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Hatırlarsınız, Covid-19 pandemisinin tüm dünya-
yı korkulu bir bekleyi!e sürükledi"i ilk günlerde 
televizyon ekranlarına bazı görüntüler dü!mü!tü. 

Görüntüler #talya ve #spanya’dandı. Salgından ko-
runmak için evlerine kapanan insanlar balkonla-

rında müzik yapıp !arkılar söylüyorlardı. Mahalle 
aralarından co!kulu melodiler yükseliyor, moral-

lerini üst seviyede tutmak isteyen #talyanlar ve 
#spanyollar yüksek sesle !arkılar söylüyor ve ev-

lerinin balkonlarında dans ederek birbirlerine des-
tek oluyorlardı. Aynı acıyı çekenleri birbirlerine 
yakınla!tıran o güçlü duyguda!lık örne"iydi bu. 

#zleyenlerin içini ısıtıyordu.
Bütün dünyanın alkı!lar e!li"inde ve bir çe-

!it özde!le!me refleksi ile izledi"i bu sahneler, 
hepimiz tarafından ortak bir dü!mana kar!ı bir-
lik olmanın, birlikte hareket etmenin ve kurtu-

lu! ümidini diri tutmanın bir yolu olarak görüldü. 
#nsan güçlü bir varlıktı. Varolu!unu hedef alan 
bütün tehditlere kar!ı direnebilirdi. Kendisine 

güvenmeli, gö"sünü yarıp çıkmaya meyilli olan 
varolu! co!kusunu ne idü"ü belirsiz bir virü-

sün yaydı"ı korkunun bastırmasına izin verme-
meliydi. Fakat bir süre sonra söz konusu görün-
tüler yerini maalesef aynı ülkelerden gelen tra-

jik görüntülere bıraktı. Yüksek sayıda vakalar ve 
ölümler, yetersiz sa"lık imkânları, yer sıkıntısın-

dan dolayı hastane koridorlarına yatırılan, çıp-
lak karolar üzerinde acı içerisinde kıvranan has-
talar… Salgın ümitten daha hızlı yayılmı!, virü-

sün yaydı"ı korku, hazırlıksız yakaladı"ı insanla-
rın varolu! co!kusunu bastırmı!tı.

Peki, virüsün beklenenden daha hızlı ve tah-
ripkâr bir biçimde yayılmı! olması, ona kar-

!ı psikolojik olarak güçlü durmanın anlamsız ol-
du"una ve i!e yaramadı"ına mı delalet eder? 
Ku!kusuz hayır! Psikolojik direnç fazlasıyla 

önemlidir, fakat somut tedbirlerle beslenip tah-
kîm edildi"i ve gerçekten de Covid-19’un mey-

dana getirdi"i psikolojik etkileri geriletebilme 
gücünü gösterebildi"i sürece…

Ruhlardaki tahribat
Klasik gelenek ruh ve beden arasında bir ay-

rım yaparak ruhu öncelese de, bu durum ruh ve 
beden arasında güçlü bir ili!ki oldu"u gerçe"ini 
dı!lamıyor. En azından !u fani ayaltı âlemde ru-

humuzun bedenimizden ya da bedenimizin ru-
humuzdan ba"ımsız olmadı"ını günlük hayatı-

mızdaki deneyimlerimizden biliyoruz. Bedensel 
sa"lık sorunları insanı ruhsal olarak etkiliyor. 

Modern insanın ruhu, bedenine ili!kin kavrayı-
!ını aksettiren bir harita gibi adeta. Korku, hu-

zursuzluk, kaygı ve tükenmi!lik gibi birçok yay-
gın semptomun “bedenselli"imiz” ile ili!kisi ar-
tık tartı!ma konusu bile edilmiyor. Aynı !ekilde 

ruhsal sorunların da beden sa"lı"ı üzerinde fazla-
sıyla belirleyici oldu"u bugün bilinen bir gerçek. 
Nitekim modern tıp özellikle stres türünden “so-
yut” rahatsızlıkların insanın midesinden kalbine, 

beyninden ci"erlerine kadar birçok organında or-
taya çıkan ölümcül hastalıklarla irtibatlı oldu"u-
nu ortaya koymu! durumda. Dolayısıyla hiç te-
reddüt etmeden söyleyebiliriz: “!nsanda beden 

ruhun, ruh bedenin yongasıdır.”  

!imdi atlatsak bile...
Meseleye bu açıdan baktı"ımız zaman, 

Covid-19 pandemisinin, yol açtı"ı bütün fiziksel 
tahribatın ötesinde insan ruhunda da kalıcı bir dö-

nü!üme neden olmakta oldu"unu söyleyebiliriz. 
Dileyenler kısa bir internet taraması ile bu konuda 
daha !imdiden yapılmı! onlarca bilimsel çalı!ma-
ya ula!abilir. Ara!tırmalar, uzun süre devam eden 
karantina ko!ullarının sebebiyet verdi"i dikkat ve 

yo"unla!ma sorunları, korku, huzursuzluk, yalnız-
lık ve çaresizlik duygusu, öfke ve tahammülsüz-

lük, suçluluk ve matem hisleri, sa"lıklı olma endi-
!esi, anksiyete kaynaklı çarpıntı, darlanma, ileti-
!im sorunları, uykusuzluk vb. gibi sayısız belirti-

nin akut stres bozuklu"u, travma sonrası stres bo-
zuklu"u, majör depresyon, anksiyete bozuklukla-
rı, diyosiyasif bozukluklar türünden önemli dav-

ranı! problemlerine dönü!ebilece"i konusunda bi-
zi uyarıyor. Yani pandemi sürecini somut olarak 

atlattıktan sonra uzun yıllar boyunca onun ruhsal 
nitelikli artçı etkileri ile kar!ı kar!ıya kalmamız 

fazlasıyla mümkün gibi görünüyor.
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!SLAMCILIK 
BA"LARKEN

SON ANLATILARI EKSENiNDE#slamcılık bitti 
diyenler, daha 

fazla sekülarizm, 
kapitalist metadan 

daha fazla pay, 
daha çok tüketim, 
daha !edit laiklik, 

kendi tanımladıkları 
adalet ve hak 

anlayı!ını “rövan#a” 
dönü!türme 

teklifinde bulunuyor!

Yeniden kabaran “son 
anlatıları”nın kökleri 

2012’ye giderken, 
zaman zaman Oliver 
Roy ve Ru!en Çakır 

gibi isimlerle canlanan 
magazin gazetecili"ine 

yatkın #slamcılı"ın 
sonu çıkı!larının 

altında #slamcılı"ın 
#mparatorluk 

dü!üncesini, Türkiye 
merkezlili"i örtme 

gayretleri var.

slamcılık, 
!mparatorluk’un, 
s"yasal k"ml"#" 
olan H"lafet"n, 
!slam ümmet"n"n 
Batı meden"yet" 

kar$ısındak" ger" kalmı$lı#ını, 
yen"lg"s"n" telaf" etmek, yen"den 
yükselmek, "lerlemek, dünya 
s"stem"n"n öznes" olmak "ç"n devlet 
mekan"zmasını, "çt"ma" ve "lmî 
hayatı, ahlak anlayı$ını, hukuk ve 
e#"t"m düzen"n", !slam dü$ünces"n" 
yen"lemek, güncellemek, !slamî 
umdeler" yen"den ça#a söyletmek 
"ç"n Ker"m Devlet’"n ben"msed"#" yol 
ve yöntemler"n genel"d"r.

!slamcılık hareket" b"lhassa 

Me$rut"yet dönem"nde do#mu$ 
“sıradan b"r "deoloj"” de#"l, devlet 
mekan"zmasının “!mparatorlu#u 
kurtarma, koruma, selamete 
çıkma” kaygılarını kar$ılayacak, 
modern"ten"n, Batı meden"yet"n"n 
ve yer yer kap"tal"st dünya s"stem"-
n"n "mkanlarını kullanmaya, “za-
manın ruhu”nu anlamaya çalı$an, 
"hya-tecd"d-"n$a hareket"d"r.

Vatan kuran dü#ünce
Bu bakımdan Me$rut"yet’ten 

önce kökler" Tanz"mat’a kadar uzanır. 
Batıcı, "pler" büyükelç"l"klere ba#lı 
“Pa$alar devr"”n"n açtı#ı hasarları 
kapatmak da !slamcılı#ın hedefler"n-
dend"r. N"yaz" Berkes Tanz"mat’ın “d"n 

ü devlet ve %er"at” b"rl"ktel"#"n" boz-
du#unu "fade eder; Genç Osmanlılar 
b"le Ferman’ın “gavur "le Müslüman’ı 
denkle$t"ren”, “!slam hukukunu 
s"len” z"hn"yet"ne "syan etm"$t"r. 
!mparatorlu#un !slamcılık dü$ünces" 
!st"klal Harb"’n" verm"$, Anadolu’da 
b"r vatan kurmu$, Mecl"s’" te$ekkül 
ett"rm"$, Taz"mat’ın bozdu#u “d"n ü 
devlet ve %er"at” b"rl"ktel"#"n" yen"den 
sa#lamı$tır. TBMM’n"n çıkardı#ı "lk ka-
nunlardan b"r"s"n"n “Men-" Müsk"rat 
Yasası” olması bu bakımdan ehem-
m"yetl". !mparatorlu#un !slamcılık 
z"hn"yet" “saltanat”ı zamanın ruhuna 
uygun bulmamı$, Me$rut"yet’ten ber" 
savundu#u parlamentoculu#u s"yasal 
alanın merkez"ne oturtmu$tur.
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!slamcılık ba"larken

A nnem "le babam çalı#ıyordu. 
Sıfatları memur"yetler"n"n üst 
düzey oldu$una del"ld". Müdür 
olmu#lardı. Me$er müdürlük 
ba# a$rısı "m"# b"lemed"k. Ben 
okula g"d"yordum. Okul çıkı#ı 

eve g"dem"yorum dedemle ve anneannemle 
beraber"m. Onlara b"r de "s"m taktım. “Ed"” 
"le “Büdü” d"yorum. Büdüm yan" annean-
nem bana h"ç kıyamıyor. Ba#kası olsa asla 
"z"n vermez kend"s"ne "s"m takılmasına. B"r 
keres"nde dedem “hayatım” dem"#t" de ona 
b"le kızdıydı. “Ömürle, hayatla olmaz bu "#ler. 
Ne güzel adım var ben"m.” Büdü’nün adı 
Aynur. “Hem nurluyum hem ay g"b"y"m.” der 
kend"n" över. Ben de ona kıyamam. Kend"s"n" 
övmes"ne h"ç kızmam.

Büdü gece olunca pencere önüne 
kurulur, oturur. Gündüz oturmaz, çünkü ya#lı 
kadınlar g"b" soka$ı gözetl"yor ded"rtmek 
"stemez kend"ne. Gece olunca k"m camın 
önünde k"m de$"l pek seç"lmez. Camın önün-
de kahve "çer, gelen geçene bakar. Çünkü 
b"z"m sokak gece gündüz "#lek b"r yerd"r. 
“Buranın sey"r zevk" ak#amları çıkar. Gündüz 
güne# adama soluk aldırmaz.” der Büdü.

Annesi müdür olmayanlar
Annemle babam hep tela#lılar. !#e yet"#-

mek, yet"#t"$"n "#te gün boyu çalı#mak çok zor 
oluyormu#. Bunları hep Büdü’ye anlatırım. 
“Sen ne akıllı bıdıksın ama her yerde söyleme 
bu ded"kler"n". Bazı sırlarınız olsun yavrum. 
Bohçacılar g"b" açılıp saçılmayın.”der. Ben 
pek "nanmam bu söyled"kler"ne. Ne sırrımız 
olacakmı# b"z"m. Okulda her arkada#ıma 
anlatırım her #ey". “Annemle babam tela#lılar 
her zaman.” der"m ne var bunda. Arkada#-
larım ev hanımı olan anneler"n"n h"ç tela#lı 
olmadı$ını anlatır. “Müdür de$"ller de onun 
"ç"n tela#ları yok” der"m. Annes" müdür olma-
yan arkada#lara pek özen"r"m. Ben"m annem 
de sak"n sak"n ben"mle kahvaltı etse. Büdü 
g"b" bana b"lmed"$"m #eyler anlatsa "ster"m. 
Ama annem sadece "# yer"nden bahseder. “Ne 
müdürlükmü# arkada# annem"n pe#"n" h"ç 
bırakmıyor.” der"m.

Ba!ı arı kovanı gibi
Büdü "le geceler" pencereden soka$ı 

"zlemeler"m"z" b"raz azaldı. Büdü hastalandı. 
Hastalı$ın adı yokmu# ama sıkıntısı pek 
çokmu#. Ba#ı arı kovanı g"b"ym"#- arı kovanı 
nasıl olur tablet"mden baktım- “Büdü’nün 
kafası bu kadar olmu#sa "#" çok zor.” ded"m. 

Dedem yan" Ed" güldü kocaman. Sonra 
bacakları kolları sızım sızım sızlıyormu#. 
“Sızım sızım” ne demekm"# baktım tablete 
ama tablet"n Türkçes" Büdü’nün ded"kler"n" 
anlamaya yetmed". B"r de gözler"ne kum 
atmı#sın g"b" yanıyormu#. “Ne d"yeceksen 
düzgünce desene Büdü ben nerden b"ley"m 
“gözlere kum atmı# g"b"” ne demek” ded"m. 
Büdü yattı$ı yerden usul usul cevapladı. 
“Anası yapılı yavrum. Annen de böyle soru 
üstüne soru sorardı.” “Çok soru soranın sonu 
müdürlük.” d"yorum Ed" "le Büdü gülüyorlar. 
Ama Büdü’ün gülü#ü b"raz zayıf.

Büdü’nün hastalı$ını k"mse c"dd"ye 
almıyor. Anneme söyled"m “vücut kırıklı$ıdır 
geçer” ded". Babama söyled"m; “mevs"msel 
b"r #eyd"r” ded". Babamın ded"$"nden b"r #ey 
anlamadım. Büdü’ye sordum. “mevs"msel b"r 
#ey” ne demek? ”Uyduruk baban lafı kıvırm#. 
Mevs"mle ne lakası var? Ben"m derd"m zayıf 
dü#mek. Et yersem, bal ve süt karı#tırır "çersem, 
b"r de yo$urt "le pekmez karı#tırırsam kalkarım 
aya$a. Sen babana bakma kuzum.” ded".

Ben annemle babamın ded"kler"ne he 
hı dey"p geç"#t"rmey" Büdü’den belled"m. Ve 
Büdü’nün kend" reçetes"n" uygulayı#ını sey-
rett"m. Her ö$ünde et yed". Yemek yemed"$" 
zamanlarda ballı süt "çt". Ballı sütü ben de 
sever"m ama Büdü hasta oldu$u "ç"n ben süte 
dokunmadım . “Büdü "y" olsun  yeter k"...” 
ded"m. B"r de pekmezle yo$urt yed". Ve üzüm 
ho#afı kaynatıp "ç"ne pekmez karı#tırıp "çt".

Açlık sıhhat alameti
Ed" Büdü "le dalga geçt". “Karakucak 

güre# yapacak pehl"vanlar g"b" beslen"yor-
sun Nuray” ded". Ama Büdü h"ç "t"raz etmed". 
Yemeye devam ett". “!nsan yed"kçe aya$a 
kalkar. Açlık sıhhat alamet"d"r. Acıkıyorsan 
korkma.” d"yordu Büdü. “Ben de acıkıyorum, 
hem de nasıl acıkıyorum b"r b"lsen Büdü-
cük” ded"m. Güldü. “Sen ben"m ö$ünler"me 
ortakçı olacaksın herhalde. Gel bakalım ked" 
g"b" yalanma orada al #u et" götür bakalım.” 
ded". Büdü "le beraber yeme$e ba#ladım. 
“Kend"m" so$uk sulara atasım gel"yor yanı-

yorum Büdü.” ded"m. “!y" "#te okulda atarsın 
enerj"n" b"r de hasta olmazsın.” ded". Ama 
"#"n "lg"nç yanı; Büdü yed"kçe "y" olmadı. Hat-
ta daha da kötüle#t". Der"n uykulara dalıyor. 
Uykusu huzursuz. Sürekl" konu#uyor. Bazen 
kıpkırmızı oluyor ate# basıyor bazen de su 
"ç"nde kalıyor ter"nden yastı$ı ıslanıyor. 
Büdü’nün rahatsızlı$ı arttıkça Ed" yata$ın 
ba#ından ayrılmamaya ba#lıyor. Ben de yata-
$ın ucunda bekl"yorum Büdü "y"le#s"n d"ye. 
Sonunda Ed" dayanamıyor anneme telefon 
açıyor. “Anan hasta gel kızım” d"yor. Annem 
y"ne dar tela# gel"yor. Büdü’nün hal"n" h"ç 
be$enm"yor. Abulans ça$ırıyorlar. Kom#ular 
b"r"k"yor. Büdü mahalley" aya$a kaldırdın 
d"ye kızıyor anneme.

Doktorlar, tahl"ller falan deren anla#ılı-
yor k" Büdü b"razcık daha tatlı #eyler yeseym"# 
#eker komasına g"recekm"#. “Bu sefer sen"n 
reçete "#e yaramadı.” d"yor Ed". Annemle 
babam Büdü’nün ba#ındalar. Bense b"z" 
hastaneye get"ren ambulansı dü#ünüyorum. 
Hem hızlı hem o kadar çok kablolu, ı#ıklı b"r 
arabaydı k" dü#ünmemek elde de$"l.

Atadan böyle gördük
Büdü yattı$ı yerden z"yaretç"ler" kabul 

ed"yor. !nsanlar hastaneye akın akın gel"-
yorlar. Büdü onlara hep aynı #ey" anlatıyor. 
“B"z dedem"zden, atamızdan böyle gördük. 
Hasta olan acıkıyorsa korkmayacaksın. 
Yed"kçe d"r"l"r hasta kısmı. Ama bu sefer "#e 
yaramadı . B"z yed"kçe d"be batmı#ız.” d"yor 
ve azıcık a$lıyor Büdü. “Yapma ama böyle 
a$ladıkça üzüntün azalmaz k"...”  d"yorum. 
“Sen sus b"lm"# sıpa benden ö$rend"$"n" bana 
satma” d"yor Büdü. “Neden bu kadar s"n"rl"s"n 
kuzu?” d"yorum. O zaman gülüyor. “Bu ya#ta 
ben" kuzu ett"n ya ne dey"m gel buraya akıl 
topa$ım” d"ye bana sarılıyor. Eller"m" açıp 
dua ed"yorum; “Büdü "y" olsun. Bu hastane 
odasından çıkalım. Eve g"d"p penceren"n 
önüne kurulalım. Ed" b"ze kahve yapsın. 
Ben"m kahvem sütlü olsun. Çocuklara kahve 
"çmez d"yen yalan söylem"#. Sütlü mütlü 
"çerler aslında.” Bu dualarımı duyan Ed" "le 
Büdü pek sev"n"yorlar. S"z"n g"b" aynı #eylere 
sev"nse ben"m müdür anne babam d"yorum. 
Yana$ımı sıkıyorlar. Ama ben Ed" "le Büdü gül-
sünler d"ye de$"l hastaneden çok sıkıldı$ım 
"ç"n böyle dua ed"yorum. Sen dua et b"z am"n 
d"yel"m kuzum d"yorlar. Öyle yapıyoruz Ben 
dua ed"yorum onlar am"n d"yorlar...

mustafatoros@gma!l.com

Büdü’nün hastalı"ını kimse ciddiye 
almıyor. Anneme söyledim “vücut 
kırıklı"ıdır geçer” dedi. Babama 
söyledim; “mevsimsel bir !eydir” 

dedi. Babamın dedi"inden bir 
!ey anlamadım. Büdü’ye sordum. 
“mevsimsel bir !ey” ne demek? 
“Uyduruk baban lafı kıvırmı!. 
Mevsimle ne lakası var? Benim 

derdim zayıf dü!mek. Et yersem, 
bal ve süt karı!tırır içersem, bir 

de yo"urt ile pekmez karı!tırırsam 
kalkarım aya"a.”

Mustafa Çiftçi
Yazar

HASTA 
ACIKIYORSA 
KORKMAYACAKSIN

çokmu#. Ba#ı arı kovanı g"b"ym"#- arı kovanı 
nasıl olur tablet"mden baktım- “Büdü’nün 
kafası bu kadar olmu#sa "#" çok zor.” ded"m. 

ortakçı olacaksın herhalde. Gel bakalım ked" 
g"b" yalanma orada al #u et" götür bakalım.” 
ded". Büdü "le beraber yeme$e ba#ladım. 
“Kend"m" so$uk sulara atasım gel"yor yanı-

"ç"n böyle dua ed"yorum. Sen dua et b"z am"n 
d"yel"m kuzum d"yorlar. Öyle yapıyoruz Ben 
dua ed"yorum onlar am"n d"yorlar...

mustafatoros@gma!l.com

SON ANLATILARI EKSEN!NDE

Ercan Yıldırım / Birinci sayfadan devam

Fakat 1924 tarihi dönü!ümü 
ile yalnız bir dönem de"il 
Türkiye’deki #slam dü!ün-
cesinin genel yapısı, devlet 
ve millet hayatı çok ciddi 

de"i!imler geçirmi!, zarar görmü!tür.
#slamcılık, #mparatorlu"un yıkıl-

ması, Hilafetin kaldırılmasıyla artık 
“devlet mekanizması”nın merkezinde 
de"il çevresinde yer almı!, 1924 son-
rasındaki Türkiye, Batı eksenli, sekü-
ler bir ulus devlet biçiminde organi-
ze edilmi!tir.

#slamcılık Cumhuriyet döneminde 
yeni tanımlar, tezler, ili!ki biçimleri ge-
li!tirmi!, #mparatorluk #slamcılı"ındaki 
genel geçer fikirlere yenilerini ekle-
mi!tir. Buradaki en dikkat çekici yön 
#slam’ın vicdanlara hapsolamayaca"ı, 
itikadi-hukuki-içtimai-ahlaki-siyasi-il-
mi bütünlük arzetti"i vurgusuyla, öteki 
kategorisine artık yalnızca Batı ve kü-
für dünyası de"il Hilafeti tasfiye eden 
Batıcı elitin de alınmasıdır.

27 yıllık Tek Parti idaresinde pek 
çok tasfiyelere, yasaklara maruz ka-
lan #slamcılık, #smet #nönü’nün “seçil-
mi! muhaliflerle yeniden barı!ma” stra-
tejisiyle “ilmihal bilgileri” düzeyinde di-
ni yakla!ım ve milliyetçilik ba!lı"ı al-
tında entelektüel faaliyetlere ba!lamı!-
tı. 27 Mayıs’tan sonra ABD dünya sis-
teminin etkisiyle hem Fettullah Gülen’i 
bulup yeti!tiren hem Pakistan, Mısır, 
Hindistan sonraları #ran’dan tercüme-
ler yapan odaklar, silsilesi olmayan ce-
maatler üreterek, vatan-millet-Hila-
fet merkezli dü!ünmeye kar!ıt yeni bir 
#slamcılı"ın tohumlarını ekti. 1970’le-
re gelindi"inde #slamcılık, milliyetçi ve 
muhafazakarlıktan ayrı!tı"ı gibi sol ve 
milliyetçi ideolojiler gibi bin bir parçaya 
bölündü, marjinalle!tirildi.

#slamcılık çe!itlemeleri
Bugünlerde yeniden kabaran “son 

anlatıları”nın kökleri 2012’ye giderken, 
zaman zaman Oliver Roy ve Ru!en 
Çakır gibi isimlerle canlanan maga-
zin gazetecili"ine yatkın #slamcılı"ın 
sonu çıkı!larının altında #slamcılı"ın 
#mparatorluk dü!üncesini, Türkiye mer-
kezlili"i örtme gayretleri var. Kemalist 
statüko ile mü!terek davranan son anla-
tıcıları, böylece #slamcılı"ı dar kalıplara 
sıkı!tırmaya çalı!ıyor.

#slamcılık yaftalamalarıyla kariyer 
yapanların kavramdan anladıkları, anla-
mak istedikleri tanımlar ve yakla!ımlar 
genel hatlarıyla !öyle:

Q�#slamcılık bir “anti” hareketidir, 
milliyetçili"e, devlete, “cahiliye” hal-
ka, bayra"a kar!ıdır diyenler oldu"u gi-
bi Nuray Mert’in Toplum ve Bilim’in 
149-151. sayılarında kanıtlamaya çalı!-
tı"ı tarzda #slamcılı"ı hep milliyetçi sa-
yanlar da bulunuyor.

Q�#slamcılık muhalif-devrimci, an-
tisa"cı, anti muhafazakar bir hareket-
tir; hayır #slamcılık devletin güdümün-
de, yerli ve milli, geleneksel, muhafaza-
kar bir harekettir.

Q�#slamcılık kendisi dı!ında herke-
se dü!man, Batı kar!ıtıdır fikrinin aksi-
ne, #slamcılık #ngilizlerin, ABD’lilerin, 
Suudların, Almanların bir projesi, kökü 
dı!arıda oyunudur diyenler yer alır.

Q�#slamcılık yalnız ahlakçılık-
tı sonradan kaidecilik, $eriatçılık hali-
ne getirildi.

Q�#slamcılık entelektüel bir hare-
kettir; aktivist, örgütçü, dernek-vakıf gi-
bi kurum örgütlenmesidir.

Q�#slamcılık reaksiyonerliktir argü-
manının zıddına bazıları için in!acılıktır.

Q�Yukarıdan a!a"ı #slamla!tırma; 
a!a"ıdan yukarı #slamile!tirmedir.

Q�Neoselefiliktir genel kanaatinin 
kar!ısında Anadolu irfanının kendisidir 
dü!üncesi de bulunur.

Q�Medyatik hocalar, sahte !eyle-
ri örnek gösterme art niyetlili"inin tam 
tersine necip irfan gelene"ine dayanır, 
kimilerince.

Q�#slamcılık ço"ulculuk, çok kül-
türlülük, ho!görü, birlikte ya!ama dokt-
rininin bir parçasıdır.

Q�#slamcılık ihya-tecdidcidir ge-
nel kabulünü reformist, modernist, sap-
kınlıktır ifadeleriyle  geni!letenlere de 
rastlanır.

Q�#slam devleti, #slami hükümet 
projesidir; #slami toplum, Müslüman bi-
rey hareketidir.

Q�#slamcılı"ı Afgani-Abduh-
Seyyid Kutup-Mevdudi gibi tercü-
me zihnin kurdu"u en yaygın açık-
lama biçimidir. Fakat Akif, Elmalılı, 
Babanzade, Said Halim Pa!a, Necip 
Fazıl gibi pek çok isim nedeniyle 
#stanbul merkezli dü!ünme !eklinde yo-
rumlamak daha do"ru olur.

Q�Milli Görü! partileri, MTTB, 
Akıncılık, #mam Hatiplilik gibi kurum-
saldır; tarikat-cemaat-halk #slamı’dır.

Q�#ran devrimi, Afgan Cihadı, 
Mavi Marmara aksiyonerli"i çok ciddi 
yaftalama olu!turdu"undan suhulet, ba-
siret, feraset kavramları #slamcı dü!ün-
ceyle birlikte anılır.

Q�#slamcılık gericilik diyenlerin 

tersine kalkınmacı, ilerici, modern ge-
li!mecidir, savunması her dönem önde 
yerini alır.

Q�#slamcılık Kemalist elitin i!-
gal etti"i merkezden uzaktaki çevre ha-
reketidir.

Q�#slamcılık kırdan kente, varo!-
dan merkeze, geleneksellikten moder-
nli"e, yoksulluktan orta sınıfa geçenle-
rin te!ekkül ettirdi"i sosyal, sınıfsal bir 
harekettir.

Q�#slamcılık komünizm, mason ve 
Yahudi dü!manlı"ıdır.

Q�#slamcılık demokrasi, laiklik, in-
san hakları kar!ıtlı"ıdır... Kemalistlerin 
bu ithamlarını izale etmek için 
#slamcılar laikli"in, insan hakları ve de-
mokrasinin yanlı! anla!ıldı"ını en do"-
ru manasının #slam’da bulundu"unu id-
dia ederler.

Hangi #slamcılı"ın sonu?
#slamcılık hareketi yer yer ümmet-

çi ve evrenselci tutumlarla ba"lantılı 
Türkiye dı!ına özenen ama “küçük ol-
sun benim olsun” mantı"ındaki cemaat-
çilikle #mparatorluk ufku arasında sıkı-
!ıp kalmı!tır.

“Etnik iddialarını #slamcılık” gibi 
sunma hastalı"ı Türkiye merkezli zih-
ni hırpaladı"ı gibi devlet-millet-vatan 
kavramları etrafındaki in!acı dinami"i 
bo"maya çalı!ır. Buna elbette sol-libe-
ral men!eili #slamcılık öldü anlatılarının 
destekçileri de katılır.

#slamcılık öldü diyenler aslında 
kendi tanımladıkları, çerçevesini çiz-
dikleri, beklentilerini olu!turan anlayı!-
ların; diyalogcu, çokkültürcü yakla!ı-
mın... #slam ile moderniteyi uzla!tırıp 
yeni tür Protestanlık üretme çabasının... 
ümmetçilik adı altında Türkiye mer-
kezli dü!ünmeyi kesmeye çalı!manın... 
Türkiye’nin Nomosu olan #slam-Türk-
ehli sünnet-gaza omurgasının dı!ında-
ki LBGT-ulusçu akımlar-gayrı müslim 
tezleri gibi her tür merkezkaç kuvve-
ti desteklemenin... #slam devleti gibi bi-
zim #mparatorluk geçmi!imizi, potansi-
yelimizi kırmaya yönelik ideolojilerin... 
AB sultasına girip erime taraftarlı"ının... 
Sadrettin Yüksel gibi isimlerin Kemalist 
statükoyu kastetse bile “devlet göre-
vi almak haram” fetvasındaki zihnin… 
#slamcılık gibi sunulmasının sonu geldi-
"inin farkındadır.

12 Eylül akabindeki #slamcılık, 
çevreden merkeze yürüme ameli-
yesine dayandı"ı için #slami nizam, 
#mparatorluk ve Türkiye Merkezlilik, 
Hilafet dü!üncesi gibi önceliklerden 
çok ba!örtülü ve dindar kimlikle siyasal 
alanda yer almaya odaklandı. 2000 son-
rasında #slamcılık bu hedeflerini gerçek-
le!tirdi hatta Ayasofya’nın camiye çev-
rilmesi bu  zincirin son halkası mahiye-
tindedir.

Burada asıl sorun #slamcılı"ın 
kamusal alanda yer alma gibi sınır-
lı, dar bir çerçeveyi kabullenmesiy-
di. #slamcılık bitti diyenler, #slami hü-
kümlerin uygulanmamasından mı ya-
kınıyor; hayır. Tam tersine en basit bir 
yasada, yönetmelikte bile “ahlak-de-
"er” ilkeleri gündeme gelince “$eriat 
geliyor” yaygarasını kopardıkları için 
Türkiye’yi zihnen ayrı!tıracak hususla-
ra, Türkiye’nin nomosuna vurucu atı!lar 
gerçekle!tiriyorlar.

1980 sonrasındaki Neoliberal 
#slamcılı"ın çok kültürlülük, ço"ul-
culuk, ho!görü gibi temalar etrafın-
daki anlayı!ı 2015’te sona ermi!ti, 
#slamcılık bitti diyenlerin kastı biraz da 
bu Neoliberal #slamcılık’tır.

#slamcılı"ın yani #mparatorluk uh-
desindeki Kerim Devlet ve Asr-ı Saadet 
düzeninin gündeme gelmemesi için 
adalet, hak-hukuk, ifade hürriyeti gibi 
hususlar çokça tekrarlanarak Kemalist 
statükonun devamı da sa"lanıyor.

Gerçek #slamcılık
2000 sonrasında #slamcıların mer-

kezdeki yerini sa"lamla!tırma yönün-
deki atılan adımların gereklili"i muhak-
kak; ancak din ü devlet-millet-vatan öz-
de!li"inin sa"lanmasına ek içtimai-ikti-
sadi-siyasal yapı için yeni reformlar da 
yapılmalı.

Devlet mekanizmasını Kerim 
Devlet politikalarına evriltecek, günde-
lik hayatın #slamili"i ile kapitalist eko-
nominin dı!ına çıkaracak yeni sistem 
bilincinin, iradesinin, buna özgü vasıf-
lı elitlerin ikamesi mühim. Prekarya, i!-
çi hakları gibi konularda #slamcıların 
hassasiyetinin yüksek olması gerekir. 
Buna ba"lı biçimde burjuvanın, tekelci-
lerin, komisyoncuların, suçluların yap-
tıklarının kar!ılı"ını bir an önce görme-
si de Adalet Dairesi’nin sa"lanmasında 
öncelikli; ahlak, erdem, tutarlılık etraflı 
bir zihnin kalıcı ve sürdürülebilir kılın-
masıyla beraber. Bu tür yapıcı, in!acı re-
formların, dönü!ümlerin gerçekle!me-
mesi halinde toplum, #slam, #slamcılık, 
Türkiye üzerine sürekli temelsiz, me!-
ruiyetsiz, vasıfsız yorumlar, çıkarımların 
yapılmasını normal görmek gerekir.
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