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İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: I 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 09 Temmuz 2004, Cuma., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 136; 2004-079; Temmuz-04 

 
 
AİHM’nin bir ‘olay’ niteliği kazanmış bulunan Leyla Şahin Dâvâsı’nda vermiş olduğu karar 
ve Türkiye’de hâsıl etmiş olduğu te’sirleri, üzerinde büyük bir ciddiyetle durulmayı zarûrî 
kılmaktadır. Mes’ele her iki bakımdan da fevkalâde büyük bir ehemmiyet arzetmekle berâber, 
mühimden daha mühim, yâni ‘ehemm’ olanı, ikincisi, yâni Türkiye’deki yankı ve te’sirleridir. 
Zîra, AİHM’nin bu kararı, eşyanın tabiatı muktezâsı cümlesindendir ve kendi içerisinde de 
son derece tutarlı ve mâkuldür. Ancak, ikincisi, Türkiye’nin yaşamakta bulunduğu fâciayı 
adetâ deşmesi bakımından daha büyük bir ehemmiyet arzetmektedir.   
 Karar’ın Türkiye’de yaratmış olduğu te’sirlerin birçok nokta-i nazardan analizi gereklidir; 
fakat, bunların içerisinde en öncelikli olanları, ülkemizde Avrupa Birliği Misyonerleri’nin 
suratlarına okkalı bir tokat ve propaganda mekanizmalarına da çok ağır bir darbe niteliği 
taşıması ve diğeri ise, tartışmasız derecede en ehemmiyetlisi olarak, İslâmcılık’ın hazîn 
trajedisini gözler önüne sermiş olmasıdır.   
 Filhakîka, “Leyla Şahin Olayı”, hassaten Siyâsî İslâmcılık’ın nasıl ciğer pâreleyen bir 
trajedi ile çökmüş, daha sahîh bir ifâdeyle, çoktan taaffün etmiş bir cesede dönüşmüş 
bulunduğunu gayet vâzıh bir sûrette isbat etmiş bulunmaktadır: Asâletli bir mâziye sâhip 
olmasına rağmen zamanla kirlenen ve müptezelleşen; yerli ve millî ⎯ daha ziyâde millî ⎯ 
bir çıkış noktasından, zamanla, git-gide kendisine yabancılaşmış, git-gide 
kozmopolitanlaşmış, git-gide Devlet, Türk ve Türkiye karşıtı – hattâ çok kereler düşmânı – 
fikirlerin ve gizli etnik milliyetçiliklerin içine boca edildiği bir çöp deposu niteliğine, Batı 
karşısında haysiyetli ve vekarlı bir duruştan, git-gide, haysiyetini, onurunu kaybetmiş bir 
“Batı İşbirlikçiliği”ne dönüşen; git-gide kirlenen ve kendisiyle berâber kirli bir müslümanlık, 
daha doğrusu bir “Kirli Müslümanlık” ihdas eden (İslâm ile Müslümanlık’ın kategorik olarak 
farklı şeyler olduğuna dikkat çekmek isterim); git-gide ıslah, terbiye ve tedâvi edilmesi 
imkânsız bir derekeye tenezzül eden, hazîn bir çöküş! 
 Leyla Şahin Olayı’nın bizlere göstermiş olduğu bu çıplak gerçeklik ⎯ diğerlerini şimdilik 
bu yazının konusu yapmayacağım ⎯ aynı zamanda, bu ülkenin derinliksiz ve fakat saf ve 
hâlis niyetli mütedeyyin insanlarına yol göstericilik yapan “fikir, kanâat ve siyâset 
önderleri”nin zavallılığı ve perîşanlığıdır da: Tıpkı, İslâm ordusu Mekke’ye girdiğinde Ebû 
Süfyân’ın, “biz müşriklik dönemimizde kendi ellerimizle yaptığımız putlara tapardık; ancak 
meğerse o putlar bizden daha âcizmiş” demesi gibi, tıpkı Kur’ân-ı Kerîm’de “Onlar 
(müşrikler) kendilerine, yardımcı olsunlar diye birtakım ilâhlar edindiler/(Hâlbuki) O 
ilâhların onlara (müşriklere) hiçbir yardımı olamaz; (hattâ tam tersine) onlar (müşrikler), o 
ilâhlara hizmet eden askerler oldular” [Yâsin. XXXVI/74-75] şeklindeki buyruklarında tasvîr 
edilen biçimde, bu ülkenin derinliksiz ve fakat saf ve hâlis niyetli mütedeyyin insanlarının 
medet umduğu işbu “fikir önderleri makulesi”nin, kendilerine boşuna değer biçilen, boşuna 
adaklar ve kurbanlar sunulan, boşuna ağızları dinlenen, önderlik etmek iddiasında 
olduklarından daha âciz birer “fikir, kanâat ve siyâset putu” olduğu âşikâre zâhir olmuştur. 
Benim, kıblesini şaşırmış saf kardeşlerimin hiç olmazsa ⎯ ferdî planda tolere edilebilir, 
ancak içtimâî planda asla affedilemez olmakla berâber yine de bir yere kadar bir mâzeret 
telâkkî ederek tahammül edebileceğim ⎯ “bilgisizlik” gibi bir gerekçeleri var; çünkü 
netîceten onlar AB’nin bir kurtuluş kapısı olduğuna inan(dırıl)mış “avâm”dır ve dahi avâm da 
dünyanın her yerinde üç aşağı beş yukarı aynıdır; affettik gitti diyelim! Pekâlâ, ya Gazzâlî’nin 
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ifâdesiyle, “kendilerinde ilim olduğunu iddia etmelerine rağmen muğlak mes’eleleri 
anlamakta zorlanan avâm tabiatlı münevverler”e ne demeli? 
 Evet: Birinci kategoridekileri biz şimdilik affettik diyelim; muhtemeldir ki Rabbi Teâlâ 
dahi belki affeder, “bu kulcuklarımın aklı bunca kesiyor” diye. Ama ya kendilerini saf ve iyi 
niyetle dinleyenleri kirli bilgilerle aldatan ikinci kategoridekiler? Onların ne bu dünyada yeri 
var, ne öte dünyada; onları ne Arz kabûl eder, ne de cehennem! Onların cezâsı, yâni 
yaptıklarının karşılığı, sâdece ve yalnız “i’dam”dır, i’dam; yâni “adem”e gönderilmek, bir 
“var” iken “var-olmayan”a, bir “şey” iken “lâ-şey”e (hiç mevcut olmamış olana) 
dönüştürülmek; külliyen “yok” edilmek; “yokluk” perdesini ebediyyen üzerine örterek hiç 
varlık sahnesine çıkmamış gibi kılmak!  
 Bir fikir ve kanâat önderi, yalnız ve yalnız hakîkati arayan kişidir; cemiyetinin gören gözü, 
et kokuşmasın diye onu tuzlayan tuz gibidir; amma, ya yol gösterdiklerinden daha kör ise, ya 
“et kokarsa tuzlarsın; tuz kokarsa ne’ylersin?” diye suâl eden hikmetli sözde ifâde edildiği 
veçhiyle, kendisi kokuşmuş ise? 
 Saf ve temiz mütedeyyin insanlara AB masalları anlatırken birdenbire ve hiç ummadıkları 
bir şekilde AIHM’nin şok ve dehşet kararı ile karşılaşan bu zavallı avâm tabiatlı 
münevverlerin içinde bir bölük, çok zayıf bir ihtimâl ama, umulur ki hak yola döner; geriye 
kalanlara gelince: Klinik vak’a kabîlinden bir bölük hâlâ AB’nin yüzünü yıkamaya, “yok 
bişeycikler” demeye çalışıyor; muhtemelen kendilerine tevdî edilen vazîfe öyle; onları da 
geçelim. Üçüncü bölük ise, “ama ben şimdi anladım” diyen, zor kavrayan kötü talebelere 
benziyor: “Bu kadarını da beklemiyorduk; meğerse AB böyle imiş v.s.” Bunlar da patalojik 
vak’a! Bu idrâk zaafı gelecek için hiç ümit verici kabûl edilemez; bu kadar zor anlayan 
insanlara bel bağlanır mı? Hâlbuki bir kere, “Leyla Şahin Olayı” ilk değil; “Refah Partisi 
Olayı” ne çabuk unutuldu? İkincisi, bu zevâtın hiçbirisi, AB’nin Türkiye hakkında kaleme 
aldığı ilerleme raporlarında, bilhassa 28 Şubat’tan sonra “başörtüsü” ile sembolize edilir hâle 
gelen din hayatındaki problemler konusunda müslüman yurttaşların sıkıntılarına hiç temas 
edilmeyip sâdece “azınlıkların” ele alındığını ve mevcut azınlıklar ile yetinilmeyip yeni-yeni 
azınlıklar yaratılmaya çalışıldığını hiç mi okumadı acaba?  
 Fakat, aslında, Leyla Şahin Olayı mes’elenin kendisi değil; yerin derinliklerindeki 
mağmanın bir dağın tepesinden patlaması gibi, büyük bir yaranın sâdece patlayarak satha 
çıkan bir cerahati.... Ümid ederim ki, bu hâdise, “İslâmcılık’ın Yozlaşması Mes’elesi” 
üzerinde sağlıklı bir tartışma için bir vesîle olur; biz yolu bir açalım bakalım... 

  
 

İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: II 
 

Yeni Çağ [Analiz]., 10 Temmuz 2004, Cumartesi., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 137; 2004-080; Temmuz-05 
 
 
İslâmcılık, İslâm dünyasının içine düşmüş bulunduğu derin krizi açıkça ve gizlenemez bir 
tarzda iliklerine kadar hissetmeye başladığı XIX. Asır Osmanlısında ortaya çıkan, zamanla 
değişik mecrâlardan akarak Cumhuriyet’e de intikal eden, fakat 1960’tan îtibâren kökleriyle 
bağlarını kopararak başka renklere bürünmeye başlayan kültürel, medenî ve siyâsî bir 
akımdır. İslâmcılık’ın tarih sahnesine çıkışı, normal ve tabiî değil gayri tabiî ve ârızî şartların 
bir zorlaması olmuştur. Kısaca ifâde edildikte, İslâm’ı sâdece bir inanç ve ibâdet kompleksi 
değil, daha yüksek bir seviyeye yükseltmeyi hedef ittihaz edinen İslâmcılık, orijin îtibâriyle 
aktif değil reaktif, tepkisel, modernite karşıtı ve fakat ve bunun yanında, birçoklarının iddia 
ettiğinin aksine, modernite karşıtı olan akımların çoğunluğu gibi modern bir harekettir. 
İslâmcılık, bir karşı-harekettir; gerek bir din, gerekse bir kültür ve medeniyet olarak İslâm’ın 
ve aynı zamanda geçen asırda İslâm denince O’nunla neredeyse özdeşleşmiş bulunan 
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Osmanlı’nın git-gide tedâvisi zorlaşan, kronikleşmeye eğilimine giren kan kaybına karşı bir 
çâre, bir kurtarıcı olarak çıkmıştır. Ve yine bir karşı-harekettir; genel anlamda “Modernite”ye 
karşı bir hareket. 
 İslâm dünyasının ve Osmanlı’nın içine düşmeye başlamış olduğu zaafın herhangi bir 
zaaftan farklı olarak çok derinlere inen köklere sâhip bulunması, umûmen bu dünyada ve 
husûsen de Osmanlı’da askerî kayıplar ve toprak zâyiatının da ötesinde, bir varlık ve bir 
medeniyet, hattâ bir din olarak bütün iddialarını kaybetmesi gibi bir tehlike hâsıl ediyordu; 
İslâmcılık buna bir çâre olmak iddiasıyla ortaya çıktı. Beri yandan, Modernite, insanlığa 
getirdiği birçok kazanımlar yanında, umûmen İnsanlık ve husûsen de İslâmlık için risklerle 
dolu bir gelişme arzetmekteydi: Bir yandan, Aydınlanma’nın te’sîriyle, merkeze sâdece ve 
yalnız Yunânî gelenekteki “kutsaldan kopuk insan”ı almakla ve diğer yandan Pozitivizm’in 
te’sîriyle, mukaddesatsız ve metafiziksiz bir insanlık ve bir dünya yaratmaya yönelen 
Modernite, aynı zamanda Batı’nın kolonyal-emperyal yayılmalarına hizmet eden muazzam 
bir enstrüman hâline de dönüşmeye başlamış bulunmaktaydı ve bunların kâffesi de İslâm ve 
İslâm dünyası açısından çok ciddî, çok tehditkâr anlamlar taşıyordu; işte, bu tehditlere karşı 
radikal bir tedbir olarak ortaya çıkan akımlardan birisi de İslâmcılık oldu.  
 İslâmcılık, bu nokta-i nazardan “anti-modernist” olmakla berâber aynı zamanda modern 
bir oluşumdu da, zîra, hayli sonraları Mehmed Âkif’in “İnmemiştir hele Kurân, ne mezarlıkta 
okunmak, ne de fal bakmak için” mısrâıyla ifâde edeceği veçhiyle, paslanmaya ve 
fonksiyonelliğini kaybetmeye, dünyayı avuçlarının arasından kaçırmaya başladığı âşikâre 
müşâhede edilen Kurân’ı yeniden hayâta döndürmeye yöneliyordu; çünkü, Uriel Heyd’in de 
belirttiği gibi, [“İslâm Dünyası ve Batılılaşma”., Yöneliş, İstanbul, 1997, s.49 v.dv] II. 
Mahmud’un son üç senesine kadar İslâm devleti kimliğini muhâfaza eden Osmanlı – yâni 
İslâm dünyasının temsilcisi – o vakitten sonra, tedrîcen, adım-adım bu kimliğini terketmeye 
başlamıştı. Nitekim, 26 Şâban 1255 (3 Kasım 1839) tarihli, Besmele ve “Tebâreke’llezî 
biyedihi’l-mülkü we huwa alâ külli şey’in qadîr” [Mülk (Tebâreke): LXVII/1] âyeti ile 
başlayan ve “Cümleye mâlûm olduğu üzere, Devlet-i Aliyemizin bidâyet-i zuhûrundan berü 
ahkâm-ı celîle-i Kur’âniye ve kavânîn-i şer’iyeye kemâliyle riayet olunduğundan saltanat-ı 
seniyyemiizin kuvvet ve miknet ve bilcümle tabaasının refah ve mâmûriyeti rütbe-i gayete 
vâsıl olmuş iken yüzelli sene vardır ki gavâil-i müteakibe ve esbâb-ı mütenevviaya mebnî ne 
şer-i şerîfe ve ne kavânîn-i münîfeye inkiyad ve imtisal olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve 
mâmûriyet bil’akis zaaf ve fakra mübeddel olmuş...” diye giriş yapan ve Tanzîmat’ın mîlâdı 
olan Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu, devâmında “.. kavanîn-i şer’iye tahtında idare olunmayan 
memâlikin pâyidâr olamayacağı vâzıhattan bulunmuş olup...” ibâresi ile, Şer’î kanunlardan, 
yâni, Devlet’in aslî düzeninin esasından sapılmış olmasını, felâketlerin müsebbibi addetmekle 
berâber, aynı zamanda çözülmenin de mîlâdı olmuştu. 
 Evet; hâsılı İslâmcılık’ın gayesi açıkça bu idi: Hem güç kaybını önleyerek yeni bir siyâsî 
yükselişe geçmek ve hem de İslâmî bir dünya te’sîs etmek; amma, O, mâzîyi aynen, bire-bir 
ihyâya, veya geri çağırmaya değil, kendi kökleri üzerinde kendi geleceğini yeniden ve yeni 
baştan inşâa, yâni “kökü mâzîde olan âtî olmaya” yöneliyordu ve bunun için de Modernite’nin 
dilini, düşüncesini ve metodlarını kullanmaya gayret ediyordu; aynı zaman diliminde aynı 
yatakta akan farklı bir akım olan Batı gümrüğünden gelen herşeyin sorgusuz-suâlsiz baştâcı 
edilmesini temel prensip ittihaz edinen Batıcılık’ın aksine, seçmeci ve süzmeci davranarak. 
Meselâ felsefe ve modern ilimlerin meşrûlaştırılması, mutlak monarşi yerine meşrûtî 
monarşinin, parlamentarizm’in (şûra) ve demokrasi’nin (usûl-ü meşveret), iktidar erkinin 
belirleyicisi olarak “seçmen” (ehlü’l hal ve’l-akd), yâni “vatandaş” kavramının tedâvüle 
sürülerek savunulması bu kabîldendir. Yine İslâmcılık modern bir hareketti; zîra, bir güç 
talebinde bulunuyor, aslî hedefine vâsıl olabilmek için siyasîleşiyordu; daha doğrusu bütün 
ekümenik dinler gibi İslâm dininin de ayrılmazı olan “devlet” hedefini modern bir formatta 
ele alıyordu.  
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 İslâmcılık, bunun yanında, bilhassa Osmanlı merkezli bir “İttihâd-ı İslâm (İslâm Birliği, 
Pan-İslamizm) idealine de yönelmişti; zîra, teorisyenleri gerek Osmanlı’nın ve gerekse de 
topyekûn İslâm dünyasının çözülmesinin en önemli sebeplerinden birisi olarak, 
Müslümanların aralarında birlik bulunmayışının olduğunu düşünüyorlardı ki, bu tıpkı, 
Türkler’in Avrupa’da ilerleyişini, Doğu (Ortodoks) ve Batı (Katolik) Kiliseleri ve Avrupa  
millet ve devletleri arasındaki derin ihtilâflar yüzünden bir Hristiyan Birliği’nin 
gerçekleşememesine bağlayan açıklama modeline andırıyordu.  
 Ve bir de İslâmcılık, bir yandan en geniş mânâda bütün Müslümanları, daha dar kontekstte 
ise Osmanlı tebaası müslümanlarını bir tek millet telâkkî etmekle de, bir tür “milliyetçilik” 
öngörüyordu; fakat tarihî gelişmeler başka mecrâda ilerlemeye başlamıştı.   
 
 

 
İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: III 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 13 Temmuz 2004, Salı., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 138; 2004-081; Temmuz-06 

 
 
İslâmcılık, bundan önceki yazımızda kısaca özetlemeye çalıştığımız üzere, umûmen İslâm 
dünyasının ve husûsen de Osmanlı’nın bütün tarihi boyunca karşılaşmış bulunduğu en ağır 
krizine çok köktenci, çok kapsamlı ve kalıcı bir tedbirler mecmuası olmak iddiasıyla ortaya 
çıktı. Filhakîka, bütün Türk ve İslâm tarihinin el’ân dahi atlatamadığı ve bir sarmal gibi git-
gide içine çekildiği bu en büyük ve en derin kriz, birçok veçhesi olan bir krizdi: Bir yandan 
hem bir din ve hem de bir medeniyet ve kültür olarak tehditkârdı; bir yandan da siyâsî 
bakımdan. Bu tehditlerin sebeplerinden birisi umûmî idi: Yere düşenlerin üzerine basa-basa 
ilerleyen tarih, şimdi yere düşmeye başlayan İslâm dünyasını çiğnemeye hazırlanıyordu. 
İkinicisi biraz daha dar ve husûsî bir sebebe müsteniddi; tehdit Batı’dan geliyordu ve bir fil 
kadar kuvvetli bir hâfızaya, bir deve kadar koyu bir kîne sâhip bulunan, hiçbir şeyi unutmayan 
Batı, arkaplanında bin yıldan daha uzunca bir müddettir bitmek bilmeyen Doğu-Batı 
çatışmalarının yattığı ve hep kayıplarıyla sonuçlanan tarihinin rövanşını almaya geliyordu; 
yâni tâli’ zebûn, düşman kavî idi. Üçüncü olarak ise, temeli bir problem, Modernite idi. Bütün 
tarih boyunca ilk defa olarak, bilim yolu ile dünyayı tepeden tırnağa değiştirmeye yönelen 
Modernite, yep-yeni bir dünya kuruyordu ve bu yeni-dünya’da, kendisine sıhhatli ve tatbîk 
kabiliyetini hâiz, elle tutulur müşahhas alternatifler üretip hayata geçiremeyen hiçbir şeyin 
sonu yoktu.  
 İşte İslâmcılık, bu ahvâl ve şerâit tahtında, bütün bu gelişmelere karşı bir kurtuluş reçetesi 
olarak ve baskın bir biçimde radikal bir “Batı-karşıtı” karakterle ortaya çıktı ve 
küçümsenmeyecek sonuçlar da aldı. Ne var ki, skolastikleşmiş İslâm düşünce geleneğinden 
tam olarak yakasını sıyıramaması, kâmil mânâda felsefî bir uyanış çığırını açamamasına; 
dolayısıyla da, soru sorma san’atını cevap verme gayretinin önüne geçirememesine ve o da 
kritik etme başarısızlığına, kendi üzerine yeterince tefekkür edememesine, kendi 
düşünceleriyle yeterince hesaplaşamamasına yol açarak bir tür yeni bir skolastisizm 
yaratmasına sebebiyet vermekte gecikmedi. Nitekim, kışkırtıcı sorular soran filozof türünden 
ziyâde, kesin hükümler veren fakîh türüne daha yakın olan İslâmcı intelijansiyanın gerçek 
dünyanın taş gibi sert hakîkatlerinin arkaplanını tam olarak deşifre edebilmeye muvaffakıyyet 
kesbetmiş olduklarını söyleyebilmek pek mümkün gözükmemektedir. Gerçekten de, Batı’nın 
gücünün temelinde endüstriyel devrimin bulunduğu ve binâenaleyh, kendi endüstriyel 
devrimini gerçekleştiremeyen veya geciken her toplumun âkıbetinin bir felâketle yüzleşmek 
olmakla, asıl fikrî faaliyetlerin bu noktada yoğunlaştırılması gerektiği; endüstriyel devrimin 
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arkaplanında yatanın modern bilimler ve onun da arkaplanındaki asıl menbâın felsefî düşünce 
olduğu lâyıkı veçhiyle kavranabilmiş değildir.  
 İslâmcı intelijansiyanın gerçekler dünyasının hakîkatlerini kavramakta zorlandığı ve 
yapılan hatâların faturasının çok ağır olduğu en sıkıntılı konulardan birisi olarak siyâset alanı 
ön plana çıkmaktadır. Onların bu hassas konuda içine düştükleri ve çıkmaya muvaffak 
olamadıkları en büyük yanlışlıklardan birisi, aynı dinden olan bütün toplumları birer 
monoblok masif kitle olarak görmeleriydi ki, bunun sonucunda topyekûn Batı dünyası bir tek 
“küfür milleti”, ve topyekûn İslâm dünyası da bir tek “İslâm milleti” gibi telâkkî ediliyordu ve 
mevhum “İslâm Birliği” (İttihâd-ı İslâm) fikri de bu faraziye üzerine binâ edilmişti. Vâkıa, 
Nâmık Kemâl’in de belirtmiş olduğu üzere, “maksad ittihad-ı islâm olunca bittabi’ hudûd-u 
Osmaniyye derûnuna inhisar edemeyeceğini; ve o kadar umûmî tutulacak bir arzunun beka ve 
revâcının ise, ancak siyâset ve mezhep devâisinden bütün bütün tecrîdiyle hâsıl 
olabileceğini”[İbret., 27 Haziran 1872 (Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi., C: II, s.230)] görmez 
değillerdi; ancak, yine de bu ideolojik körlük, tâ asırlar öncesinden Haldûn’un, din birliğinin 
ancak aynı soy asabiyesinden olanlar arasında birinci derecede bir dayanışma rûhu yarattığını; 
bunun dışında, soy asabiyesi birliğinin din birliğinden daha öncelikli ve daha belirleyici 
olduğunu ihtar ettiğini, aynı dine mensub olmanın aynı devlete de irâdî olarak mensub olmayı 
intâc edecek bir sadâkat duygusu hâsıl etmeye kifâyet eden bir sebeb asabiyesini tek başına 
inşâ edemediğini ve edemeyeceğini ve kezâ buna bağlı olarak da, kendi çağlarının bütün 
dünyada milliyetçiliklerin yükselme çağı olduğunu kavrayamamışlardı. Ve yine bir siyâsî 
bilinçsizlik şeklinde tecellî eden bu ideolojik körlük, o zamandan bugüne kadar kesintisiz 
olarak ve hattâ katmerlenerek intikal eden ve ekserî hâllerde de Irkçılık ile karıştırdıkları 
Milliyetçilik karşıtlığının da temelini oluşturmuştur.  
 Meselâ, bir tek örnek olarak vereceğim Babanzâde Ahmed Naîm’in, bu konuda kaleme 
aldığı 1913 tarihli “İslâm’da Dâvâ-yı Kavmiyyet” isimli eserinde milliyetçiliği eleştirirken 
ileri sürmüş olduğu deliller, insan dünyasının gerçeklerinden istihraç edilmiş “empirik” 
verilere değil, zihinde kurgulanmış teorik fıkhî delillere dayanmakla tipik bir “medrese 
skolastiği” olduğunu açıkça göstermeye fazlasıyla yetecek niteliktedir: Babanzâde, “Nefsimi 
(varlığımı) kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; hiç biriniz, ben ona babasından ve 
evlâdından sevgili olmadıkça îmân etmiş olmaz”(We’llezîne nefsihî biyedihî lâ yu’minu....) 
meâlindeki bir hadîs-i şerif’ten yola çıkarak haddini haddiden fazlasıyla aşan muazzam bir 
siyâset teorisi geliştirmeye soyunmakta ve şöyle demektedir [İkbal Yayınları., Ankara, 1979, 
s.46]:  
 

“Bu hadîs-i şerîf ve benzerleri pek çok hadîs-i şerîflerle isbat edilmiştir ki, din kardeşliği nesep 
kardeşliğinden ve evleviyetle ırk kardeşliğinden çok kuvvetlidir. Bu gibi açık naslar Arap, 
Acem, her kim olursa olsun, İslâmın kurtuluş dâiresine giren bütün milletlerin ve millet 
fertlerinin arasında saygıyla kaynaşan bir eşitlik, hem de kardeşlik derecesinde bir  eşitlik tesis 
etmiştir. Bir müslümanın en büyük derdi anası, babası, nesep ve ırk kardeşi değil, din 
kardeşleri, İslâm cemaati olması gerekir.”  
 

 İlk bakışta doğru gibi görünüyor; mes’eleye bir medrese skolastiğinin penceresinden 
bakılınca, el-hak öyle; ama meğerse gerçekler dünyasında bu işler başka türlü yürüyormuş.... 
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İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: IV 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 16 Temmuz 2004, Cuma., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 139; 2004-082; Temmuz-07 

 
 
İslâmcılık’ın, bir fikir hareketi olarak, doğrularının yanında yanlışları ve çelişkileriyle berâber 
hayli ciddî başarılara imza atmış olduğunu söyleyebiliriz. Meselâ, uzun asırlar boyunca 
“dünyadan kaçış”ın bir fazîlet olarak kabûl edildiği bir cemiyette Dünya’nın 
meşrûlaştırılması, yâni “hem müslüman hem dünyevî” (işbu “dünyevîlik” kelimesi hiçbir 
zaman tam teknik anlamda bir terim olarak kullanılmamış olmasına rağmen) 
olunabileceğinin, hattâ olunması gerektiğinin zihinlerde yerleştirilebilmesi konusunda, 
ulaşılması gereken seviyeyi yakalayamamakla ve tatminkâr olamamakla berâber, önemli 
direnç alanları yıkılabilmiştir. Kezâ, zamanla modern bilimlerin Müslüman insanın 
zihniyetinde meşrûlaştırılması da bunların en mühimlerindendir. Şüphesiz bu meşrûiyet 
mes’elesi sâdece ve münhasıran İslâmcılık’ın eseri değildir; aynı zamanda Batıcı hareketin de 
büyük katkısı olmuştur. Fakat, İslâmcılık’ı da tazammun eden daha kapsamlı bir fikrî hareket 
olan Modern Muhâfazakârlık’ın bu husustaki yeri ve önemi, meşrûiyetin, Batıcılık’tan farklı 
olarak, “İslâm’a rağmen” değil, “İslâm ile birlikte” sağlanmış, diğer bir ifâdeyle İslâm’a 
tasdîk ettirilmiş olmasıdır. 
 İmdi, en kapsayıcı şekliyle Modern Muhâfazakârlık’ın ve daha dar kontekstte ise 
İslâmcılık’ın, Dünya’nın, dünyevîleşmenin, dünyevî bilimlerin meşrûiyetini muayyen bir 
nisbette de olsa sağlaması fevkalâde mühimdir. Zîra, İslâm dünyasında, bilhassa çöküşe 
paralel olarak, Dünya, hem mücerret bir var-olan, bir fiziksel varlık, yâni “insansız dünya” 
olarak, hem de insan-eşya münâsebetleri çerçevesinde şekillenen “insanlı dünya” olarak, uzun 
asırlar boyunca aşağılanmış; Dünya ile ilgilenmenin, dünya hayâtına yakınlık duymanın 
Âhıret için en büyük tehlike olduğu telkîn edilir olmuş ve böylece dinini ciddiye alan insanlar 
ebedî hayatları ile muvakkat dünya hayatları arasında bir tercîhe zorlanmışlardır ki bu çarpık 
düşünce sonucunda İslâm’ın rûhuna muhâlif bir Müslümanlık anlayışı kara bir kâbus gibi 
İslâm dünyasının üzerine çökmüş; İslam’ın Dünya ile Uhrâ arasında kurduğu hassas dengenin 
Uhrâ lehine, Dünya aleyhine tahrip edilmesiyle, Müslüman’ın Dünya’ya her neviden alâka 
duyması, Dünya için çalışması olduğu gibi, “dünya ilmi” ile iştîgal etmesi de dehşetli bir 
îmânî zaaf telâkkî edilmeye başlanmıştır. Zamanla koyulaşarak “dünyanın lânetlenmesi” gibi 
bir veçhe kazanan bu anlayışın en çarpıcı örneklerinden birisi, Fıkh, Akaid, Kelâm, Tefsîr 
ulemâsının ve Mutasavvıfların dünyevî ilimler konusundaki ilgisizliğidir. Bu durum öylesine 
dehşet verici bir medeniyet dramına dönüşmüştür ki, meselâ Fâtih zamânında “Büyük Cihad” 
addedilen ilmî gayret, O’ndan iki asır sonra “Frenk Fodulluğu” olarak karalanmış [Bkz: 
Ekmeleddin İhsanoğlu., Büyük Cihad’dan Frenk Fodullluğuna., İst. 1996, s.14, 143-144]; 
1577’de inşâ edilen İstanbul Rasathânesi, üç yıl sonra “ilm-i nücûm ile iştigal ettiği” 
gerekçesi ile verilen bir fetvâ üzerine topa tutularak yıktırılmıştır [Bkz: Süheyl Ünver., 
“İstanbul Rasathanesi”., TTK Yay., Ank. 1985, s.51-52]; bilhassa İslâm medeniyetinin 
duraklamasına paralel olarak, ilim tarihimizde dünyevî ilimlere “ilim”, dünyevî ilimlerle 
iştigal edenlere de “âlim” sıfatları dahi çok görülür olmuştur. Meselâ, Bursalı Mehmet Tâhir 
Efendi’nin hemen-hemen bütün Osmanlı akademisyen ve münevverlerinin umûmî bir 
dökümü sayılabilecek “Osmanlı Müellifleri”nde (1915) dercedilen listede, şeyhler ve 
mutasavvıfların 211, Ulemâ’nın (Din Âlimleri) 241, şâirler’in 446, tarihçilerin 191 sayfalık 
mekân kaplamasına karşılık, tabiblerin 50, riyâziyecilerin (matematikçiler) 54, coğrafyacıların 
5 sayfaya sığması ve bir tek fizikçi ve astronom adı geçmemesi, İslâm dünyasının nasıl bir 
zihnî çöküş yaşadığını göstermeye kâfî sayılabilir.  
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 İslâm dünyasında Dünya’nın, dünyevîleşmenin, dünyevî ilimlerin ibrâ edilmesinin ne 
kadar mühim bir zihniyet devrimi demek olduğunu daha iyi kavrayabilmek için, zamanla 
Batı’nın terkettiği Ortaçağ’a benzer bir ortaçağa gömülen İslâm dünyasının ve skolastikleşen 
İslâm düşüncesinin, Dünya’ya bakışının aşağı-yukarı şu şekilde hulâsa edilebileceğine dikkat 
etmek yeterli bir fikir verebilir [Durmuş Hocaoğlu., Laisizm’den Millî Sekülerizm’e., 
İstanbul, 1995, s.475-476’dan özet]: 1: İnsan’ın Dünya (bu-dünya; hâzihi’d-dunyâ) ile 
münâsebetinin aslî amacı sâdece Âhıret’e (öte-dünya) hazırlanmaktır; 2: “Nesneler dünyası”, 
yani “bu-dünya”, bir varlık alanı olarak “doyumluk” değil “tadımlık”tır; 3: Yâni, insan’ın 
eşyâya hükmetmesi anlamında bir  “dünya hâkimiyeti” kavramı ve idesi yoktur; 4: Bu duruma 
göre, ilim, esas îtibâriyle İnsan’ın îmânî problemine ışık tutmak, İnsan’ı Allah’a götürmekle 
yükümlü olmaktadır; 4: Bu sebeple, “âlet ilmi” telakkî edilen dünyevî ilimler de aynı 
fonksiyonu hâizdir ve bir kere bu amaca ulaşılınca ilim terk edilir. Yâni, dünyevî ilimler, 
“amaç” değil, “araç”tır; esas fonksiyonları olan, bu-dünya için asgarî ihtiyaç gerekliliğini ve 
“îmân tahkimi ve takyidi”ni yerine getirince daha ilerisine gidilmez ve terk edilir; 5: Bunun 
içindir ki, istisnâları olmakla beraber, bütün dinî ilimler arasında dünyevî ilimlere en fazla 
yakınlık duyan Mütekellimîn arasından dahi önemli ilim sîmâlarının zuhûr etmiş olduğunu 
ileri sürmek çok zordur. “Dünya işinde cahil ol, din işinde akıllı ol” [Erzurumlu İbrahim 
Hakkı., Ma’rifetnâme., Veli Yayınları., İstanbul, 1981., s.427] ilkesinin adetâ bir îmân esâsı 
telâkkî edildiği bir kültür ortamından, başka bir tür bir meyve de beklenemez olsa gerektir; 6: 
Bir miktar abartma ile, İslâm mütefekkirlerinin büyük bir çoğunluğunun, “Müslümanları 
dünyadan uzak tutmak” için ellerinden geleni ardlarına koymamış olduğunu söyleyebiliriz. 
 Ne var ki bu arada, Felsefe söz konusu olunca aynı meşrûiyetin sağlanamadığını görmekte 
olduğumuz gibi, modern bilimlerin meşrûiyetinde de kısa zamanda haddi aşan bir 
gayretkeşlikle, Ateist-Materyalist Siyantizm ve Pozitivizm’in zıddı olan bir Fideist 
(Îmâniyeci) Siyantizm ve Pozitivizm’e dahi meyledilmiştir.  
 En geniş kontekstte Modern Muhâfazakârlık’ın bir versiyonu sayabileceğimiz 
İslâmcılık’ın bu küçümsenmeyecek başarıları, siyâset alanında yakalanamamış; iyi niyetli, saf 
ve naif, ancak gerçekler dünyasından kopuk mücerret bir “İslâm kardeşliği” fikri, gerçeğin 
granitten kayalarına çarptıkça dağılmış ve bu da onun hazîn trajedisinin en büyük sebebini 
oluşturmuştur. 
 

 
İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: V 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 17 Temmuz 2004, Cumartesi., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 140; 2004-083; Temmuz-08 

 
 
Salt bir fikrî hareket olarak, bütün kusur ve yetmezliklerine mukabil yine de elde ettiği 
küçümsenmeyecek muvaffakıyyetleri bir siyâsî hareket olarak elde edememesi, İslâmcılık’ın 
siyâsî felsefesinin kusur ve yetmezliğinin bir netîcesi addedilmek îcap eder. Yâni, mes’elenin 
kökündeki zaaf aynı: Felsefî yetmezlik!  
 Felsefî yetmezlik çok âşikâr, çok bâriz; çünkü; Siyâsî İslâmcılık’ın hareket noktası, hemen 
bütünüyle bir skolastik zihniyetin ürünü idi; saf ve naif bir skolastisizmin: Eşya’nın 
gerçeklerini eşyadan çıkarmaya değil, zihinden türetmeye; tecrübeye değil, tecrübeyi 
küçümseyen, hattâ reddeden teoriye, felsefi tâbiriyle “empirik bilgi”ye değil “historik 
bilgi”ye, Said Halim Paşa’nın ifâdesiyle, “eşyadan fikre değil, sonsuz hayâller içinde, her şeyi 
kendi emellerine göre tertip edebileceği muhayyel bir muhit bulmasına elverişli olan, fikirden 
eşyaya intikal etmeye” alışmış [Buhranlarımız., Tercüman, 1001 Temel Eser, s.76] 
skolastisizmin ürünü. İşte, hemen her alanda İslâm dünyasının başına belâ olan bu 
skolastisizme saplanan Siyâsî İslâmcılık, Çariçe Büyük Katerina’nın tâbiriyle “insan derisine 
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yazı yazma” san’atı olan siyâset gibi en netâmeli bir alanda, İslâm’ın emrettiği “kardeşlik” 
prensibini [Hucurât, XLIX/10], bütün müslümanların sırf ve yalnız müslüman, sâdece ve 
yalnız aynı dinin mü’minleri olmaları hasebiyle aynı siyâsî organizasyonda, irâdî bir sadâkat 
ile buluşabileceği bir dünyanın temel hareket noktası olarak tahayyül ediyor, “...siyasî sorunla 
ilgili olarak dinin Asabiye’ye göre ikinci dereceden bir aktör olduğunu” ihtar eden realist tarih 
filozofu Haldûn’u [Ahmet Arslan., İbn-i Haldun., Vadi Yay., İst., 1997, s.181] dinlemek bile 
istemiyor, bundan önce verdiğimiz Babanzâde Ahmed Naîm’in âyet ve hadîslere dayanarak 
türettiği çocuksu siyâset teorisi örneğinde de görüldüğü gibi, başka şeylerin de 
düşünülmesinin yararlı ve gerekli olabileceğini tefekkür etmekten dikaktli bir şekilde uzak 
durmaya çalışıyordu. 
 Tabiatiyle, şüphesiz ki hâlis niyetle, İslâm dünyasının  ve husûsen de Osmanlı’nın 
inkırâzının durdurulması ve eskinin ihtişâmının geri getirilmesi için tahayyül edilmiş olsa da, 
Tarih’in bu kadar saflığı ve bu kadar iz’ansızlığı tolere etmesi mümkün değildi ve etmedi de. 
Nitekim, Siyâsî İslâmcılık teorisinin öngördüğü İttihâd-ı İslâm’ın âkıbeti de, yine kendisi gibi 
hâlis niyetli bir ütopya olan, müslim ve gayri müslim bütün Osmanlı tebaasının, birisi “Özel 
Alan”a (Private Sphere) münhasır Alt-Kimlik, diğeri de “Kamusal Alan”ı (Public Sphere) 
kapsayan Üst-Kimlik olmak üzere çifte kimlikli olmasını öngören; alt-kimlikler ile herkes 
kendisini tam bir hürriyet içinde ifâde ederken üst-kimlik olan “Osmanlılık”ın bütün tebaayı 
kuşatan ve birbirine bağlayan sağlam ve sarsılmaz bir ortak bağ olacağını tahayyül eden, 
ancak gerçeğin granitten kayalarına çarpınca dağılan ucûbe İttihâd-ı Anâsır, yâni “Unsurların 
Birliği” teorisinden farklı olmadı.  
 Nihâyet, XX. asra girildiğinde, Abdülhamîd’in, kendi şahsî dehâsının da katkısıyla, 
muvakkat bir dönem, büyük ölçüde konjonktürel şartlar sâyesinde başarılı sayılabilecek 
şekilde uyguladığı Siyâsî İttihâd-ı İslâm’ın da artık yolun sonuna geldiğini görmemek için kör 
olmak bile yetmeyecekti. Nitekim, Büyük Hâkan dahi, saltanatının sonlarına doğru, artık, 
Türk’ün olmadığı yerin Türk vatanı olarak elde tutulmasının imkânsız olduğunu ve 
binâenaleyh, “aslî topraklara çekilmenin gerekliliği”ni de kabûl etmek mecbûriyetinde 
kalmıştı; çünkü, her zaman için Neseb Asabiyesi’ne göre siyâsetin ikinci dereceden aktörü 
olan Din, o en büyük totalite, bir sebep asabiyesi olarak, Neseb Asabiyesi’nin yeni çağdaki 
dehşetli uyanışı karşısında iyice yetersiz kalıyordu.  
 İyice yetersiz kalıyordu; çünkü İmparatorluk’taki Türk olmayan müslümanların Türk’e 
bakışı, gayri müslimlerle fark arzetmemeye ve meselâ, Türkler’den sonra ikinci sırada gelen 
Araplar için yükselen değer, artık İslâm Birliği değil, Arap Birliği olmaya başlamıştı. 
 Çağdaş Arap milliyetçiliğinin teşekkülünde Neseb Asabiye’nin motor kuvvet rolünü ve bu 
cümleden olmak üzere müslüman Araplar ile Hristiyan Araplar arasında belirgin bir fark 
bulunmadığını ve yine bu teşekkülde Türk’ün “öteki” olarak yerini daha iyi kavramak için, 
şimdi, Lübnanlı Hristiyan İbrahim Yazıcı’nın şu kin ve nefret taşan mısrâlarına bir göz atalım 
[M. M. Hüseyin., Modernizmin İslâm Dünyasına Girişi., İnsan Yay., İst, 1986., s.233-234]:  
 

“İllet döşeğinde oturanın, safa nesine? 
Türklerin elini eteğini öpen için, ne lâyıktır ki 
Kişinin tüm kaderi zâlimin elindeyse, ne ûmid eder? 
Haşerelerin bile altında, bir zillete düşen kişi 
için;  hakkını satmış, kanı boşuna akanın 
safa, neyine? 
Vatanın harap ve yıkıntılar hâlinde çiğnendiğini 
görenin zevk nesine? 
Al yanaklı gelinler, baba ve kocasını kaybedip 
soldular: Şimdi bana feryatla ağıt söyle:  kayıplarım için..” 
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 Aynı şâir, Arapları, Balkan toplumlarının yaptığı gibi Türklere karşı ayaklanmaya 
çağırdığı şu şiirinde de aynı firki terennüm etmektedir:  
 

“Daha ne umuyoruz, onlara karşı savaştan öte? 
Ey Ulusum, bırakın lâubâlî işleri de, öbür yiğit 
uluslardan örnek alın biraz 
nasıl anlaştılar da, ne kıymetli varlıkların 
vatanlarını feda ettiler... 
Aranıza fitne tohumlarını atan onlar 
Birliğinizi hurma dalları gibi dağıtanlar onlar..” 

 
 Ve nihâyet bağnaz bir Türk düşmanı Ermeni’nkinden hiçbir farkı bulunmayan Türkler’e 
şu hitap neyi göstermektedir sizce? 
 

“Ey Türk Ulusu, sizden haklarımızı kılıçla alacağız 
Siz ki çağlar boyu zulmettiniz bize.. 
Ömrü olan görecek yaratacağımız harikaları.. 
Türklerin anasını ağlatacağız, dünya görecek..” 

 
 

 
İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: VI 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 20 Temmuz 2004, Salı., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 141; 2004-084; Temmuz-09 

 
 
Bir siyâsî projenin çökmesine ve dejenere olmasına sebep olacak olan asıl illet, Siyâset gibi, 
insanın insanın kurdu olduğu en netâmeli bir alanın, çocuksu bir saflıkla, içtimâî gerçeklikler 
ile tam bir mutâbakat ve uyum göstermeyen saf ve mücerret prensiplerin ve bu prensiplere 
müstenid vaaz, telkın ve ahlâkî öğütlerin tek başlarına yeterli referanslar olabileceğini 
düşünecek kadar siyâsî bilinçten mahrum olmasının bulunduğu açıktır. Leo Strauss, “politik 
şeylere ilişkin her bilgi, politik şeylerin doğasıyla ilgili varsayımlar içerir; yani,  sadece 
politik durumla değil, ama kendi sıfatıyla politik yaşam ve insanî yaşam ile de ilgili 
varsayımlar içerir” demektedir [Politika Felsefesi Nedir?., Paradigma Yay., İstanbul, 2000, 
s.41]. Politik şeylerin doğası (tabiatı) ise, gerek ferdî ve gerekse de içtimâî mânâda olmak 
üzere, “insan tabiatı” ile yakından ilgili ve bağlantılıdır. İnsan Tabiatı ise, bilhassa 
Aydınlanma’nın anahtar kavramlarından olan “Tabiî Hâl”in, yâni İslâmî literatürde “Fıtrat” 
denen şeyin konusudur ki, buna göre, İnsan eğitilebilir, terbiye edilebilir, fakat fıtratı ne ise o 
kalan, değiştirilemez bir varlıktır ve dahi, Kant’ın tâbiriyle, “İnsanın yapılmış olduğu eğri 
odundan dümdüz çıkacak hiçbir şey yontulamaz” [Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel 
Bir Tarih Düşüncesi (1784)., Yazko-Felsefe Yazıları., 4. Kitap., İst., 1982., s.123]. Şu hâlde, 
ne kadar hâlis niyet mahsûlü olursa olsun, İnsan’ın bu fıtrî niteliklerini göz önünde tutmayan 
her siyâsî projenin âkıbetinin ne olacağı ayrıca îzahtan vâreste addedilmelidir.   
    İşte, İslâmcılık’ın evvelen çökmesine ve bilâhare de dejenere olmasına sebep olacak olan 
asıl gelişmenin de Siyâset gibi, insanın insanın kurdu olduğu en netâmeli bir sâhada, çocuksu 
bir saflıkla, “din kardeşliği” gibi mücerret dinî kaidelerin ve “din kardeşliğinin her türlü 
neseb, soy-sop, milliyet bağından daha öncelikli ve daha mühim, daha bağlayıcı olduğunu” 
vaaz ve telkın eden ahlâkî öğütlerin tek başlarına yeterli referanslar olabileceğini düşünecek 
kadar siyâsî bilinçten mahrum olmasının bulunduğu açık olduğu gibi, bu bilinç fıkdâniyetinin 
tekabül ettiği zihnî faaliyetin, hakikî mânâda Siyâsî Felsefe değil, yine Leo Strauss’un da 
kullandığı tâbirle “Siyâsî Teoloji” (veya Siyâset Teolojisi; Political Theology) olduğu da 
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âşikârdır [a.e., s.37]. İnsan fıtratından bu denli bîhaberlik ve bu denli siyasî bilinçsizlik, Siyâsî 
İslâm’ın düşünürlerinin, bizzat İslâm tarihinden dahi hiç ibret almadıklarını göstermektedir: 
Hiç insanoğlu siyâseti sâdece vaaz ve nasîhatle yürütebilecek olsaydı, daha Hz. Peygamber’in 
vefat ettiği lâhzada başlayan siyâsî ihtilâf ve gerginlikler, kısa zamanda, İslâm semâsının 
yıldızları ve her samimî müslümanın ideali olan Sahâbe’nin birbirinin gırtlağını kesmesine, 
kanına girmesine kadar varan tüyler ürpertici hâdiseler yaşanır mıydı?  
 Nitekim, nasıl ki bir o kadar saf ve hâlis niyetli, ama içtimâî gerçeklerden kopuk, İttihâd-ı 
Anâsır ilkesine dayalı Osmanlıcılık projesi de akamete uğramış ve meselâ İmparatorluğun, 
Tanzîmat ile eşit statüde (hattâ çok kereler daha da imtiyazlı) vatandaşlar kabûl ettiği gayri 
müslimler, sâdece yemede ortaklığa koşarken meselâ sıra askerlik gibi yük çekme faslına 
gelince silah altına çağrılanlardan çâresiz kalanların dışındakilerin tamâmı, her üçünden ikisi, 
bu görevi reddetmiş [bu konuda, bkz: Ufuk Gülsoy, Ufuk., Osmanlı Gayrimüslimlerinin 
Askerlik Serüveni., Simurg Yay., İst., 2000] ve hattâ daha da ileri giderek Devlet’i arkadan 
vurmaktan geri durmamış ise, aynı veya benzer davranışları, milliyetçilikler çağı ile birlikte,  
Müslüman tebaa da göstermiştir.  
 Nitekim, bir önceki yazımızda, “bağnaz bir Türk düşmanı Ermeni’nkinden hiçbir farkı 
bulunmayan Türkler’e şu hitap neyi göstermektedir sizce?” diyerek vermiş olduğumuz Arap 
şâirinin “Ey Türk Ulusu, sizden haklarımızı kılıçla alacağız/ Siz ki çağlar boyu zulmettiniz 
bize../ Ömrü olan görecek yaratacağımız harikaları../ Türklerin anasını ağlatacağız, dünya 
görecek..” şeklindeki mısrâları ile, 1862’de Beşiktaşlıyan isimli Ermeni şâirinin Zeytun 
İsyânı münâsebetiyle kaleme aldığı şu mısrâları arasında, gerçekten de bir fark 
bulunmamaktadır: 
 

“Ey nazlı ana, kimi özlüyorsun?  
Gel buraya, korkma, yakın gel  
Yarasından kan akan yavruna  
Göz yaşları dökmeyerek metanetle bak  
Bırak, Türk anaları ağlasın  
Sen  Zeytun’a sevinç  haberi  götür  
Güneş, doğdu, Zeytunlular, çabuk atlara binelim  
Silâhlar yukarı, arş, ileri yürüyelim  
Kaçaklar, yurt ve kucak   düşkünleri   bizden   değil  
Bunca çektiğimiz kulluk, esaret artık yeter  
Acılığı biraz da Türke tattırmağa çalışalım.”  
 
[Abdullah Yaman., Ermeni Meselesi ve Türkiye., Otağ Yay., İst., 1973., s.79] 

 
 Bu siyâsî bilinçsizlik, en ağır darbeyi ilk defa Arnavutluk İsyânı’nda, o güne kadar 
aralarında hiç birlik oluşmamış bulunan Hristiyan ve Müslüman Arnavutların Osmanlı’ya 
karşı ittifa etmesiyle almış, ardından Hristiyanı ve Müslümanı ile birlikte, Hristiyan 
İngilizler’le ittifak eden Müslüman Arapların isyânı ise öldürücü darbeyi oluşturmuştur. 
 Ancak, Siyâsî Teoloji’den Siyâsî Felsefe’ye intikal etmeye müsâit bir zihniyet donanımına 
sâhip bulunmayan Siyâsî İslâmcılık yine de bu tarihî gelişmelerden gereken dersi istihraç 
edememiştir. Hâlbuki aynı dönemde, “İslâm âleminin son ümidi olan Osmanlı devletini yüz 
seneden beri parçalayan manevî bir mikrop var. Bu mikrop şimdiye kadar Osmanlılığın düş-
manı idi ve İslâmiyete büyük zararlar verdi. Fakat bugün artık İslâmların lehine dönerek 
yaptığı mazarratları telâfi etmeğe çalışıyor. Bu mikrop milliyet fikridir” diyen Ziya Gökalp 
[Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak., Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 1976, s.95] 
İmparatorluğumuzun tasfiyesinin bu mikrobun eliyle olduğunu belirttikten sonra, asıl gerçeği 
fehmettiğini ise şu ifâdelerle dile getirmektedir:  
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“Evet! Romanya’yı. Sırbistan’ı, Karadağ’ı, Yunanistan’ı, Bulgaristan’ı, Sisam ve Girit 
adalarını doğurarak Osmanlılığı her rub’-ı asrda inkısamlara uğratan ve en sonra Rumeli’nin 
elimizden çıkmasına sebebiyet veren, bu müthiş fikirdir, bu fikir marazî bir mikrop değil, 
içtimaî bir maya idi. Maatteessüf bugüne kadar mahiyetini anlamayadık. Daima aleyhimizde, 
lisanî, edebî, iktisadî, terbiyevî, nihayet siyasî ihtimarlar yaptı. Biz bu hayatî yaradılışları 
tanzimlerle, tesislerle, teşkillerle, beyhude durdurmağa çalıştık. Bu asrın milliyetler asrı 
olduğunu hissedemedik. Bu içtimaî kuvveti biraz da İslâmlığın, Osmanlılığın menfaatinde 
istihdam etmeği hatırlayamadık”. 

 
 

İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: VII 
 

Yeni Çağ [Analiz]., 23 Temmuz 2004, Cuma., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 142; 2004-085; Temmuz-10 
 
 
Siyâsî İslâmcılık’ın kurgulamış olduğu, siyâsî birliğe yönelik “İttihâd-ı İslâm” senaryosu, 
daha dar ve husûsî kontekstte, belki ancak bir şekilde tahakkuk edebilirdi: Osmanlı Devleti 
elitleri, artık yeni zamanların yeni şartları dayattığını, bütün dünyada imparatorluklar çağının 
sona ermekte olduğunu soğukkanlıkla kabûl ederek, İmparatorluğun kademeli bir şekilde ve 
irâdî olarak küçültülmesi, tasfiyesi ve onun yerine, tatbîk kaabiliyeti olan, çok dakîk bir 
sûrette hazırlanmış, “Türkiye-merkezli” bir “Osmanlı Milletler Topluluğu” (Ottoman 
Commonwealth) projesi hazırlayıp inşâı cihetinde yeni politikalar üretebilmeliydi. Aynı 
zamanda büyük riskler de taşıyan böyle bir projenin sıhhatli bir şekilde tatbîkata konabilmesi 
durumunda, bir kere ve herşeyden önce “bütün”ü kurtarmak isterken “bütün”ü bütün 
bütüne kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya kalmak gibi son derece dehşetli bir travma hâli 
yaşanmayacaktı; ikinci olarak, Devlet’in bu boyutta fizikî bir küçülmeye mâruz 
kalmayacağına ve meselâ anormal, gayri tabiî ve stratejik olarak da tehlikeli bir şekilde 
daralmış bulunan Balkanlar’daki topraklarımızın bugünküne nisbetle çok daha  geniş 
olacağına, Suriye ve Irak cihetindeki hudut çizgimizin daha da aşağılara kadar ineceğine, 
Ege’den bu denli tecrit edilmeyeceğimize, hattâ akıllı bir iskân politikası ile nüfûsu aşırı 
derecede düşük olan Libya’nın Türkleştirilmesi sûretiyle Afrika’da ikinci bir Anadolu 
yaratılabileceğine, üçüncü olarak, içeride istiklâl peşinde koşan tebaa ile savaşılmamış 
olacağı için askerî ve iktisâdî kayıplarımızın daha düşük olmasının getireceği avantajların, her 
cihetle daha zengin ve daha güçlü bir devlet ve toplum hâsıl edeceğine kesin gözüyle 
bakabilirdik; bunların yanında,  dördüncü olarak, “âsî tebaa” ile aramıza kan girmemesinin 
ve bağımsızlıklarının kademeli olarak da olsa Türk’ün lûtfu ile elde edilmiş olmasının 
yaratacağı psikolojik avantajları ve Türkiye’nin tabiî liderliğini; beşinci olarak, gerek kansız 
bıçaksız bir küçülme ve tasfiyenin ve gerekse de oluşturulacak Osmanlı Milletler 
Topluluğu’nun Batı’nın kolonyal yayılmalarını durduracağını veya çok büyük ölçüde 
frenleyeceğini; altıncı olarak, Türkiye’nin, artık Osmanlı’nın bir parçası olmayı kabûl etmeyi 
reddettikleri ve kendi devletlerini istedikleri açıkça zâhir olan gayritürk tebaa ile zorla bir 
arada yaşama esâsına dayalı ve geleceği olmayan – olmadığı da tarihen bittecrübe sâbit olan - 
“Osmanlı Bütünlüğü” yerine, Osmanlı Milletler Topluluğu’nun da gücünü arkasına alarak 
“Türk Birliği”ne yönelmesini ve onun hâsıl edeceği avantajları da göz önüne alacak olursak, 
bu projenin cidden, tarihin akışını değiştirecek kadar hayâtî bir önemi ve kıymeti hâiz 
olduğunu farzedebiliriz.  
 Ne var ki, en ideal hâlde elde edilebilecek netîce olan işbu Osmanlı Milletler 
Topluluğu’nun, bugünkü Avrupa Birliği’nin hedeflediği kompakt bir siyâsî birliğe 
dönüşebilmesinin aşırı müşkilâtı dikkate alınacak olursa, ancak bağımsız devletlerden 
müteşekkîl inorganik bir birliğe, daha doğrusu bir “ittifak”a tekabül edebileceği nasıl ki daha 
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akla yakın ise, yukarıda değindiğimiz üzere, bu projenin çok ağır risklerinin de bulunduğunun 
ve üstelik, İmparatorluk tasfiyesi sûretiyle Devlet küçültülmesinin çok müşkilâtlı bir mes’ele 
teşkîl ettiği de tartışmasızdır; sâdece bir tânesini söyleyeyim: Her şeyden önce bir 
“commonwealth” oluşturmak için ona uygun bir zihniyet donanımı gerektir; hâlbuki böyle bir 
zihniyet Türk “devlet” töresine ve “vatan” anlayışına taban-tabana zıttır: “Anavatan” ve 
“Koloni” ayrımına yabancı olan Türk indinde, Yemen ile meselâ Erzurum arasında “vatan” 
olmak nokta-i nazarından fark olmadığı için Yemen’i terketmek ile Erzurum’u terketmek 
eşdeğerdir ve o sebeple de dermandan kesilinceye kadar sonuna kadar döğüşülür. Sâniyen, bir 
“commonwealth”, sıkı bir ortak ekonomik ve kültürel temel üzerine kurulabileceği gibi, aynı 
zamanda bir “kültürel dönüştürme”yi de gerekli kılmaktadır; sınâî devrimi ıskalayan Osmanlı 
için böyle bir projenin ekonomik alt-yapısı yoktu ve dahi, asırlarca yönettiği topraklarda 
kendi dilini ve kültürünü empoze etmeyi, kısacası, “dönüştürme”yi denememiş bir devlet 
yönetiminin böyle bir başarıya imza atması da mümkün olamazdı. Sâlisen, Devlet’in 
küçültülmesindeki ciddî bir hatânın gereğinden fazla küçülerk “büzülme”ye, Anadolu’yu dahi 
kaybetme gibi vahîm netîcelere yol açabileceğini de göz önünde tutmak gerektir.   
 Tabiatiyle, tarih üzerine hipotezler üretmenin, yâni “hipotetik tarih” yapmanın yerine göre 
büyük bir ehemmiyeti olduğu âşikâr olmakla berâber, Zaman Oku’nun geriye döndürülemez 
bir şekilde aktığını, bu sebeple “geçen”in geçmiş ve  değiştirilemez olduğunu ve “Tarihi 
Anlamak” prensibi mûcibince, Tarih’i bugün bulunduğumuz konumdan bakarak yargılamaya 
çalışmadan önce, Tarih’i, O’nu yaratan ideler, idealler, değerler, normlar ve diğer bilumum 
faktörler ışığı altında değerlendirdiğimizde; sâdece aynı dine değil aynı soy kütüğüne de bağlı 
olan Araplar’ın ve Türkler’in kendi aralarında irâdî olarak “Arap Birliği”, “Türk Birliği” gibi 
siyâsî birlikler kuramadıklarını, kurulan birliklerin ise esas îtibâriyle kılıcın eseri olduğu 
gerçeğini göz ardı ederek, din bağının ve idealize edilen bir İslâm kardeşliği prensibinin 
gerçek bir siyâsî birlik için tek başına ortak bir irâde oluşturmaya kifâyet edebileceğini – hattâ 
etmesi gerektiğini – temel çıkış noktası seçen Siyâsî İslâmcılığın bu fantezisi yanında, “Biz 
ki, hâlâ memleketimizde dinimize mensup bulunan aşiretler arasında ‘gazve’lere ‘iğtinam’lara 
göz yumuyoruz, İslâm ittihadını arzu edivermekle hemen husule gelir zannetmek gayet 
gariptir./.../Bütün Müslümanların uzak bir istikbâlde, siyasî bir ittihatları ihtimal ki 
mümkündür. Fakat herhalde bu gayenin uzun bir müddet imkânsız kalacağına şüphe yoktur” 
diyen Ziya Gökalp’in [Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak., Kültür Bakanlığı Yay., 
Ank., 1976, s.98-99] milletin ve milliyetçiliğin realitesini kabûl ederek İslâmlar lehine 
kullanmaktan başka bir çâre kalmadığını belirtmesi ve meselâ bu cümleden olmak üzere, Türk 
Milliyetçiliği’ni, “Türkçülerin gayesi muasır bir İslâm Türklüğüdür” [a.e., s.53] şeklinde 
açıklayan ve “Türkçülük, aynı zamanda İslâmcılıktır” [a.e, s.55] diyerek İslâmcılık ile 
Milliyetçilik arasında kurmuş olduğu bağ daha mâkul ve daha uygulanabilirdir. Bu vazıyete 
göre, Siyâsî İslâmcılık, fanteziden gerçeğe dönebilip de, büyük ve sağlıklı bir İslâm milletleri 
dayanışmasını asıl hedef olarak ittihaz etmiş olsaydı, Müslümanlara ve İslâm’a 
sağlayabileceği âzâmî faydayı sağlayarak asıl maksadına vâsıl olabilirdi.   
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İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: VIII 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 27 Temmuz 2004, Salı., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 143; 2004-086; Temmuz-11 

 
 
İslâmcılık’ın en büyük hayâli olan İttihâd-ı İslâm, zayıf bir ihtimâl, tek mümkün olan şekli ile, 
belki, Osmanlı’nın irâdî olarak küçülmesi ve tebaasına istiklâllerini kendi elleriyle vererek 
(meselâ konfederasyon gibi veya müstakil devletler birliği gibi) bir Osmanlı Milletler 
Topluluğu ihdâsı ile kısmen hayâta geçirilebilirdi; ancak bir proje olarak dahi düşünülmeyen 
bu ihtimâl, tabiatiyle, mümkün olamadı. Bu çok zayıf ihtimâlin de tahakkuk edememesi ve 
yirminci asrın iptidâsında ardarda patlayan ve zirveye çıkan Müslüman Osmanlı tebaasının 
isyanları, artık sırf ve sâdece aynı kıbleye dönüyor olmanın, yâni “dinî asabiye”nin, tek başına 
hakikî mânâda bir siyâsî birlik, yâni bir “müslümanlar devleti” oluşturmak için yeterli 
olmadığını apaçık bir sûrette ortaya koymuş oldu ve böylece, İttihâd-ı İslâm fikri de öldürücü 
bir darbe alarak çöktü. Bundan sonra, bilhassa I. Cihan Harbi’nde yaşanan fâciaların hâsıl 
ettiği şok ile fantaziden gerçeğe dönebilen Siyasî İslâmcılık, İstiklâl Harbi’ndeki samimî ve 
fedâkârâne katkıları ile “millî” ve hattâ hiçbir zaman bir kavram olarak ibrâ etmemekle 
berâber, fiilen “milliyetçi” bir çizgiye geldi: Bir musîbetin bin nasîhatten evlâ olduğunu ihtar 
eden atalar sözü burada da haklı çıkmış, tarihin pratiğinin verdiği ders, masabaşı 
nazariyelerinden daha etkili olmuştu.  
 Ancak, ne var ki, İslâmcılık’ın “de jure” olmasa bile “de facto” olarak milliyetçi olduğunu 
söyleyebileceğimiz bu dönemi, başladığı gibi devam etmedi. Tarihî şartların çok-milletli 
İmparatorluk’tan Ulus-Devlet’e dönüşmeye zorladığı bu dönemde O’nun asıl problem alanı 
da Devlet’in ve Sistem’in İslâmî kimliğinin korunması olmuştu; hâlbuki, Cumhuriyet ile 
birlikte, artık  sâdece Vatan’ın kurtarılmasından, yâni “eski hâl”in devâmından ibâret  
olmayan yeni bir dönemin başladığı açıkça ortaya çıkmış bulunmaktaydı ve fakat bu dönem 
de Türk milliyetçiliğinin en büyük teorisyeni, fikrî planda en büyük ismi addedilen Gökalpin 
ilk dönem eserlerinde “muasır bir İslâm Türklüğü” olarak tanımladığı, İslâmcılar’ın 
(bilhassa Cumhuriyet-öncesi) İslâmcılığından farklı, daha sıhhatli ve daha gerçekçi olarak 
“Türkçülük, aynı zamanda İslâmcılıktır” ifâdesiyle İslâmcılık ile özdeşleştirdiği 
Türkçülük’ten sür’atle uzaklaşmaktaydı. Vâkıa Gökalp, bu fikirlerini tedâvüle sürdüğü 
“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak”tan (1918) sonra kaleme aldığı “Türkçülüğün 
Esasları”nda (1923) bugün hâlâ tartışma konusu olan Kültür ve Medeniyet farklılığını ortaya 
atmakta, Kültür’ün millî olmasına karşılık Medeniyet’in milletlerarası olduğunu ileri 
sürmekte ve “Kültür, yalnız bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, aklî, estetik, lisanî, iktisadî ve 
fennî hayatlarının bir bütünüdür. Medeniyet ise, aynı medeniyet dairesine giren birçok 
milletlerin sosyal hayatlarının müşterek bir yekûnudur” demekte, [Bölüm: IV: Millî Kültür ve 
Medeniyet; Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları., İst., 1972, s.30 v.dv.], nâhoş 
bir şekilde şiddetli bir Osmanlı aleyhtarlığı sergilemekte [“Osmanlı Emperyalizmi” gibi; a.e., 
s.39], Batı medeniyetinin her yerde Doğu medeniyetinin yerine geçmesinin tabiî bir kanun 
olduğunu ve “esas olarak Bizanslı” kabûl ettiği Doğu-Osmanlı medeniyetinin ister istemez 
ortadan kalkacağını ifâde etmekte [a.e., s.44-45], fakat hemen akabinde “... Osmanlı 
medeniyeti ister istemez ortadan kalkacak, onun yerine, bir taraftan İslâm diniyle beraber bir 
Türk kültürü, diğer taraftan da Batı medeniyeti geçecektir” demekte ve ancak, paragrafın 
hitâmında ise, Batı medeniyetinin tam ve canlı bir sûrette alınarak, yalnız halk arasında 
kalmış olduğuna inandığı (“saf” D.H.) ve “İslâm diniyle beraber” diye tarif ettiği Türk millî 
kültürü ile aşılanması gerektiğini vaz’ etmektedir. 
 İşte, Cumhuriyet reformlarının Gökalp’ten ayrıldığı nokta burası olmuştu: Cumhuriyet’in 
hedefleri arasında ne “muâsır bir İslâm Türklüğü” vardı ve ne de “İslâm diniyle berâber bir 
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Türk kültürü”; esas olarak,  Cumhuriyet bir yandan, mûtedil Osmanlı Sekülerleşmesi ile 
başlayan süreci hızlandırarak büyük bir hızla Laisizm olduğu söylenebilecek radikal bir 
Laiklik’e yönelirken, diğer yandan da laik bir toplum ve millet inşâına yönelmişti, yâni 
Cumhuriyet’in insan ve toplum modeli var ve mevcut olan, tarihte oluşmuş gerçek bir toplum 
ve millet yerine, Devlet eliyle inşâ olunacak mutasavver bir toplum ve millet idi ve bu projede 
İslâm pozitif değil negatif bir faktör olarak yer alıyordu. Vâkıa, Cumhuriyet hiçbir zaman 
İslâmî temelden ve arkaplandan tam olarak kopmadı, kopamadı: Resmî “azınlık” tanımının 
gayri müslimler ile sınırlandırılarak birinci sınıf vatandaş kavramının Müslüman kimliği 
üzerine kurulması ve meselâ Ortodoks Türkler’in “Türk” olarak addedilmediğinin ve (azınlık) 
vatandaş olarak dahi görülmeye tahammül edilemediğinin, Mübâdeleye tâbî tutulmaları ile 
gösterilmesi ve “Türklük” ile “İslâmlık” arasındaki bağın korunduğununun açığa vurulması; 
Hilâfet’in – zannedildiğini aksine – külliyen lağvedilmeyip, “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin şahsiyet-i mâneviyesinde mündemiç kılınması” sûretiyle hakikî bir şahıstan hükmî 
bir şahsa devredilerek bir müessese olarak korunması; bir yandan Din’i kontrol altında tutmak 
gibi bir gayesi de olmakla berâber (ki bu, Osmanlı’dan devredilen bir gelenek olarak da 
görülebilecek olan ve Bizans’taki Devlet kontrolündeki Kilise sistemine benzer olduğu için 
Bizantinizm olarak da anılan bir sistemdir) Sünnî İslâm’ın,  Devlet katında adı konmamış tek 
imtiyazlı din olduğunun bir kanıtı olan Diyanet İşleri teşkîlâtının te’sisi; sâdece 
Müslümanların dinî bayramlarının resmî bayram kabûl edilmesi ve benzeri kurumlar ve 
hukukî düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti, laik, hattâ sert ve agresif Fransız tipi laik bir 
sisteme rağmen yine de, bir “İslâm Devleti” olmasa bile, en azından “Müslümanların Devleti”  
idi.  
 Ne var ki, bütün bunlara rağmen, yine de,  1924 Anayasısı’nın (Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu) 2nci maddesinde “Türkiye Devleti’nin dini, Din-i İslâm’dır; resmî dili Türkçe’dir; 
makarrı Ankara şehridir” şeklinde vaz’ edilen hükmün 10 nisan 1928 tarihli ve 1222 sayılı 
kanunla “Türkiye Devleti’nin resmî dili Türkçe’dir; makarrı Ankara şehridir” şeklinde 
tâdiliyle başlayan sürecin nihâyet 1937 Anayasası’nın 2nci maddesindeki “Türkiye Devleti 
Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkilapçı’dır. Resmî dili Türkçe’dir. 
Makarrı Ankara şehridir” hükmü ile noktalanması, Devlet’in artık İslâm ile olan bağını 
minimum seviyeye indirdiğini gayet vâzıhan ortaya koymuş bulunmakta idi ki, işte, 
İslamcılık’ın asıl hüzün verici trajedisinin başlangıcını da bu kritik dönüm noktası 
oluşturmuştur. 
 
 

 
İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: IX 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 30 Temmuz 2004, Cuma., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 144; 2004-087; Temmuz-12 

 
 
İstiklâl Harbi ile, Siyâsî İslâmcılık’ın Osmanlı merkezli İttihâd-ı İslâm dönemi olan 
“romantik” birinci dönemi kapanmış ve millî dönemi olan “realist” ikinci dönemine geçiş 
yapılmıştı. Vâkıa İstiklâl Harbi’nde, İngiliz ve Fransız müstevlîlerin yaptıklarından gözleri 
açılmaya başlayan Arapların bir kısmından, Ankara’ya, yeniden Osmanlı bayrağı altında 
toplanma istikametinden talepler de gelmişti; ama, akan suları tersine döndürme 
mâhiyetindeki bu gibi düşünceler artık kaabil-i tatbîk bir yanı kalmadığı için M. Kemal Paşa 
ve hey’eti tarafından tarafından uygun bulunmamış ve nezâketle geri çevrilmişti. [Bkz.: Ali 
Satan: “Atatürk  ve Uluslararası-Uluslarüstü Siyasi Birlikler” (hazırlamakta olduğum AB 
konulu editoryal için gönderilen makale)].  



Durmuş Hocaoğlu., İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi 

 15

 Bu sûretle ilk iki devresini kapatan Siyâsî İslâmcılık, Cumhuriyet ile birlikte çok çalkantılı 
ve bunalımlı üçüncü bir döneme girmiş bulunuyordu.  
 Kendi içinde birkaç önemli evreye taksîm olunabilecek olan bu dönemin ilki, İstiklal 
Harbi’nin bir uzantısı olarak, aslî gayesi Cumhuriyet’in İslâmîleştirilmesi olan Millî-İslâmî 
bir nitelikte idi. Ancak, bundan önce de çok kısaca hulâsa etmeye çalıştığımız gibi, 
Cumhuriyet reformatörleri tarafından, devlet gücünün bütün imkânlarının en son haddine 
kadar zorlanarak mûtedil Osmanlı Sekülerizmi’nden hızlandırılmış bir şekilde radikal Fransız 
Laikliği’ne geçilmesi, bu yolu bütün-bütüne tıkamaya başlamıştı. Fakat Cumhuriyet’in 
İslâmîleştirilmesi projesinin önüne çıkan bütün bu zorlu engellere rağmen, İslâmcılık, açıkça 
îlân etsin ya da etmesin, en azından teorik düzeyde, bu büyük hedefinden hayli uzunca bir 
müddet tâviz vermedi, hattâ 1950’de Demokrat Parti’nin elitist bürokratik oligarşiye karşı 
kazandığı halk zaferinden büyük ümitler toparladı ve 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerine 
rağmen ideallerini ve umutlarını korudu; hedef yine aynı idi: İslâmî Cumhuriyet. Ne var ki, bu 
arada, 27 Mayıs’a kadar için-için işleyen bir süreç, İslâmcılık’ta bir kırılmaya da yol açmaya 
başlamıştı. Cumhuriyet Dönemi İslâmcılığı’nın ikinci dönemi sayılabilecek olan bu süreç, 
Hareket’in millîlik vasfının silinmeye başladığı bir dönemin de başlangıcıdır aynı zamanda. 
Bir yandan İslâmî ilimlere vukufiyeti olmayan ve çoğunluğu taşra ve köy kökenli ve bütün 
okumuşluğuna rağmen “kırsal çocuğu” niteliğini koruyan, sosyal bilimlere yabancı teknokrat 
siyâset erbâbının, diğer yandan, benzer evsaftaki “Medya Ulemâsı” nın sathîliğinin; kezâ 
bunlara da bağlı olarak Osmanlı birikim ve tecrübesinden uzaklaşılmasının; ayrıca, başka bir 
mühim faktör olarak ise Türk Milliyetçiliği’nin git-gide laik bir karakter kazanmaya 
başlamasının İslâmî konularda hâsıl ettiği vakumun da te’siriyle, İslâmcılık, Cumhuriyet ile 
birlikte, tarihî şartların zorlamasıyla  kazanmaya başlamış olduğu millîlik vasfını hızla 
yitirmeye ve (milletler-arası değil), “milletler-üstü” bir nitelik kazanmaya başladı. Akıl 
hocalarının ağırlıklı olarak Hind-Pakistan, Mısır ve Kuzey Afrika coğrafyası ulemâsı olduğu 
bu dönemde, Batı’ya tam bir meydan okuma şeklinde ortaya çıkan ve beklenmedik bir 
başarıya imza atan İran İslâm Devrimi, paradoksal bir şekilde, bütünüyle bir Sünnî hareket 
olan İslâmcılık üzerinde İrânî Şîa’nın hem teorik ve hem de pratik bakımdan olağan-üstü bir 
etki yaratmasına yol açtığı gibi Cumhuriyet’in İslâmîleştirilmesi fikrini de yeniden 
güçlendirdi: “İran’da elde edilen başarı Türkiye’de niçin elde edilemesindi?”  
 Fakat, Şubat 1979 tarihli İran İslâm Devrimi’nin üzerinden geçen on yıldan biraz uzunca 
bir müddet, bir yandan içeride 12 Eylül darbesi ve diğer yandan da gerek İran-Irak harbi ve 
gerekse de Körfez harbinin de yarattığı te’sirlerle, önceleri bir şaşkınlık ve akabinde ise 
giderek derinleşen bir inkisâr-ı hayâl yaratmakta gecikmedi: İran’da elde edilen başarı 
Türkiye’de elde edilemeyeceği gibi, esâsen İran’da dişe dokunur bir başarı da yoktu. Lâkin, 
İslâm coğrafyasının hemen her yanında gelişmesine rağmen, Siyasî İslâmcılık’ın başarısızlığı 
sâdece İran Devrimi ile de sınırlı kalmamıştı: “Devrimci yol başarısızlığa uğradı: İran 
devrimi, saray kavgalarının ve ekonomik bunalımın içine gömüldü, Müslüman kardeşlerden 
kopan grupların eylemciliği, Arap ülkelerinde herhangi bir rejim değişikliği sağlamayı 
başaramadı. Sünnî aşırı gruplar marjinalleştiler, Şiî gruplar ise tersine devlet stratejilerinin 
(terörizmin Suriye ve İran tarafından yönlendirilmesi) piyonları haline geldiler.” [Olivier 
Roy., Siyasal İslamın İflası., Metis Yay., İst. 1995, s.44]. 
 Bu sûretle, sür’atle kendi köklerinden kopma sürecine giren Cumhuriyet Dönemi 
İslâmcılığı’nın bu üçüncü peryodunda, son derece etkili bir başka faktör daha zuhur etti: 
Laik-laikçi cumhuriyetçilerin alenen cephe aldığı, laik-seküler bir karakter kazanmış bulunan 
Türk milliyetçiliğinin ise en fazlasından “Türk milletini oluşturan bir kültür unsuru”  olarak 
telâkkî ederek mesâfeli durduğu “İslâmî hassasiyetler alanı” ve ona bağlı olarak da İslâmcılık, 
hiç de yavaş olduğu söylenemeyecek bir hızla, etnik milliyetçiliklerin en iyi bir şekilde üstü 
olarak ifâde edebileceklerine kaanî olan gizli etnikçilerin tekeline girmeye ve zamanla 
neredeyse, “Türk” niteliğini külliyen kaybederek Türk-karşıtı etnikçiliklerin bir aracına 
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dönüşmeye başladı. Şüphesiz diğer bütün etnikçileri de cesâretlendiren Kürtçülük tartışmasız 
başta olmak üzere etnik nitelikteki bütün düşüncelerin İslâmcılık içerisine hulûlü, sâdece 
“Türk-karşıtı” bir düşünce ile açıklanamaz; bu düşünceye sâhip olanlar arasında, Osmanlı 
döneminde denenip de vahîm bir başarısızlığa uğrayan “İttihâd-ı İslâm” ve “İttihâd-ı Anâsır” 
teorilerinin çağdaş şartlar muvâcehesinde yeniden diriltilmesi sûretiyle Türkiye’nin aşamadığı 
etnik problemlerin aşılacağına samimiyetle inanan dürüst insanların mevcûdiyeti de bir 
hakîkattir. Ancak, her şeye rağmen, İslâmcılık, zaman ilerledikçe, Devlet’in git-gide 
katılaştırdığı laikçi politikaları ve adetâ Devlet’in bir enstrümanına dönüşen Milliyetçi 
siyâsetin bu sâhadan iyiden iyiye elini çekmesi, İslâmcılık’ın neredeyse zorla bir etnikçilik 
deposuna dönüşmesini hızlandırdı.  
 İşte bu şartlar altında, gerek İslamcılık’ın dünyadaki başarısızlığı, gerekse Türkiye’deki 
gelişmeler, Cumhuriyet Dönemi İslâmcılığı’nın dördüncü evresi olarak adlandırabileceğimiz 
yeni bir dönemi ortaya çıkardı: Demokratik metod ya da Halk Devrimi, her ne suretle olursa 
olsun “devletin ele geçirilmesinin imkânsızlığı”, ele geçirilse bile, İran Devrimi örneğinde 
olduğu gibi, İslâmî Devlet’in beklentileri karşılaması husûsunda git-gide yaygınlaşan 
güvensizlik ve bunlara ilâveten, büyük ölçekte, 28 Şubat’ın mütedeyyin insanlarda yaratmış 
olduğu “itme” duygusunun bir sonucu olan kozmopolitanlaşmanın büyümesi, “devlet” ve 
“vatan” gibi kavramların radikal bir şekilde reddine ve benim “Kozmopolitan 
Müslümanlık” olarak adlandırdığım bir fikrin gelişmesine ve kökleşmesine yol açmaya 
başladı. 
 
 
 

 
İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi: X 

 
Yeni Çağ [Analiz]., 31 Temmuz 2004, Cumartesi., s.12; Yeni Çağ Sıra No: 145; 2004-088; Temmuz-13 

 
 
Türkiye’de, Cumhuriyet Dönemi İslâmcılığı’nın dördüncü evresinde gelişmeye ve 
yaygınlaşmaya başlayan ve elbette bütün savunucularının tamâmen ve noksansız bir şekilde 
paylaştığını söylemek mümkün olmadığı gibi doğru da olmamakla berâber ezici 
çoğunluğunun git-gide ortak fikr-i sâbiti hâline gelmeye başlayan “Kozmopolitan 
Müslümanlık”ın tezini hulâsaten şu şekilde ifâde edebiliriz: “İslâm’ın İktidar, Devlet ve 
Vatan talebi ve emri olmadığı gibi, Müslüman’ın da Devlet’e ve Vatan’a ihtiyâcı yoktur. 
İslâm, bütünüyle şahsî ve ferdî hayata ve cemaat düzeyine indirgenebilir; o hâlde, şahsî 
ve ferdî hayâtında hürriyetini ve inancını yaşamasına ve bir tür “komün” veya “getto” 
gibi telâkkî edilen cemaat tarzı örgütlenmelerine müsâmaha gösteren her ülke, hiçbir 
fark gözetmeksizin onun ülkesi, her devlet de hiçbir fark gözetmeksizin onun devleti 
olabilir.” 
 İşte, XIX. asırda, umûmen Dünya’nın Müslümanların ellerinden kaymakta, husûsen ise 
Osmanlı için yolun sonunun görünmekte olduğunu farketmekle başlayan, büyük ölçekte 
savunmacı bir strateji izleyen, bütün kusur ve zaaflarına rağmen çok asâletli ve bir o kadar da 
kapsamlı bir kültürel, medenî ve siyâsî hareket olarak başlayan; Müslümanlar arasında en 
büyük ortak bağ olarak din birliğini kabûl eden ve o bağa dayalı siyâsî projeler tasarlayan; 
Türkiye bağlamında ise İstiklal Harbi ile birlikte tarihî şartların ihtiyar dışı zorlamaları 
sonucunda Real Politik’e avdet ederek millî ve hattâ milliyetçi bir çizgiye gelen ve bütün bu 
süreçte dâimâ İktidar ve Devlet talebinde ısrarlı olan, dâimâ “vatansever” olan ve dâimâ 
Batı’ya karşı çok açık ve çok net bir karşı duruş ortaya koyan İslâmcılık’ın varmış olduğu bu 
nokta, “vatansızlık ve devletsizliğin siyâsî ideolojisi” olarak da tanımlanabilecek olan 
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Kozmopolitan Müslümanlık, kelimenin tam anlamıyla bir bitiştir, bir çürümedir, bir 
yozlaşmadır ve İslâmcılığın Hazîn Trajedisi ifâdesi ile kastetmiş olduğum da bundan 
ibârettir.  
 Bu yozlaşma, bu çürüme sonucunda bir yandan bir yüzüyle müstetir etnikçiliklerin bir 
vâsıtası hâline dönüşmüş bulunan İslâmcılık, diğer yandan da kısm-ı âzamı îtibâriyle, daha 
düne kadar, karşısında başını gururla dik tuttuğu Batı’nın önünde baş eğerek teslîm olmuş ve 
içi boşalmış, bütün asâletini kaybetmiş, ve fakat sâdece bu kadarıyla dahi yetinmeyip daha da 
ileri giderek yakın vakte kadar en şedîd bir sûrette ve adetâ tekfîr edercesine ⎯ hattâ çok 
kereler de doğrudan ederek ⎯ karşı olduğu batıcılardan daha ileri bir Batıcı Müslüman tipi 
üzerine müesses Batıcı bir harekete ve bilhassa Avrupa Birliği söz konusu olduğunda ise, 
Batı İşbirlikçisi bir harekete dönüşmeye başlamış bulunmaktadır. 
 Nitekim, sayılamayacak kadar ziyâdece olmakla seçmekte cidden zorlandığım binlercesi 
arasından hiç de en çarpıcısı olmayan rastgele ve sıradan bir örnek olarak, önce “Avrupa 
Birliğine Nasıl Bakmalı” isimli makalesinde, Türkiye’nin AB üyeliğinin millî irâdeyi yok 
edeceği konusuna kısaca temas ederken mes’eleyi adetâ “el ile gelen, düğün-bayram” 
seviyesine indirip karikatürleştirerek “Avrupa Parlamentosu özellikle ve münhasıran 
TBMM’yi sınırlandırıyor da değil, diğer AB üyesi ülkeler parlamentoları da aynı durumdadır” 
ifâdesiyle “egemenlik devri”nin bahse değer olmadığını isbat etmeye çalıştıktan sonra, 
cümlesinin devâmında, “Olaya pekala şöyle bakabiliriz, millî hâkimiyet Anadoluyla 
sınırlandırılmıyor, Türklerin de bulunacağı Avrupa Parlamentosu eliyle bütün Avrupa’ya 
yayılıyor” diyerek “millî hâkimiyet” denen şeyden behresi olmadığını mı isbâta, yoksa alay 
etmeye mi çalıştığı anlaşılmayan Ömer Faruk Uysal’ı zikrettikten sonra [Köprü., Sayı: 85, 
Kış-2004, s.18], ikinci olarak ise, bu noktaya nereden gelinmiş olduğu hakkında daha sarîh bir 
fikir vermek kastıyla yine rastgele seçilmiş bir örnek olarak, Refah Partisi’nin 1991 
seçimlerinde dağıttığı, üzerinde parti amblemi bulunan, o zamanki adı ile Avrupa Topluluğu 
(AT) olan şimdiki Avrupa Birliği (AB) konusunda Bahri Zengin imzalı “Avrupa Topluluğu 
(AT) ve Türkiye” ismli propaganda broşüründeki, şu “millî ve milliyetçi” ifâdelere dikkat 
nazarlarını celbetmek isterim: “AT’a başvuru, uşaklık rûhunun bir tezâhürüdür” (s.4); “.. 
açıklıkla söylüyorum, Türkiye AT’a tam üyelik için başvurmakla millî iradeye, millî irade 
ilkesine aykırı bir adım atmıştır. Bu adım yargı, yasama ve yürütme yetkisini tamamen 
Hıristiyan Batı topluluklarına terketmek demektir. Bu, egemenlik haklarının devridir” (s.17); 
“Sizce AET’ye girmek, Kurtuluş Savaşı’nın amaçlarına aykırı mı?” sorusuna verilen cevap: 
“Elbette./.../Bağımsızlık savaşı hâlâ devam ediyor./.../Görülen o ki, ülkemiz düşman 
ordularından arındırıldı, ama işgal felsefe ve kültüründen arındırıldığı söylenemez/..”; yine, 
aynı mâhiyette olmak üzere, “Yani, bağımsızlık savaşı sürüyor?” sorusuna verilen cevap: 
“Evet sürüyor” (s.21) Ve broşürün son paragrafı: “Daha önce de söyledim. Bizi iki sonuç 
bekliyor. Ya eriyip gitmek, ki bu bir sondur. Veya yeniden çok zor şartlar altında bir 
bağımsızlık savaşı başlatmak. Onun için şimdiden bu savaşı başlatalım. Ülkemizi 
Avrupa topluluğu’na teslim etmeyelim”. (s.30)    
 

*** 
 
 İslâmcılığın Hazîn Trajedisi işte bu; İslâmcı olduğunu belirtirken ne hikmetse 
okuyucum(uz) olmadığını ayrıca vurgulama ihtiyâcı duyan bir gencimizin istihzâî olmaya 
gayret eden bir ifâdeyle sorduğu “trajedi’de hüzün mânâsı mündemiç olduğuna binâen hazîn 
trajedi de ne demek ola” meâlindeki suâline verdiğim, ancak e-postadan geri dönen 
cevâbımda söylediğim gibi; evet, trajedi’de hüzün mânâsı mündemiçtir; ama İslâmcılığın 
düşmüş ⎯ daha doğrusu düşürülmüş ⎯ bulunduğu bu “esfel-i sâfilîn”i mümkün olduğunca 
muktedirâne ifâde etmek husûsunda “trajedi” tek başına kesmiyor, daha kuvvetli bir harâret 
müsekkini lâzım da onun içün mânâyı pekiştirmek kastıyla “hazîn” sıfatıyla takviye etmeye 



Durmuş Hocaoğlu., İslâmcılık’ın Hazîn Trajedisi 

 18

ihtiyaç hissettim; emînim ki, büyük tragedya yazarları dahi aynı mevzûu ele alsalardı aynı 
şeyi yaparlardı.   
 

*** 
 
 Bu yazı serisine başlamama vesîle olan AİHM’nin Leyla Şahin dâvasında almış olduğu 
karar dolayısıyla İslâmcı intelijansiyanın şaşkınlık ve tutarsızlıklarla dolu refleksleri üzerine 
kaleme aldığım 3 Temmuz tarihli “AİHM’nin Şok ve Dehşet Kararı Üzerine” başlıklı 
yazımda, hemen hepsi muvakkat saman alevi gibi görünmekle berâber yine de AB’ye girince 
başımıza nelerin geleceğini belki birazcık olsun kavramalarına vesîl olabileceği ümîdi 
besleyebilmenin yolunun sanki açılmış gibi görünmesine rağmen, yine de güven duymakta 
çok zorlandığımı belirterek yazımı şu ifâdelerle noktalamıştım: “... sizce bu “uyanış” devam 
eder mi? Benim öyle bir ümîdim yok; siz de hiç ümitlenmeyiniz: Hele birkaç gün geçsin, 
bakınız yine hiçbir şey değişmemiş gibi olacak.”  
 Nitekim aradan ancak bir ay geçti ve yine her şey eski şekline döndü: İslâmcılığın hazîn 
trajedisi, tedâvi edilebilirliğini kaybetmiş kangrenli bir yara gibi derinden derine işlemeye 
devam ediyor; kendisiyle berâber Türkiye’yi de çürüterek.     
 

◄ ► 
◄ ► 

◄ ► 
 
 


