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iSLAMCILIK:
BiRADLANDIRMA MESELESi

i ttihad-t islam'dan islamcili.ga

"iSLAMCIUK" KAVRAMININ viicut bulmasma yol a~an geli§meler i~in XIX. yiizylhn sonlarma gitmem.iz gerekiyor.

Tiirkiye'de
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"islamcilik" farkh seviyede iki ana ~izgi olarak XIX. yiizyJl sonlarmdan itibaren
etkili olmu§tur. Bilinen ve iizerinde ~ok durulan Cemaleddin Afgani- Muhammed Abduh tarafindan ortaya at:Ilan Panislfunist (ittihad-1 islamc1) gorii§ler
etrafinda olu§an fikrl-entelektiiel "islamcthk" ile, daha ~ok Osmanlt illkesinde
olmak iizere biitiin islam diinyasmda XIX. yiizyJJ.m ikinci yansmdan itibaren
olu§an balk fikriyatl, banya kar§t bir nevi kendiliginden (spontan) "milliyet~ilik"
§eklinde ortaya ~tkan gorii§ler biitiinii ve bissiyattrr.

ilk olarak zikrettigimiz alom, dii§iince seviyesinde oldugu kadar, bareket olar~
da siyasi hedefler gozeten, bunu ban somiirgeciligine kar§t Panislamcilikla saglamaya ~an bir yakla§rm olmU§tur. Bu alamm biitiin siyasi etkilerine ragmen,
gert;ek bir siyasi zemin olu§turamadt~, geni§ kitlelere inemedigi goriilmektedir.
Esas itibanyla bu modernist, alalct (hatta pozitivist)-selefi bir alomdrr ve tasavvufu, tarihl ve kiiltiirel birikime yaslanan balk islam'nn dt§anda brralur.
Buna kar§ilik balk islamcili~ (bunun bir nevi "milliyett;ilik" oldugunu soylemi§tim) XIX. yiizylhn sonlarmda, Sultan II. Abdillhamid'in politik kavrayt§1 ~er~e
vesinde etkili bir zemin bulabilmi§tir. Bu islamciligm, Abdillhamid uygulamalan ile aldt~ §ekil, Tiirk modernle§mesinde oynadt~ rol, Tiirkiye'de ancak son
yillarda at;tk~ dile getirilebilmektedir. 1 Cumhuriyet'in dayandt~ "mill irade"
kavramnnn Abdillhamid Han doneminde peki§tigi, Abdillhamid'in ittihad-1
islam ~er~evesinde bir anlamda milli bir devlet kurumla§ttrdt~, "banedan"m
online milleti ge~irdigi, bu yiizden kritik bir anda banedanm degil, milletin on
plana ~tktt~, boylece Cumhuriyet'e ge~i§in kolayltkla miimkiin oldugu savunulmaktadtr.
.1 Bkz. Kemal H. Karpat "Cumhuriyet Rejiminin Tarihi Kokenleri Ozerine•, Yeni Tiirkiye, 1998, say1:
. 23·24, s. 220-228.

"islam birligi" anlammda "islamcilik", sonradan gosterilen bi.itiin onemsizl~
tirme gayretlerine ragmen, Milli Mi.icadele'nin arka plamnda ger~ekten mi.iessir olmu§, :fikri islamciligm Ti.irkiye'deki en etkili ve §i::ihretli ism.i MehmetAkif,
"islam §airi" olarak Milli Mi.icadele'ye kat:timas1 i~in bizzat Mustafa Kemal Pa§a
tarafindan Ankara'ya davet edilmi§tir. Mehmet Akifbu davete icabet etmi§, ittihad-1 islam akummn yaym organ~ saydan Sebiliirer§ad dergisi (TBMM kayttlanndaki ifade ile, "Sebiliirre§ad ceride-i isld.miyesi") i.i~ y1l boyunca Ankara'da
yaym}annu§, TBMM tarafmdan maddl olarak desteklenmi§ ve da~hlnu§tlr.
Milli Mticadele'nin ba§langt~ safhasmda, bilhassa ingilizlere kar§l islam di.inyas1
ile dayanl§ma, bi::iylece Anadolu' daki hareketin islam a.Ieminde me§rula§tmlmaSl, buna kar§ilik somi.irgeci gi.i~lerin bi.iyi.ik bir islam ihtilali ile tehdit edilmesi
yoni.inde faaliyetler bilhassa dikkati ~elanektedir.2 Ankara'da Mustafa Kemal
Pa§a tarafmdan yaymlanan Hd.kimiyet-i Milliye'nin ba§yazJ.lannda Ankara'nm
"islam klyammm (ayaklanrnasmm) karargah-1 umum.isi (genel karargahl)" oldugu belirtilm.i§tir.3
Ti.irkiye'nin Milli Mi.icadele'den sonra milletleraras1 sisteme eklemlenrnesi si.ireci, yani "Yakm $ark i§leri Konferans1" (Tiirkiye'deki resm.l adland!rma: "Lozan
Konferans1") dini nitelikli yakla§lmlann ve islanu-islamc1 dii§i.incenin sonunu
getirmi~tir. "istikla.I Mar§l"ru 1srarh teklif i.izerine yazan ve Mill! Mi.icadele'nin
:fikri kahramanlanndan biri olan Mehmet Akif, Cumhuriyet'ten sonra, global sisteme uyum zorlamas1 ile tam amen saf dl§1 brral.olrru§ ve hatta Ti.irkiye'de ya§ama
ortanu yok edilmi§tir.
1925'te Takrir-i Si.ikO.n kanunu ile Sebiliirre§ad'm kapant§I, Ti.irkiye'de dini ve
islanu dii§i.incenin yaym mecrasmm yok edilmesi anlamma gelmektedir. Bu itibarla 1939'da Nurettin Top~u'nun, dini tefekkiir unsuru olarak alan yazJ.lanyla
Ha1·eket mecmuas1, yeni bir zemin a~nn§hr. Bu zemin Ti.irkiye'deki di.i§i.ince klsrrh~ ytizi.inden entelektiiel kesimler dl§mda ~ok fazla etkili olamann§tlr. Daha
sonra (1943'den itibaren) Necip FazJ.l'm Bilyiik .Pogu'su, daha vulger-siyasi dini
unsurlar ihtiva eden bir si.ireli yaym olarak ortaya <;lkn:u§trr.
Ti.irkiye'de Osmanh'dan Cumhuriyet'e gec;i§te "islamcilik" dii§iincesinin en
onemli di.i§i.ini.iri.i olan Nurettin Topc;u, iki "islamcilik"tan ikincisine yakm durmu§tur. Tahsili, :fikri kapasitesi ilk bakl§ta birincisine yakm di.i§mesini gerektirir, fakat o bu fikriyattan uzak durmU§, milliyetc;ilik di.i§i.incesinin Ti.irkiye'deki
gerc;ek ve tabii zeminlerini ara§hrnn§ ve bu yi.izden de tarih, ki.ilti.ir ve medeniyet
kavramlanna a~hk tanlml§trr.
Topc;u'yu 196o'larda belirmeye ba§layan ideolojik islamciliktan ayrran en onemli unsurlardan biri tasavvuftur. Topc;u, Ti.irkiye'ye dondi.ikten sonra Nak§iben2 Salahi R.Sonyel, TUrk Kurtulu!i Sava!it ve Dt!i Politika. 2 C. 1987; D. Mehmet Do~an, Camideki ~air
Mehmed Akif, Yazar Yaymlart, Ankara, 4. Bask1, 2009, s. 83-93.

3 D. Mehmet Do~an, islam ~air!, istiklal ~airi, Yazar Yaymlan, Ankara, 2008, s .• 69-70.
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diligin l::iii: kolu ile ili§ki kurmu§tur (Gfunii§hanevi tekkesi, Abdiilaziz Bekkine
Efendi). Onun filaiyatmda tasavvuf onemli yer tutar. Topr;u'nun 1970'lerde ortaya·r;lkim dini-islamc1 siyasi olu§umlara s1cak balana<h~ da bilinmektedir.4

Buna kru;§lllk Topr;u, bir taraftan anti-materyalist ve anti-komiinist bir dii§iince
ze!¢nine yaslamrken, ate taraftan "sosyalizm" kavranum filaiyatmda onemli bir
ye~e· sahip kllml§hr. "islam sosyalizmi", "MiislfunanAnadolu sosyalizmi", "Anadolu islam sosyalizmi", "islam'm ruhgu sosyalizmi" gibi kavramla§trrmalarrm,
soguk harbin kavramlar sava§l doneminde bulundu~ yer itibanyla, cesaretle
kullamm§hr. Dini bareketlerin neredeyse tamarmyla kapitalist nizam tara:fmda
durdu~ bir donemde, Topr;u, sosyalizmi savunarak da islamcuardan ayrliml§hr. o' sosyalizmini, "Bizim sosyalizmimiz js[dm'zn ta kendisidir. Ddvamzz jsldm
ahldlana dayanan bir cemiyet diizeni kurmakbr." cfunleleriyle tamamen dini
r;err;ev~de tanunlar.s
Topgu'nun milliyetr;i ve islamc1 dii§iincesinde Osmanh donemine yapuan atJ.flar
onemli yer tutar. Osmanh doneminin <h§lan<h~ bir srrada cesaretle Osmanh tee' vurgu yapar.
riibesinin degerine
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"islamcilik" Bir Terciime Problemi mi?
Ba§langtr;ta belirttigimiz gibi, kavramm ger;mi§i bir buguk asrr oncesine gotiiriilebiliyor. Tabii, bu adla degil. "ittibad-1 islam" (islam birligi), XIX. yiizy1lm
sonlarmda Osmanhnm ve diinyanm giindemine giriyor.
"ittibad-1 islam " Miislfunan toplumun bir savunma refleksi. Sanayi devriminden sonra vah§i kapitalizmin somiirgele§tirme iradesi biitiin diinyayt kaplar bale
geliyor. Osmanh ve iran <h§mda Miislfunan topraklan somiirgecilerin kontroliine giriyor.
XIX. yiizythn ikinci yansmda, Osmanh Devleti, islam diinyasmm kenarmdaki
devletlerden ve topluluklardan gelen ve istihlaJ.leri ve islami bayat tarzlannm,
kimliklerinin korunmas1 yoniinde destek talepleri ile kar§Ua§Iyor. Siyasi bir kurum alan bilafeti temsil eder konumda
bulunan Osmanh Devleti
.
\
.
. Java, Sumat.
ra, Komor, Do~ Tiirkistan vb. yerlerden gelen taleplerle kar§I kar§1ya kahyor.
Emperyalizme kar§l giiglii bir Miislfunan cepbe meydana getirilmesinin yarar
saglayaca~ gorii§ii kitleler arasmda yaygtnla§iyor.
islamclllk, "ittibad-1 islam"ciligm veya onun Franszzcas1 "Panislamizm"in (ya
da kisa soyleni§i "islamizm"in) terciimesi say:Uabilir mi? 6yle ise, r;ok dogru bir
tercfunesi degildir ve §imdi konll§ulan "islamclllk", Osmanh ve sonrasmm, sonradan "islamc1" ilan edilen dii§iiniirlerinin yolundan bayli farkhdrr.
4 Nurettin Topou. "islamI Somiiren Siyaset", Fikir ve Sanatta Haraket, 1971, say1: 61-62
5 Nurettln Topou, Ahtak Nizamt, 1968.

Yani daha a~tk bir ifadeyle, bugiin geriye doniik §ekilde "islamct" olarak adlandm:llgumz Narmk Kemal'den Said Halim Pa§a'ya, Mehmet Akife, Abmet Naim'e, Bediiizzaman'a, Necip Fa.zll'a, Nurettin Top~u'ya ... bir silsilede yer alan dii§iince adamlan kendilerini hi~bir zaman "islamct" olarak adlandrrmarm§lard.tr.
"islamcilik" kavrarmmn a~lk~ kabul gormesi 196o'larm ~t:L§mah ideolojik zemininde miimkiin olmu§tur. (:e§itli ideolojiler kar§tsmda bazt ideolojik dii§iinen
dindarlarm bu adland.trmaya sahip c;tktlklarmt, yaptp ettiklerini boyle tammlad.tklarmt soyleyebiliriz.

islamc:lhgm Fildr ve Kavraml~brma Zemini
Bu islamcthk, ideolojik soylemlerini genellikle soldan, bah (kapitalizm) kar§Ib
Sovyetik yapuardan dev§irmi§tir. Yaygm Miisliiman tutumunun dl§mda kendi-

ni konumlandrrarak "radikallik" yaftasrm kendine y~brmt§br. Bu vasfiyla da,
dinin oziiyle, gelenegi.yle ili§kileri bir hayli slkmblt olmu§tur.
islamcilik gerc;ek~i zeminler yerine iitopik muhtevalara yakm durmU§tur.
Babhlar "iitopya" derler, Tiirk~esi "hayal iilkedir". Yiizytllar boyunca saytstz "iitopya" iiretilmi§tir. Nazari olarak en iyi, en giizel, en hatastz... ktsaca mutlak iyi, giizel

II
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Utopyalarm klsmen de olsa uygulamaya donii§tiirillebileni azdtr. Mesela Marks'm
"komiinizm"i bu ktsmen uygulartmak istenenler arasmdadrr. insanltga sonsuz saadet getirmek iddiasmda olan bu iitopyanm uygulamasmm ba§t da sonu da kan
ve ate§ olmu§tur...
insan aklmm varabildigi. stmrlan zorlayarak boyle bir illke tasarlamak zihni a~ar
belki. Yani bir nevi dii§iince idmant ... Batililann "saynsfik§m" dedikleri, Tiirkc;e
olarak "hayalbilim" veya "kurgu-bilim" olarak nitelenen iiretimler de bir baklma
iitopya gelenegi.ne yaslamr. Fakat, diinya iyi ve kotii, giizel ve c;irkinin ve ba§ka Z1thklarm bir arada bulundugu bir mekandu. Bu mekanda insanlarm varllk
sebebi imtihandlr. Hayal-illke bu diinyada miimkiin degildir. Miimkiin oldugu
anda diinya diinya olmaktan c;lkar...
Hayal illke "cermet" dii§iincesinin diinyevile§tirilmesidir belki de.

"Miisliiman Utopyast"
Miisliiman iitopyasmdan soz edildiginde ilk akla gelenler Kur'an'1 Anaya.s a sayan, ba§kenti Mekke alan, dill Arapc;a, bayra~ kelime-i tevhid...olan tek bir
devlet olabilir. Tabii ki bu iitopya bir yirm.inci yiizytl iitopyastdrr. Daha onceki
yi.izyillarda boylesine tahayyilllere rastlanmamasmm sebebi, babh iitopyalardan
etkilenmenin ~a~da ortaya ~tkmasmdandlr.

,.

Boyle bir tlevletin, hatta Asr-1 Saadet'te dahl olmadi~, soylenebilir. Qiinkii Asr-1
Saadet cennetin diinyada yru;andi~ bir donem degildir. Asr-1 Saadet Peygamber
EfendiDJ.izin manevi ku~abcili~nm, risaletinin saadet kazandrrdi~ bir donemdir. Ama o c;agda ve hem de islam toplumunda iyiliklerle kotillillder, giizelliklerle <;U:kinlikler bir arada bulunmu~tur. ~iiphesiz, giizelliklerin ve iyilikle~ nisbetiniti piitiin sonraki <;aglardan en yiiksek oldugu donem Asr-1 Saadet olmahdrr.
Bir daha da oyle bir <;ag idrak edilmeyecektir. Yani "Asr-1 Saadet" biricik olmaya
devam edecektir.

'·

Kur'an-1 Kerim bir iitopya devleti ongormemektedir. Mekke'nin islam devletinin
bru;kenti olmas1 dini bir zorunluluk degildir. Kur'an "anayasa" degildir. Devlet
i<;in Arap<;a ~arb yoktur vs. vs. Fakat son yiizyila kadar islam diinyasmda zuhur
eden biitiin devletlerde resmi dil degilse de (bildigimiz kadanyla) ilim dill Arapc;a olmu~tur.
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islam devletini veya toplumunu iitopyaya indekslemek bazt islamcilarm yapb~
bir yanh§trr. Siinni islam, dini iitopik tahayyilllerle kan~brmaktan ka<;mnu~trr.
~iilik ise, iitopya z~mini iizerinde varhk kazamr. Utopyaya yakm bir islam tarihi Hz. Peygamber'den sonra §Oyle tahayyiil edilebilir: Peygamberimizin halefi/
halifesi Hz. Ali olmah idi. Hem biyolojik yakmhk, hem manevi yakmhk bunu gerektiriyor gibi goriiniir. Ardmdan onun ogullan ve siilalesinin gelmesi tabu idi...
Dii§iiniin bir: Bugiine kadar devam eden bir kutsal soy saltanab...
Boyle olmadi... Allah boyle olmasrm irade etseydi elbette olurdu. Farkll bir islam
tarihi yru;andi. ilk halife Hz. Ebubekir oldu. Hz. Ali halife oldugunda da hilafet
onun soyundan devam edemedi. Emeviler, ardnidan Abbasiler islam devletini
temsil ettiler. Bu devietlerin §Oyle.veya boyle olmalan neticeyi degi~tirmez.
Zihni, spekiilatif olanla ger<;ekligi tefrik etmek zorundaJ1z. En iyiyi, en giizeli,
miikemmeli arzu etmek ve onun i<;in <;ah~mak bru;ka, oyle olmazsa ~u olmaz,
bu olmaz demek bru;kadir. islarm endi§elerle ortaya konulmu~ zihin iiriinlerini
islarm saymak, dinden addetmek daha da bru;kadrr...

islamclhk ve Siyaset
Tiirkiye i<;in dii~iiniildiigiinde, islamc1 radikalizm siyasi zeminde ne§V ii nema
bulmasma ragmen, siyasi hedeflerini dogru belirleyememi§, otoriterligi ru;an bir
totaliterlik ve· antidemokratik bir yonetim tarz1 ile kendini ifade etmek yolunu
se<;mi~tir. Bu konumuyla kendini "islamc1" olarak adlandirmayan/ adlandrramayan fakat, islam'la alakasrm gizlemeyen siyasi akn.mn belirleyicisi olmaktan
<;ok engelleyicisi konumunu benimsemi§tir.
Siyasi bayabiDIZda dini referansh siyasetin 1970'ler sonrasmda ortaya <;Ikmas1
ve gii<; kazanmas1, bir siire islamcili~ etkilememi§, iktidar ibtimali belirdikten
sonra bu yaklru;rmda belli ol<;iide degi~iklikler ortaya <;Ikml§trr. Ancak 28 ~ubat
1997 darbesinin islamciligm sonunu getirdigini soyleyebiliriz. Siirekli di~ abf

merkezlerine bakan, kah Libya, kah iran, kah Afganistan veya ba§ka bir illkeden
hizalanan islamcihgm Tiirkiye zeminine oturmas1 bir tiirlii miiinkiin olamailll§hr. (Bu ii<; atJ.f merkezinin de zaman i<;inde <;oktiigunii unutmayahm.)
28 ~ubat'a gelindiginde, di.lnyada ornek almacak, ahfta bulunulabilecek bir i.ilke
veya hareket de kalm:irm§hr. iran'm "~il milli devlet" vasfmm artik gizlenemeyecek §ekilde ortaya <;Ikmast, "iran (islam) inlolabt"nm etkisini tedricen bitirmi§tir.
islamcllarm 28 ~ubat yi.lam:mdan sonra, d.in1 referansh siyasetin umulma<hk ba§artSl iizerine siyasete daha yalon durur hale geldikleri goriilmektedir.
Yalan zamanda, islamcib.~ parlatan, bir paye alarak benimsenmesini kolayla§hran, Arap diinyasmda 20101arda ba§layan hareketlenme olmahdrr. Bu hareketlenmenin arkaplanmda neredeyse yiiz ylldrr bast:mlnu§ dinl .alam.larm rolii
ihmal edilemeyecek nisbettedir. Nitekim, bu zamana kadar se<;im yapllabilen
Arap illkelerinde uzun siire sistem d.I§ma atllan islfun.i har_eketler biiyiik b~an
lar kazanmt§hr. Tiirkiye zeminine tam oturamayan islamcihk bu yiizden kendini
ozde§le§tirecekyeni bir alan bulabilmi§tir.
Burada gozden ka<;rrllmamas1 gereken bir husus var: Doktriner islamcihk, iilkesiyle so~u, "din'1e sorunlu ve siyasetle sorunlu bir alamdrr. "Halk islamcih~" diyebilecegimiz, sosyal ve siyasal alanda kendini gosteren, gostermekle
kalmayan iktisacli ve siyas1 hedeflere yonelerek ba§an kazanan alam Tiirkiye'nin
gelecegini belirleyebilecekgii<;lii bir hamle yapilll§hr. Oysa "islamCl''lar boyle bir
sonucu hic;bir zaman derpi§ etmemi§ler, ongormemi§lerdir.
Bunun Tiirkiye'de ba§arllabilmesi gerc;ekten onemli bir sonu<;tur. <;iinkii Tiirkiye, islam diinyasmda islam1a alakasrm kestigini resmen ilan eden, bm;m da
"laiklik'1e ac;lklayan ve ideolojisini yapan tek iilkedir. Arap devletlerinin biiyiik
~oguruugu esasmda laik-din kar§ttl tavra sahip olmakla beraber, hi<;birisi bunu
a<;lk<;a ilan etmek yolunu tutmarrn§hr.
Tiirkiye'nin "halk islamcllan" her haliikarda hayatln ve siyasetin i<;inde kalarak
zoru ba§armt§lardrr. Sonu<; "islain.ct'1arm degil, srradan ~iisliimanlarm ba§arrst
olarak goriilmelidir.
Bu durum Tiirkiye Cumhuriyeti'nin me§ruiyet krizinin c;oziimiine yakla§llill~
nm bir belirtisi olarak yorumlanabilir. Tiirkiye Devleti bin ylldrr me§niiyetini
dinden allll§, "din ii devlet, millk ii millet" §ian olmu§tur.
Dinin Cumhuriyet'ten sonra me§ruiyet tammlanmasmdan c;Ikanlmas1 cidcli bir
bo§luk meydana getirmi§ ve bu da ideoloji ile-doldurulmaya c;alt§ilim§trr. ideolojinin gec;erlilik zeminini kaybettigi bu donemde sentetik me§ruiyet tammlamasmm
sonuna gelinmi§tir. Tiirkiye yeni yapaca~ anayasaya laikligi. -zarureten- koysa bile,
dinle ilgili taniiDlamalan daha belirgin bir §ekilde yapmak zorunda kalacakhr.
Asll mesele, kendine "islamcihk" payesi verenlerin bu konular iizerinde dii§iinmekte gee; kalmaya devam etmeleridir!
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isi&nicthg. Geriye Yiiriitmek!

/

Hukukun temel prensiplerindendir, "ma:kabline §funil olmamak" ...Yani bir kanun

h~ii,' yUrfuliige gircligi andan itibaren ge~erlidir, ge~mi§e dogru yiiriitiilemez.
Buna ragmen hukuku ge~mi§e dogru yiiriitmek egilimi dayamlmazbguu korur. En
Mart 1971 muh1lrasmdan sonra idareye ayar ~eken derbeciler yapIDl§l~ ve "ma:kabline ~funil kanun" ~JkaracaklarlDl bangir bangir ilan e~lerdi!

kab~lDl, 1.2

Sosyal ilimlerde, sosyal ve siyasi alanlarda, ideolojik yapilarda ge~mi~e yiiriim.ek
ise, neredeyse vazg~~ilmez bir prensiptir.
Bir ~ok gorii§, akun, hareket kendine bir ge~mi§ arar ve dogru veya yanh§, bulur.
Hi~ biJ:; sosyal veya siyasi hareket sadece bugiiniin mahsulii oldugunu soylemez.
Geriye yiiriimenin en deh§et verici orneklerini iinlii ingiliz romanc1 George
Orwel11984 romanmda vermi§tir.- Mevcut durumu iyi gostermek i~in, ge~mi~in
belgelerini, hatta basili malzemelerini degi§tirmek! "Biiyiik agabey"in, diktatoriin, tasfi.yeye tabi tuttugu yakmlanm eski basili malzemelerde yer alan toplu
resimlerden ~Jkarmak!
l
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Goriindiigu kadanyla mesele §U: islamclllk bugiiniin vasatmda bir paye olarak
yorumlan1yor ve baz1 "islfuncuar" kendi tarihlerini sonrakilerin takdirine brrakmadan yazmak istiyor.
Boyle bir ~aba i~inde olununca, get;mi§e dogru gidilmesi, bir takun arkaik bulgulara ula§Ilarak bugiiniin taleplerine gore yorumlanmas1/anlamlandmlmas1
kat;unlmaz hale geliyor. Bu egilimin bizi islam'm ilk donemlerine gotiirm.esi ka~unlmaz. Bir anlamda islamciligm oncelikli yakla~11Dl "selefi.lik" bunu gerektirir.
Dinin ozii ve bu ozii ya§ayan ilk temsilcilerine, hatta Hz. Peygamber'e kadar git~
mek egili.m i zorunlu olarak aym istikameti gosterir. Nitekim, tarikatlar tam amen
farkh bir saikle, iki koldan bunu yaparlar: Hz. Ebubekir ve Hz. Ali, bir t;ok tarikatm silsilesinin ba~mda yer alrr.

ittihad-1 is lam "islamcthk" nnchr?
Modem donemlere mahsus bir kavram olan islamclligm ge~mi§ini Tiirkiye'den
ve Tiirkiye iizerinden okuyoruz, faka.t bunun ~ok fazla farlo.nda degili.z.
Modern Arap~ada "islamcUJk" kelimesini tam olarak kaquayan bir kelime yok.
"ittihad-1 islam " (islam birligi) XIX. yiizyilin sonlarma dogru, islam cografyasmda yaygmla".§nu§ mii~terek bir kavramdrr. Bu kavram etrafmda dile getirilen
gorii~ler banda "Panislfunizm" veya l<Isaca "islamizm" olarak adlandmlmi§trr.
"islfunculk" bu Frans!Zca ibarenin terciimesi olabilir. "islamcUJk" kavrannm 1913'te ilk defa Ziya GOkalp'm kullandJ~, "islamci" addedilen .Ahmet Nairn
Bey'in de bu adlandJrmaya itiraz ettigi biliniyor.
Bugiin "islfunclllk" alaiDlillO biiyiikleri arasmda sayilan hi~ bir isim kendisini bu
§ekilde tanlmlama~Dl§1lr. Sadece Cumhuriyet oncesi degil, Cumhuriyet sonrasinm fikir ve hareket adamlan i~in de bu tavrr soz konusudur.

196o'lardan soma Tiirkiye'nin keskin ideolojik akunlarla kar§l kar§Iya kaldl~
c;a~ma ortammda, bu kavramm olumlanarak kullamlmaya ha§landl~ soyleyebiliriz. Yme de "islfund' olarak adlandinlan birc;ok §ahsiyet, bu taiumlamaJI
kendisi ic;in kullanmaktan imtina etm.i§tir.
islamcilik bizim ic;in bir kulak ah§kanh~. Buna kar§Ihk "Hrristiyancili.k" veya
"Yahudicilik'' adlandrrmalar1 garip durmuyor mu? Hlristiyancilik veya Yahudicilik kelimelerinin anlam alanmdan islamclliga bakmca i§in tuha:fu~ daha iyi
anla§ll.miyor mu?

Sorular, Sorular
Modem diinyada bedef "islfunla§mak" rm, "islamclla§mak" rm olmahdlr? "Elhamdiilillah Miisliiman'rm" rm demeliyiz, "Elhamdiilillah islamCIJlill" rm?
islamclligm islann olmak zorunlulu~ var rmdlr?
Miisliimanken islamc1 olmak bir terfi midir?
islamciligm modem.donemde ideolojik bir akun olarak, dinin alanlar1 iizerinde
soz sahibi olma c;abastm nasu anlamahytZ? Dinin kiinhiine vaklf olmadan dine
ve dindarlara yon verme iddias1 nasll yorumlanmahdlr?
islamcllar, d.inl birikimi ve samimiyetiyle tebariiz eden biiyiik §air Mehmet
Akifin bir beytini c;ok kullanrrlar,
Dogrudan dogruya Kur'an'dan alzp ilhamz
Asrzn idrakine soyletmeliyiz jsiO.mz

Fakat Akif sadece bunu soylememi§tir ki, hemen pe§inden
Kuru da'va ile olmaz bu,fakat ilm ister;

Demi§tir. Kim okur, kim dinler!
islamc1 enerjinin onemli bir lo.srm, dindarlar1 islamclliga sevk etmeye barcaD.mi§trr. Ya§anan dinin hatalari, yanh§lari iizerinden dindarlara §iddetli biicumlar
yapllml§trr.

islamc1 Hareket mi, islfuni Hareket mi?
Tiirkiye ve islam diinyasmda "islamc1 bareketler"den c;ok, "islfuni hareketler"den soz etmek anlamh olabilir. Tiirkiye dl§mda bunun boyle oldugunu kolayhlda
soyleyebiliriz.
Ban Tiirkc;esinde "islamCl'' kavrarm kullanllirken, do~ya gittikc;e Miisliima:p.c1/
Miisliimanc;t kavrammm one c;J.kb.~ da batrrlatm.ak istiyoruz. Yani inane;/din
iizerinden adlandlrma yerine, bu inanca sahip olanlar iizerinden bir adlanchrm.a.
Belki de dogru olan budur. islam'a nisbetle degil de, Miisliimanlara nisbetle bir
isimlendirme...
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Kim ''islamci"?
"Kim islamc1" sorusuna verilecek cevap, "sadece dindarlar, miitedeyyinler, slla
MiiSlfunani"ar" olabilir mi?

Dindarhklan tarti§mah isimler veya kendini ba§ka §ekillerde tammlamayt sec;enler, _gorii§ieriyle, :fikirleriyle "islamc1" sayilabilir mi?
l.

Yahya Kemal' den, Ahmet Hamdi Tanpmar'a, Cemil Merle;'eve Erol Giingor'e kadar
onemli bazi isimler bu gozle bir degerlendirmeye tabi tutulabilir mi?
islamcillk, piir di.ni bir hareket olarak gorillmemelidir. Modern zamanlarda bah
tasallutuna kar§l Miisliiman toplumun degerlerini referans alarak gorii§ geli§tiren,
fakat radikalligi kendine yala.§bran islamcillarla bir ili§kisi olmayan :fikir adamlan
da bu kategoride degerlendirilebilir.
Eger, "islamCl'' yerine "isl§mr' kelimesini sec;se idik, o zaman bu tasnif ge<;erliligini
kaybedebilirdi.
Norm.alle~me: islamcili.ktan islam'a
I
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Biitiin bu anlathklanmiZ islamcillgm ancak bir donem adlandrrmas1 oldugunu ortaya koyuyor. XIX. yiizyilda, Tiirkiye'de islam'm ogretilebilirligi resmen ortadan
kal~, ya§anabilirligi de slla tahditlere tabi tutulmu§tur. Boyle bir donemden
sonra, dinin ogretilebilirligi ve ya§anabilirligi uzun bir siirec; ic;inde belli c;er<;evelerde yeniden mii.mkiin hale gelmi§tir. Bu donem boyunca, Miisliimanhk halkm zor
§artlarda y~ati:I~ bir inane; pratigi iken, aydmlar kendilerini bu pratigin iistiinde
bir ideolojik iislupla ifade yolunu sec;mi§lerdir. Bu hem koklere ini§ i<;in kolayhk
saglamakta, hem de modern goriiniim i<;in elveri§li olmaktadrr. Donemin verileri
kullarularak dinde normali zorlayan bir yakla§rm olarak islamcillgm ya§anan hayatla ili§kisini kurmanm zorlugunu, oradm nereye gelinmesi gerektigini bir cami
hocasmm habralanndan aktarmak istiyorum. Allahtan rahmet dileklerimle...

Davut Ozgiil'iin Hat:Iralan: Bir insan Biriktirdim
"1981 yili.nda ilk kez iktibas dergisi ile taru§bm. Daha sonra bazi kitaplar okumaya
ba§lad.un. Seyyid Kutub'u, Ali $eriati'yi o yillarda tamd.un. Okulda hocalaruruzm
genel·anlamda tavsiye ettikleri kitaplar bu ~;er~;evedeydi. 0 giinlerde pek sorgulamachk ama tek yi:inlii bir okumanm dogru olmadJguu §imdi daha iyi anhyoruz. Ke§J<e o giin ba§ka insanlan da okuma §anSIIDlZ olsaydJ. Sag ve sol tabir edilen diinyanm beslendigi kaynaklan biz de okuyabilseydik. <;iinkii o okumalan 20
sene sonra yapmca, buruk bir ac1yla birlikte ge<; kalml§hguuZl hissediyorsunuz."
"KullandJ~ dil alabildigine soyut, alabildigine kitab1 ve i~;inde ya§adJ~
topluma alabildigine yabanc1ydJ".... "Terciime eserler bir yi:iniiyle bize katklda
bulunurken, bir diger yi:iniiyle bu toplumda var olan zeminimizin de kaybedilmesi anlamma geliyordu. 0 yiizden kimselerle anla§am1yorduk."6

6 Davut 6zgul, Bir insan Biriktirdim, Okur Kitapl@, istanbul, 2012.

