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İSLÂMCILIK TARTIŞMASI siyasi tar-
tışma alanına mütemadiyen geri geliyor. 

Daha önce defalarca yaşanan ‘İslâmcılık öldü’ ya da ‘İslâmcılığın iflası’ tartış-
malarına rağmen sürekli geri geliyor olması, bu tartışmalara verilmiş bir cevap 
olarak kayda geçirilebilir. İslâmcılığın bir türlü öldürülememiş olması ise bu tar-
tışmanın daha uzunca bir süre devam edeceğini gösteriyor. İslâmcılığın bugün 
ne olduğu  tartışmasını verimli bir şekilde sürdürmenin yollarından biri, ‘öldü’ 
iddialarına rağmen hâlâ neden İslâmcılık tartışmasının devam ettiği sorusuna 
cevap aramak olabilir. 

Bugün Arap Baharı ile birlikte İslâmcı siyasi aktörlerin başta Ortadoğu olmak 
üzere tüm İslâm coğrafyasında farklı eklemlenmelerle birlikte siyasal alana geri 
dönmüş olması ‘İslâmcılık öldü’ tartışmasının bağlamını radikal bir şekilde de-
ğiştirmiştir. Bu zamansal ve mekânsal bağlam değişikliği bugünkü tartışmayı 
önceki dönemlerde Türkiye ölçeğinde yapılan benzeri tartışmalardan ayrıştı-
rıyor. İslâmcılık artık tek bir İslâmcılık şeklinde değil, siyasala renk vermeye 
çalışan muhtelif İslâmcılık türleri ve bunlar arasındaki gerilimler tartışması 
haline gelmiştir. Örneğin Mısır’da, darbe öncesi dönemde siyasal alan farklı 
İslâmcılıklar arası çekişmelere sahne olmuş, Selefiler-İhvan, Selefiler-Selefi-
ler, Selefiler-Cihadiler, Liberal İslâmcılar-İhvan, İhvan-Sufiler, İhvan-İhvan 
mücadeleleri ülkenin kaderini belirleyen mücadeleler olarak kayda geçmiştir. 
Selefilerin çoğunluğunun İhvan karşıtı darbeye destek vermesi ile gerçekleşen 
Mısır’da yaşanan darbeden sonra bu tartışma hız kesse dahi birçok ülkede te-
mel siyasi mücadele artık İslâmcılık ve diğerleri arasında değil, farklı İslâmcılık 
türleri arasında yaşanıyor. Bir başka deyişle İslâmcılığın öldüğü değil çoğaldığı, 
çoğullaştığı ve çoğulculaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yazı da bu çoğullaş-
manın şartlarını ve AK Parti sonrası İslâmcılığın dönüşümünü anlamaya çalış-
ma çabasının ürünü.

ISLÂMCILIK TARTIŞMASINA 
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Bu yaşananlar İslâmcılığı çoğullaştırırken, siyasal bir özne pozisyonu olarak İs-
lâmcılığı da hegemonik bir siyaset, yani siyasi tartışmanın rengini belirleyen ana 
siyasi akım haline getiriyor. Farklı İslâmcı pozisyonlarda hukukun üstünlüğü ve 
seçimler vurgusunu artırdıkça; bölge ülkelerindeki demokrasi-liberal demokrasi 
ilişkisi de sorunsallaştırılıyor. İslâmcılık içindeki bu tartışmalar liberal demok-
rasinin İslâm dünyasındaki Batıcı karakterini çözüp, demokrasiyi İslâmcılıkla 
yeniden eklemledikçe, liberalliği de demokratik taleplerden soyutlanmış, hayat 
tarzı savunuculuğu ve Batıcılık haline getiriyor. Mısır’da gerçekleşen darbe-
ye liberallerin desteğini ancak bu çerçevedeki liberalizm-demokrasi ilişkisinin 
çözülmesi ile anlayabiliriz. Bu nedenle de İslâmcılığın çoğullaştığı bu ortamda 
tartışma İslâmcılık-liberalizm ekseninden İslâmcılık-Batıcılık eksenine doğru 
kayıyor. İşte AK Parti’yi son dönemde ortaya çıkan tüm bu tartışmalarda sadece 
Türkiye’de değil, ‘model’ tartışması ile bölgede de gündeme getiren ve İslâmcılık 
tartışmasının merkezine oturtan da bu dönüşüm kendisi oldu. 

İslâmcılık ve Özne Olmak

Bir siyasi özne pozisyonu olarak İslâmcılık, Müslümanların ülkelerinin sömür-
geleştirilmeye başlaması ile birlikte ortaya çıkıyor. Bu tarihsel dönem eğer sade-
ce sömürgeleştirme ya da sömürgecilikle mücadele tecrübesinden ibaret olsaydı, 
İslâmcılık bir sömürge-karşıtı siyasi akım olarak kalır, sömürge sorunu çözül-
düğünde de biterdi. Oysa sömürgeciliği dünya tarihine oturtursak, bu dönem 
Müslümanların ilk defa gayrimüslim yönetimler altında yaşamak zorunda kal-
dıkları, Modern ulus devletin ortaya çıktığı, Müslümanların devlet ve siyasetle 
ilişkisinin değiştiği/dönüştüğü, vatandaşlığın oraya çıktığı bir döneme tekabül 
ediyor. Bu dönüşümle birlikte, modern dönemde bir Müslümanın nasıl bir siyasi 
sistemi meşru ve yaşanabilir kabul edebileceği, “iyi hayat” tanımının siyasal kar-
şılığının ne olacağı, yani siyasi meşruiyetin kaynağının ne olduğu sorusu ortaya 
çıkmıştır. İslâmcılığın ortaya çıkışında Batıcılıkla ilişkisi de bu nedenle büyük 
oranda bu siyasi meşruiyet krizi etrafında şekillenir.

Günümüzde İslâmcılık tartışmasının ortasında yer alan İhvân-ı Müslîmîn Hare-
keti’nin, imparatorluğun çözülmesinin ardından, Hilafetin kaldırılmasındansa 
sadece iki yıl sonra kurulmuş olması, İslâmcılığın siyasal teolojisinin kökenini 
de gösterir. İslâmcılık bu anlamıyla modern şartlarda, sömürgecilik bağlamında 
adil ve iyi bir dünya kurmak, hayali ve özlemiyle ortaya çıkmış bir ufuktur. Bu 
nedenle de İslâmcılık büyük oranda bu ufuk etrafında şekillenir. Bizatihi bu ufuk 
nedeniyle de İslâmcılık farklı ideolojilerle, siyasetlerle eklemlenebilir, bazen sol-
cu, bazen anarşist, bazen liberal renklerin ağırlığıyla ortaya çıkabilir. Bu farklı 
tezahürler İslâmcılığın öldüğünü ya da tasfiye olduğunu değil, farklı ideolojilerin 
etkisine girmeden, farklı siyasi özne pozisyonlarına teslim olmadan, bu farklılık-
ları da içine alarak, bunlarla hesaplaşarak yürüyebilme potansiyelini gösteriyor.

Yine bu dönemde modern ulus-devletle karşı karşıya kalan tüm medeniyetler 
krize girdi. Bu krize cevap Batıda, Marksizm, liberalizm, sosyal demokrasi vs. 
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gibi ideolojiler şeklinde ortaya çıktı.  Modern devletin İslâm dünyasında da başat 
devlet örgütlenmesi haline gelmesi, buna paralel modern siyasal alanın oluşma-
sı, İslâm dünyasında da buna benzer özne pozisyonları oluşmasına yol açmıştır. 
Batı’dakilerden farklı olarak, İslâm dünyasında bir başka siyasal özne pozisyo-
nu daha ortaya çıktı: İslâmcılık. İslâmcılık modern dönemde, modern devletin 
vatandaşı olarak, modern siyasal alanda bir Müslümanın siyasal ontolojisinin 
koşullarını sorgulayan, soruşturan, buna farklı cevaplar geliştiren pozisyonların 
ortak adı olarak gelişti.

Bir başka deyişle İslâmcılık, modern dönemde, Müslüman bir siyasal ontolojinin 
oluşması için mücadele eden, Batı’nın klasik özne pozisyonlarını ve Avrupa’nın 
hikâyesinin parçası olmayı reddeden Müslümanların ortak çabasının ürünü ola-
rak ortaya çıktı. Bu nedenle İslâmcılık, kendisini Avrupa’nın Tarih’ine,  Avrupa-
merkezci özne pozisyonlarına mesafe koyarak, bunlarla hesaplaşarak, bu anlatı 
ve pozisyonlarla eleştirel bir ilişkiye geçerek, zaman zaman bunlarla eklemlene-
rek kurulan modern bir özne pozisyonudur. İslâmcılık bu esnekliği nedeniyle de 
her tür ideolojiyle ve özne pozisyonuyla hesaplaşabilir, pazarlık yapabilir, ek-
lemlenebilir bir karakter kazandı. Süreç içinde de bazen bunlardan birine yakın-
laştı ve kâh ‘İslâmcı Sosyalizm’ oldu, kâh ‘Liberal İslâm’. İşte İslâmcılığı bu ta-
rihselliği ve çoğulluğu içinde tartışmak için belli önyargılarımızı elden geçirmeli, 
argümanlarımızın temeli oluşturan bazı temelleri yeniden almamız gerekiyor.

İslâmcılığın Hâlleri ve Varsayımları

İslâmcılık tartışmasını bağlamına oturtmak ancak bu modern bağlamsallığı gör-
mekle, İslâmcılığın esnekliğini ve eklemlenme kabiliyetini tanımakla mümkün-
dür. Bu nedenle bu tartışmayı sağlıklı bir şekilde yürütmenin yollarından ilki 
modern bir özne pozisyonu olan İslâmcılık ile İslâm arasındaki farkın gündemde 
tutulmasıdır. Sadece İslâmcılık karşıtları değil, İslâmcıların da büyük bir kısmı 
İslâm ile İslâmcılık arasında ayrımın olmadığını savunurlar. Bir din olan İslâm 
ile, bir siyasal özne pozisyonu olan İslâmcılık arasındaki farkı gör(e)memek si-
yasal, entelektüel ve teolojik nedenlerle mümkündür. Ancak bu tür yaklaşımlar 
zaman zaman bütün tartışmanın önünü tıkayıcı bir işlev görmektedir.

Bu nedenle eğer İslâmcılık tartışmasını analitik olarak ‘İslâm’ tartışmasından 
ayırabilirsek, İslâmcılığın bağlamını yakalamak daha kolay olacaktır. Hatırlana-
cak olursa İslâm’ın farklı yorumları çerçevesinde gündeme gelen önemli başlık-
lardan birisi ontolojik olarak farklı bir metnin (Kur’an-ı Kerim), nasıl bir episte-
molojiye yol açacağı tartışmasıdır. Bir başka deyişle, Halik-Mahluk tartışması ve 
bu tartışmanın sonunda ulaşılan cevabın yarattığı sonuçlardır. Bu tartışma özü 
itibariyle Allah’ın kelâmı olan bir Kitab’ın, yani farklı bir varlık düzlemine ait bir 
Kitab’ın, Kur’an-ı Kerim’in, tarih içinde yaşayan bitimli özneler –insan- tarafın-
dan nasıl anlaşılabileceği tartışmasıdır. Bu noktada bile tefsir sorunu üzerinden 
bir tarihsellik tartışması devam ederken, İslâmcılığı İslâm’a eşitlemek bitim-
li-tarihsel özneleri bitimsiz bir alana taşıma çabasıdır. Bu çaba ise ancak farklı 
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varlık düzlemlerini aynılaştırmakla, yani ontolojik farkı reddetmekle mümkün 
olabilir. Tartışmanın tarafları bu hatayı yapmamakta anlaşmış gibi görünseler 
de, tartışma biraz ilerlediğinde, bu ayrımın yol açtığı ontolojik, teolojik ve siyasi 
sonuçların pek de farkında olunmadığı ortaya çıkıyor. 

İslâmcılık konusunda tartışmayı tıkayan tavırlardan birisi de tartışmanın “İs-
lâmcılık ...–dır” ya da “İslâmcılık ..... değildir” şeklini almasıdır. Önceki tartış-
maya benzer şekilde, bu tavır da fiilen İslâmcılığı metafizik, tarih üstü, aşırı ba-
site indirgeyici bir konuma getirerek, iddia sahibi aktörü İslâmcılık konusunda 
tek otorite haline getirerek tartışmayı tıkayan çıkarımlardan biri haline geliyor. 
Metodolojik olarak farkında olunsa da, tartışmanın tarafı olan pek çok aktör 
bu tuzağa düşmekten kaçınamıyor. Bu hatayı ya da riski işaret etmek elbette 
İslâmcılığı tartışılamaz, muğlak ve üzerinde konuşulamaz bir konu haline ge-
tirerek kutsallaştırmak değildir. İslâmcılığın ‘neliği’ elbette tartışılabilir. Ancak 
İslâmcılığın farklı hâllerini konuşmak, İslâmcılığın zuhur ettiği anları ya da bazı 
özelliklerini konuşmak daha üretken ve meydan okuyucu yorumlar için asıl ih-
tiyaç duyulan tavırdır.  İslâmcılığın ortaya çıktığı şartları, cevap verdiği soruları, 
bu soruların şartlarını ve nasıl dönüştüğünü konuşmadan İslâmcılık tartışması  
yapmak anakronizmden tekfirciliğe kadar bir çok soruna yol açıyor. Hele ki son 
dönemde oldukça dinamik bir siyasi mücadele devam ederken bu hatanın yapıl-
ması ileride çok ağır sonuçlara yol açabilir.

Yukarıdaki tartışmanın devamı olarak İslâmcılığın tarihsel bir hareket olduğunu 
kabul etmek de faydalı olacaktır. İslâmcılar açısından, savundukları pozisyonun 
İslâm’a eşitlenmesi ilk etapta ‘haksız rekabete’ yol açarak, İslâmcılara önemli 
bir avantaj sağlıyor gibi görünmektedir. Zira hakikatin sahibi olma pozisyonu 
doğrudan bu hareketi diğerlerinin önüne geçirmektedir. Oysa İslâmcıların ken-
dilerini İslâm dinine nispet etmeleri, söylediklerinin zorunlu olarak İslâm oldu-
ğu anlamına gelmez. İslâm’ın belirli tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kurumsal 
şartlar altında yaşadığı problemlere karşı bir çözüm arayışı olarak düşünülebile-
cek İslâmcılığı, İslâm’ın tek ve zorunlu sonucu olarak görmek, bu tarihselliği or-
tadan kaldırdığı ölçüde sorun yaşayacaktır. İslâmcılar içerisinde bunu savunan 
ihya hareketleri ya da tecdid yaklaşımını benimseyen  hareketlerin olduğu her-
kesin malumu. Bu akımlar kendilerini İslâm’a nispet edebilirler. Bu iddialarında 
haklı da olabilirler. Ancak bu İslâmcılığın İslâm’a nispet edilebileceği anlamına 
gelmez. Sadece bazı İslâmcıların, kendi İslâmcılıklarını dini bir dille ele alarak, 
İslâmcılıklarını İslâm’a eşitlemeye çalıştıkları anlamına gelir. Bu da bir pozisyon 
olarak meşrudur ama tüm İslâmcılıklara zorlanması hem başarılı olmayacaktır 
hem de yine tartışmayı yine teolojik bir tartışmaya çevirecektir. Bu tartışma as-
lında göründüğünden çok daha zordur. İslâm ile İslâmcılık arasında bir fark gö-
rerek, kendini buna göre konumlandırmak, İslâmcı özneler için aşılması zor bir 
travmadır. Ancak bu travmanın aşılması İslâmcılığın kendisini yeniden üretip 
üretemeyeceğini belirleyen asıl konulardan biridir.
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İslâmcılık Müslüman toplumların yaşadığı siyasi bir krizin neticesinde bu krizi 
aşmak için önerilen farklı pozisyonlarla ortaya çıkmıştır. Sorunun çıkış nokta-
sının siyasi olması, siyasi soruya teolojik cevap verilmesini engellemez. Siyasi 
sorulara verilen teolojik cevaplarla tartışma zaman zaman teolojik bir hâl  de 
alabilir. Hatta sıklıkla teoloji siyasetin önüne de geçebilir. Giderek tartışma teo-
loji tartışmasına dönüşerek siyasi niteliği ortadan kalkabilir. Selefiliği bazı form-
ları, tekfircilik ya da ‘fırka-i naciye’ tarzı yaklaşımlar bu hataya düşen akımlardır. 
Ancak tüm bunlar sorunun ortaya çıkışının siyasi olduğu gerçeğini değiştirmez. 
İslâmcılık tartışması belirli bir tarihi dönemde Müslümanların dünyada yaşanan 
dönüşüm sonucunda karşılaştıkları siyasi, ontolojik ve dini sorunları çözmek 
için ortaya çıkmıştır. Ancak siyasi bir soruya verilen cevap teolojik olduğu anda 
tartışma başka bir mecraya girmiştir. İslâmcılık tartışmasının sağlıklı yürümesi 
için bu bağlamı da yerli yerine oturtarak bu kaymaların tartışmayı nasıl şekillen-
dirdiğine bakmak gerekir. Özetle İslâmcılık siyasidir ama teolojik görüngülerle 
hayatını sürdürebilir.

İslâmcılık tarihsel olduğu için haliyle özsel değildir. İslâm’ın özünün ne olduğu ve 
özselliği tartışması bile henüz çözülmeden, İslâmcılık tartışmasını özsellik olarak 
ele almak, İslâmcılığı ortaya çıktığı tarihi ana sabitlemek olacaktır. Bu da İslâmcı-
lığın özsel olduğu anlamına gelmez. Daha ziyade İslâmcılık tartışmasını yapanla-
rın, hareketin ortaya çıktığı anı özselleştirdikleri, bu zamanda yaşanan sorunları 
soyutlayamadıkları, İslâmcılığı isteyerek ya da istemeyerek dondurmaya, haliyle 
de ‘öldürmeye’ çalıştıkları anlamına gelir. Bu ise İslâmcılığı tarihsel bağlamından 
soyutlayamayan düşünsel kifayetsizlik sorunudur, dini bir sorun değil.

İslâmcılık ilk ortaya çıktığı dönemlerde belli siyasi krizlerle hesaplaşarak kendi-
sini oluşturdu. Farklı dönemlerde halifesiz bir dünyada Müslümanların nasıl bir 
siyasallığı tecrübe edeceği sorunu, Batı sömürgeciliğine karşı nasıl Müslüman 
kalarak mücadele edilebileceği, Dârü’l-İslâm’ın işgalden nasıl kurtulacağı, Müs-
lümanların gayrimüslim yönetimler altında nasıl yaşayabileceği, yani azınlık so-
runu, gibi sorular İslâmcılığın temel soruları olmuştur. Buna verilen ‘hurafe’, 
‘öze dönüş’ cevapları ise bağlam göz önüne alındığında ancak alındığında ikincil 
önemdedir. Bu nedenle bu soruların niteliğini analiz edip, İslâmcılığı bu soru-
ların ve kaygıların bugünkü karşılığının ne olduğu ile birlikte ele almak gerekir. 
Aksi halde Bu sorulara maruz bırakılan, ancak XIX. yüzyıldan çok daha karma-
şık bir dünyada halen aynı soruları sürdürmek faydalı bir tartışmanın önünü 
kapatacaktır. 

İslâmcılığın devletle ilişkisi de yukarıdaki metodolojik sorular çerçevesinde ele 
alınmalıdır. İslâmcılık devlet siyaseti olabilir mi? Nasıl bir devlet İslâmcıları 
İslâmcı olmaktan çıkarır? Hem İslâmcı olup hem de iktidar olmak mümkün 
müdür? İslâmcılık iktidardan ebedi sürgün mekânı mıdır? Tüm bu sorular, ce-
vaplarından bağımsız olarak İslâmcılık tartışmasının nasıl da devlet etrafında 
döndüğünü göstermesi açısından son derece kayda değer. İslâmcılığı tartışmak 
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İslâmcılığı bu tür sorulara cevap vermeden önce İslâmcılık-modern devlet iliş-
kisini yeniden düşünmeye iter. Bu nedenle İslâmcılık tartışmasının yürümesi 
siyasi bir özne pozisyonu olarak İslâmcılığın iktidarda ya da muhalefette olup 
olmayacağı, ne tür bir yönetimle daha uyumlu olacağını polemiklerin dışına çe-
kerek cevaplamalıdır. İslâmcılığın, erken dönemlerde iktidarı hedefleyen odaklı 
bir arayış olarak tanımlanıp eleştirilmesi hâkim yaklaşımdı. Son zamanlarda ise 
‘iktidar olmanın’ İslâmcılığı bitireceği yaklaşımı öne çıkmıştır. Bu anlayışa göre 
İslâmcılık muhalif bir ideolojidir, haliyle de iktidara geldiğinde iddialarını kay-
bederek kendisi olmaktan çıkar. İslâmcılığın daha nihilist ve anarşist türlerinin 
savunduğu bu model, İslâmcılığı marjinal bir hareket olmaya mahkûm etmek-
tedir. Oysa İslâmcılık, farklı uygulamalarda siyasa-siyaset ilişkisini yeniden dü-
zenleyerek, iktidar olduğunda buna uygun hareket edebilme esnekliği ile dönü-
şebilir. Nasıl ki liberalizmin ideal versiyonu ile liberal bir iktidarın uygulamaları 
arasında fark olursa, İslâmcılığın da muhalefetteki iddiaları ile iktidardaki uygu-
lamaları arasında bir fark olacaktır. Bu tür bir farktan dolayı nasıl ki ‘liberalizm 
öldü’ sonucuna ulaşılmıyorsa,  İslâmcılığın da benzeri bir farktan dolayı bittiği 
ya da öldüğü söylenemez. İşte tam da bu noktada uzun yıllar muhalefet hareketi 
olan İslâmcılığın, iktidar tecrübesi eleştirel şekilde ele alınmalı, tartışma bu düz-
lemde seyretmelidir.

İslâmcılık tartışmasının önemli ayaklarından bir diğeri de hümanist-evrenselci 
kavramsal çerçevesinin yanlış şekilde dilimize ‘ümmetçilik’ olarak  çevrilmesi-
dir. Yerel farklılıklara yer açmayan soyut-evrenselci dil, hem her tür müdahaleyi 
kapatır hem de son derece baskıcı bir dille belirli hümanist pozisyonları ‘İslâmî’ 
pozisyon diye dayatarak olumsuz bir evrenselcilik üretir. Buna cevaben İslâm-
cıların evrensellikle ilişkisi benzeri kavramlarla tartışılarak açılmalıdır. Ahmet 
Demirhan’ın başlattığı ‘cihanşümul’ tartışması bunlardan biri olabilir. Aksi hal-
de soyut evrenselci dil ümmetçilik adına tamamen apolitik ve Batıcı dile mah-
kum bir hümanizmi İslâmcılık adına öne çıkaracaktır. Bu da İslâmcılık tartışma-
sını basit bir evrenselcilik tartışmasına indirgediğinden tartışmayı tıkayacaktır. 
Bu açıdan İslâmcılığın bu tartışmayı yürüteceği en iyi metafor ‘Filistin’dir. Filis-
tin’in nasıl bir ortak muhayyile ürettiğine bakılarak evrenselcilik sorunun zararlı 
etkilerinden kurtulunabilecek bir tartışma sürdürülebilir. Bir diğer deyişle kav-
ramların kapattığı dili pratik bir örneğin kullanılması, bu tartışmadan çıkmamı-
za yardımcı olur.

İslâm ne kadar bir ise, İslâmcılık da o kadar çoktur. Bu nedenle farklı İslâmcı-
lıkların olduğunu kabul etmeden, bu İslâmcılıkların da meşru olduğunu kabul 
etmeden İslâmcılık tartışması yapmak ancak sekter pozisyonlar üretebilir. Bu 
çoğulculuğa alan açılmaması İslâmcılık tartışması ‘öldü’ tartışmasından ‘tekfir’ 
tartışmasına uzanan bir alanda kuracağı için verimli olmayacaktır. Ancak çoğul-
luğu postmodern bir ‘ne dersek olur’la karıştırmamak gerekir. Bu çoğulluğun 
çerçevesini de yine İslâmcıların yaptığı siyasi tartışmalar, siyasi mücadeleler ve 
bu mücadelelerin dinamikleri belirler.
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İslâmcılık çıkış itibariyle Batı ile ilişkisi ele alınmadan konuşulamaz. Ancak Ba-
tı’nın Batı olmaktan çıktığı, Avrupamerkezciliğin dilimizi belirlediği bir dünya-
da, Batı-Avrupamerkezcilik hesaplaşmasında İslâmcılığın Avrupamerkezciliği 
yıpratan bir karakteri var. Avrupa hikâyesi dışında bir hikâyenin olduğu, iyi bir 
hayatın Avrupa’nın tarif ettiğinden farklı olabileceği nosyonu İslâmcılığın önem-
li niteliklerinden biridir. Bu nedenle İslâmcılık-Batı ilişkisi Avrupamerkezcilik 
bağlamında yeniden düşünülmelidir. Sağlıklı bir İslâmcılık tartışması yapmak 
için İslâmcılık ilk çıktığı tarihsel dönemden soyutlanarak ele alınmalıdır. Bunu 
için gereken bir takım metodolojik adımlar atılırsa İslâmcılık tartışması tüm 
dünya siyaseti dönüştürecek bir dinamiğe sahiptir. 

AK Parti Sonrası İslâmcılık

Tüm bu metodolojik eleştiriler ve açılımlarla birlikte düşünüldüğünde, 2004 
yılında yaptığım bir tartışmayı yeniden masaya yatırmak gerekir. AK Parti’nin 
iktidara gelmesinin hemen ardından yazdığım bir makalede İslâmcılık tartış-
masında, ‘AK Parti İslâmcılığın dış hududunu belirliyor’ değerlendirmesini 
yapmıştım. AK Parti’nin İslâmcılık denilen geniş yelpazenin liberal ucunda 
yer alan bir parti olarak, İslâmcılıkla sürekli haberleşen, İslâmcılıkla sürekli 
paslaşan ama İslâmcılığın kenarında duran, bir ayağı içeride bir ayağı dışarı-
da duran bir hareket olarak değerlendirmiştim1. Bunun önemli nedenlerinden 
biri, AK Parti’nin Avrupa anlatısı ile ilişkisiydi.  AK Parti’nin AB Projesi çerçe-
vesinde kendi hikâyesini Avrupa’nın hikâyesinin bir alt cüzü haline getirmeye 
razı olmasından kaynaklandığını düşünmüştüm. Bir diğer deyişle kendi hikâ-
yesini Avrupa hikâyesi içerisinde anlatmaya çalışan, Avrupa’nın gramerinde 
ve sentaksında kendi kelimeleri ile var olmaya çalışan, kendisini yabancı bir 
gramerde yerli bir lügatçe ile var kılmaya çalışan, Avrupa Birliği projesini bir 
medeniyet projesi olarak içselleştirmeye çalışan bir hareket olarak görmüş, bu 
nedenle AK Parti’yi sınırda tanımlamıştım. Oysa şimdi AK Parti, tüm İslâm 
dünyasında İslâmcılığı zorlayan, sınırlarını değiştiren, yeniden bir kuran bir 
parti olarak ortaya çıkıyor.

Şimdi geriye doğru baktığımda aslında AK Partinin beni yanılttığını, o zamanki 
değerlendirmelerimde hata yaptığımı düşünüyorum. AK Parti’nin son dönem-
de Avrupamerkezciliğe yönelttiği eleştirilere bakıldığında, Avrupa hikâyesinin 
parçası olan bir parti değil,  bu hikaye ile eleştirel bir diyalog yoluyla hesaplaş-
ma ilişkisine giren bir parti olduğu görülüyor. Bu hesaplaşma ilişkisi, Avrupa’yı, 
Avrupa anlatısını olduğu kadar İslâmcılığı da dönüştüren, İslâmcılıkla da he-
saplaşan, İslâmcılığın sınırlarını zorlayan o yüzden havsalayı, siyasi anlayışı da 
zorlayan bir noktaya getiriyor tartışmayı. AK Parti, tepkisel bir anti-Batıcılıktan 
yani Batı-karşıtlığından, Avrupamerkezcilikle hesaplaşıp bir özgüven üreterek, 

1 Nuh Yılmaz, “İslâmcılık, AKP, Siyaset” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslâmcılık, cilt: 6, [Ed.] 
Yasin Aktay, İletişim Yayınları. İstanbul,  2004, s: 604-619. 
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Avrupa ile gerektiğinde karşı karşıya gelebilen, gerektiğinde beraber hareket 
edebilen yani siyasi bir ilişki kurabilen bir harekete dönüştü. 

AK Parti’nin benzer şekilde dünya siyaset dilinin meşruiyetini zorladığı anlar-
dan biri de İslâmofobya tartışmasıdır. İslâmofobya tartışması bir ayağı Avru-
pa’nın içinde bir ayağı Avrupa’nın dışında gerçekleşerek Avrupa’nın hikâyesini 
yani ‘Avrupa anlatısını’ zorluyor.  AK Parti’nin öncülük ettiği bu tartışma Av-
rupa’nın dünyanın bütün hikâyesini temellük ederek ‘evrensel insan standardı’ 
yani ‘norm’ oluşturmasına itiraz ediyor. Bu yönüyle 2004’tekinden farklı olarak 
AK Parti, Avrupa hikâyesine teslim olmuyor. Bu hikâye ile eleştirel bir diyaloğa 
girerek İslâmofobya üzerinden bu hikâyeyi dönüştürüyor. 

Bu yaklaşımın uluslararası siyaset siyasal alandaki en önemli işaretlerinden 
bir tanesi, İran’ın 2010 yılında Batı ile yaptığı nükleer müzakerede Türkiye’nin 
aldığı pozisyondur. Batı’ya, Rusya’ya ve Çin’e rağmen doğru gördüğü pozisyo-
nu savunmak için İran lehinde oy kullanabilen AK Parti, uluslararası sistemin 
meşruiyet normlarını, bu sistemin içinde kalarak zorlamayı tercih ediyordu. 
Cari uluslararası siyasal meşruiyetin sınırlarını sorgulayıp, sorunsallaştıran, bu 
sınırları değiştirmeye çalışan bir aktör olarak tartışmaya müdahil olan AK Parti, 
kendisine has farklı bir dilin olabileceğini ortaya koymuş oldu.

Yine 2004’te İslâmcılık meselesinde D8 projesinin, İslâmcılığın siyasi ufku anla-
mında çok olumlu bir şey olduğunu yazmış, bu projenin gerçekçiliğinin değil öz-
ne-kurucu rolünün öneminden bahsetmiştim. Zira Liberalizmden, Marksizm’e 
tüm siyasi özne pozisyonları bu tür ütopyalar üzerinden yürür. Bu ütopyalar ger-
çekleşmek için değil, özneyi kurmak için vardır. Bu ütopyalara, bazen yaklaşılır, 
bazen uzaklaşılır ancak ütopyalar her zaman bir yerlerde durur. AK Parti’nin 
son dönemde D8’in sekretaryasını  İstanbul’a taşıması kalkınmacı-İslâmcı bir 
proje olan D8’i sahiplenmesi, hem İslâmcılığın değişen sınırlarına, hem de AK 
Parti’nin dönüşen siyasal eklemlenme kabiliyetine işarettir. Muhtemelen AK 
Parti’nin yürüteceği D8 projesi de Necmettin  Erbakan’ın kafasındaki D8 pro-
jesinden çok daha farklı bir şey olacaktır. D8’in merkezini bir medeniyetin mer-
kezi olan İstanbul’a getirmesi de AK Parti’nin D8’i bir medeniyet projesi olarak 
gördüğüne işaret ediyor. 

Tüm bu değişimlere bakıldığında, aslında İslâmcılık tartışmasının bizatihi ken-
disinin değişmesi gerektiği görülür. Artık tarihsel, çoğul, esnek ve iktidar olan 
bir İslâmcılık daha önceki dönemlerin İslâmcılığından farklı olacaktır. Bu tür 
İslâmcılığın da farklı sonuçları olması da mukadder. Bu açıdan bakıldığında 
demokratik siyasal alanda mücadele eden bir siyasi hareket olarak İslâmcılığın 
başarısı da, siyasal ufkunu siyasaya nasıl yansıttığıyla ölçülmelidir. Bunun için 
de sadece İslâmcılığın değil, İslâmcılığı çalışanların da bu esnekliği ve müzakere 
gücünü görmesi gerekir. Ancak İslâmcılığı öldürmek için öldürmeye çalışanlar-
la, yaşatmak isterken öldürenlerin bu tartışmaya katkı sağlaması şu an için ol-
dukça zor görünüyor.


