutuyorlar?

İslamcılık; dünyaya hâkim olan firavunî anla-
yış karşısında rahmani bir vahanın da mümkün
olduğunu söyleyen ve bu özlemi insanlığın özle-
mi haline getiren düşüncedir. İslamcı bu gayeye

sahip insandır. İnsanlığa dair bir umut oluştur-
maktır. Bu umudu önce Müslü≠manlarda sonra
insanlıkta uyandırabilen; bunu hayatının anlamı
kılan Müslü≠man’≠dır İslamcı. 

Umut; birlikte umut edilirse anlamı vardır.
Bütün dinler, devrimler, hareketler, yürüyüşler
bu ortak umudun sonucu eyleme dönüşür ve
başarıya ulaşır. 

Yeryüzündeki cinayetler karşısında Müslü-
man’ın yutkunma ve çalıyı dolanma çaresizliğine
teslim olmak zorunda olmadığını, buna yüksek
sesle itirazla bir kurtuluş yolu olarak İslam’ın ol-
duğunu söyleyen kim varsa İslamcıdır. 

İslam; bireysel kurtuluş çağrısı değildir. Bi-
reysel takva ve zühdün İslamcılara karşı üst per-
deden bir söz söyleme hakkı verdiğini söyleyen
kim varsa; mümin değil belki sadece Müslü-
man’dır. Bu anlamda Müslüman olan biri; mü-
minlere, hele İslamcılara üst perdeden söz söyle-
me hakkına sahip değildir. HUCURÂT suresi 14.
Ayet “A’râbîler iyman ettik dediler, de ki: siz he-
nüz iyman etmediniz ve lâkin henüz iyman kalb-
lerinizin içine girmemiş olduğu halde İslâm’a
girdik deyin ve eğer Allah’a ve Resulüne itâat
ederseniz size amellerinizden hiçbir şey eksik-
lemez, çünkü Allah gafur, rahîmdir.” Müslüman
olmak bir mensubiyet ve aidiyettir. Mümin olmak
ise; bu kurtuluşa herkesi çağırmak zaruretine ina-
nan ve hayatın her alanını İslam’a göre düzenle-
me iddiası taşıyan olmaktır.

Biz evde huşu ile namaz kılmak, kendimi-
ze (cemaatimize) lokal bir cennet oluşturmak,
büyük huzura sadece İbn-i Arabi ve Mesnevi
okumaları ile ulaşmak çabası içindeyken; yer-
yüzünde işlenen cinayetlere karşı bir sözümüz,
tepkimiz ve yaşanabilir bir dünya teklifimiz
yoksa belki “Müslüman” olabiliriz ama bir sö-
zünüz, tepkiniz ve yaşanabilir bir dünya teklifi-
niz varsa orada İslamcılık vardır. 

Medeniyet; bu dünyayı insanlığa yakışır bir
güzellikte düzenleyen ve İslam’ın vaat ettiğini ha-
yata taşıyan evrensel bir darülislam/çatı oluşturan
sistemin tamamına denir. Selçuklu veya Osmanlı
Medeniyeti dediğimizde lokal ve arızî bir tercih-
ten değil; bütüncül bir alternatiften söz ediyoruz
demektir. Bu anlamda medeniyet derken İslam’ın
inşa ettiği zihniyetin insanlığın hayatına uygulan-
masından, hep birlikte yaşanan bir bütünleşmek-
ten söz ediyoruz demektir.

İslamcılığın muhalefetten sonra iktidara gel-
diğinde sona erdiğini-ereceğini söylemek; İs-
lam’ın vaat ettiği umudun gerçekleşmesini önle-
mek isteyen bir temenniden ibarettir. Çünkü İs-
lamcılık; İslam’ın medeniyet kurabilen bütüncül
(total) bir sistem olduğunu kabul edip ileri sür-
mektir. Bu nedenle İslamcılık en çok iktidarda
iken gereklidir. Küresel sisteme entegre olarak
bütüncül tekliflerinden soyunmuş bir İslam; in-
sanlığın umudunda hayal kırıklığına yol açmaktır.
O nedenle İslamcılık artık bir söylem olmaktan
öte iddialarını gerçekleştiren; ihya ve inşaya dö-
nüşen bir medeniyet iddiası olacaktır.  

Evrensel bir tasavvur; şehriyle, ülkesiyle,
mimari ve hayatın bütün alanları ile ilgili teklif-
lerini hayata geçirmek imkânı bulduğu bir dö-
nem başlamıştır. İslamcılık sanat alanında, bi-
rey olarak şiirde yüksek burçlara bayrağını taşı-
mıştır. Bundan sonra mimari, şehircilik, ekono-
mi gibi yetki sahibi olduğu her alanda bu dü-
şüncesini elbirliği ve güç birliği ile uygulamaya
koyabilmek iktidarına ulaşmaktadır. 

Dünya sistemine çomak sokmak
Dünya sistemi Müslümanların iktidar olduğu

ancak küresel şebekenin tekerine çomak sokma-
yan bir işleyiş içinde olmasını temenni etmekte-
dir. Bu nedenle İslamcılık en çok iktidarda günde-
me gelecektir/gelmelidir. Ak Parti’den sonra,
Arap Baharı ile iktidara gelen İslamcılar, İslam
medeniyetini çağdaş bir anlayışla inşa etmek so-
rumluluğu ile karşı karşıyadırlar.

Bu nedenle gökdelenlere karşı mahalleyi,
faize ve üçkâğıda dayalı ekonomi karşısında
adil gelir dağılımını, zulme ve sömürüye dayalı
yönetime karşı adaleti, Yeni Dünya düzenine
karşı bölgesel güç merkezlerini öne çıkarmakla
görevlidirler. Bunun ilk imtihanı Türkiye’dir.
Ak Parti; halkı ciddiye almakla seçkinlerin ve
oligarşik yapıların çanına ot tıkamıştır. Bu İs-
lamcılığın adı konmamış bile olsa farkını ve üs-
tünlüğünü ortaya koymaktadır.

Bu nedenle İslamcılığın bittiğini söyleyenler
bitmesini temenni edenlerdir. Bireysel zühdün ya-
nında, dünyevi iktidarın insanı ifsat eden nimetle-
ri İslamcılığın ne kadar gerekli olduğunu göster-
mektedir.  İki yüz yıldır sürekli geri çekilen bir
düşünce/medeniyet; geleneğin kalıplarını aşarak
yeni bir ihya imkânı bulmaya başlamıştır. Dini ta-
hayyülün yükselişini besleyen İslamcılık; artık bu
hayallerini uygulamaya koyma imkânı bulmasıy-
la geri çekilirken bile verdiği umudun boş bir
umut olmadığını göstermiştir.

Bu umut; birlikte umut edildiğinde bir anlam
taşır.  Artık bireysel umut yerine kolektif umutla-
rın özneleriyiz. Tam da bu aşamada “tükeniş”
edebiyatı ile “harç bitti yapı paydos” demek ne
kadar gerçekçidir.

Üstadımız Sezai Karakoç ne diyordu;
“Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!” 

meverdi@gmail.com
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