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  İSLÂMCILIK ÇALIŞMALARININ PALTOSU 

Ercan YILDIRIM

Tarık Zafer Tunaya’nın !slâmcılık Cereyanı kitabı “bir operasyon” çalı"masıdır; tüm 
!slâmcılık ara"tırmalarında oldu#u gibi. Tunaya 27 Mayıs düzeninin etkili akademisyen 
figürlerinden biri olarak Menderes’in asılmasına, DP’nin ortadan kalkmasına kar"ın, 
!slâmcılı#ın üzerine titredi#i görü"lerin yeni dönemde etkili olaca#ını belki daha ilerisinde 
bu yakla"ımların Türk siyasi ve dü"ünce hayatında merkez öneme sahip oldu#unu görmü"tür.

İslâmcılık Çalışmalarının
Paltosu 

T ürkiye’de !slâmcılık ara"tırma-
larının tarihi çok eskilere git-

mez. 1980’lerin ortasında ba"la-
yan !slâmcılık ara"tırmaları esas 
a#ırlı#ını 90’larda gösterdi. 

!slâmcılık dü"üncesinin ka-
musal alana girmesi, Müslüman-
ların özel ve kamusal alan tartı"-
malarında siyaset ile birlikte ka-
mudaki etkisinin gözle görülür 
artı"ı !slâmcılık üzerine yo#un-
la"mayı getirdi. Refah Partisi’nin 
80’lerin ortasından itibaren siya-
setteki yükseli"ine ba#lı olarak 1994’te belediyele-
ri alması, 1995 seçimlerindeki ba"arısı ve koalis-
yon ortaklı#ı pe"inden 28 $ubat süreci !slâmcılık 
ara"tırmaları yapanların sayısını ço#altırken, aynı 
zamanda bu ara"tırmacıların popülerli#ini artır-
dı. Öyle ki Refah Partisi’nden tarikat ve cemaatle-
rin faaliyetlerine kadar pek çok aktivite !slâmcılık 
özelinde de#erlendirildi. Dolayısıyla iktidara ge-
lirken de giderken de bir "ekilde !slâmcılık biçi-
minde yorumlandı. Hâlbuki !slâmcılık ara"tırma-
larının ba"langıcıyla Özal döneminin, dört e#ili-
min, tarikat ve cemaatlere olan devlet ilgisinin, 
müstehcenlik tartı"malarından laiklik ve demok-
rasi merkezli irtica söylemlerine kadar çok farklı 
yönelimlerin etkisi oldu. 

!leti"im ve ula"ım organlarına, !slâmî banka-
cılık, e#itim imkânlarının artı"ı, ba"örtüsü eylem-
leri, tüketim kültüründeki geli"meye ba#lı ola-
rak yeni yönelimlerin !slâmî kesimdeki yükseli"i 

!slâmcılık ara"tırmalarının bir ya-
nında Nokta, Tempo, Aktüel gibi 
dergilerin küçülten, itham eden, 
a"a#ılama kaygı güden dilinin, 
dosyalarının, resimli haberlerinin 
öte tarafındaysa kısmen canlanan 
akademik ilgiye paralel biçimde 
!slâmî kesimin içindeki ara"tır-
macılarla oryantalist bakı" açıla-
rının tesiri büyük oldu. !slâmcılık 
üzerine yazılıp çizilenler !slâmî 
kesimi yönlendirdi mi, ne dere-
ce do#ru anlattı bu belki tartı"ı-

labilir fakat bu sahada söylenen sözlerin belirgin 
bir imajı, medyatik de olsa bir algısı olu"tu. Solun 
80’li yıllarda aurasının tükenmesi, içe kapanması, 
milliyetçi ve muhafazakâr kesimlerin geri planda 
kalması !slâmcılık hareketinin alternatif bir top-
lumsal hareket olarak "ekillenmesi ilgiyi meyda-
na getirdi. Bunda 80’li yıllardaki resmi tarih söyle-
mi ele"tirilerinin yo#unla"masının yönlendirici ta-
rafı olmu"tur. 

Kürt milliyetçili#i ile !slâmcılı#ın bir çevre ha-
reketi olarak do#u"u, Özal dönemi, sını%ar arasın-
daki sert fay kırıkları ideolojik yönelimlerin eko-
nomi üzerinden yeni umutlara akmasını da sa#la-
dı. Türkiye’de siyasal alanın sıfırı tüketmesi, ne-
oliberal yönelimle klasik içe kapanık elit arasın-
daki kavga, entelektüel sahanın ba"arısızlı#ı, yok-
sullu#u, temsil za&yetini ve geni" memnuniyet-
sizleri “paradigma”ya yani Kemalist Cumhuriyet 
elitine, ulus devlete, yönetici seçkinlere indirge-

Tarık Zafer Tunaya
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meleri !slâmcılı#ın alternatif 
potansiyelini hareket geçir-
di. Bu belki !kinci Cumhuri-
yetçi sol liberal kesimin, ne-
oliberal politikalar nedeniyle 
devrimci, proleter ve sınıf ça-
tı"masına dayalı sol ile radi-
kal modernle"meye dayalı li-
berallerin yerine demokratik, 
çok kültürlü, ho"görü tema-
lı yeni bir mensubiyet arayı-
"ının sonucuydu. !slâmcılık 
ara"tırmaları zamanla “di-
yalog kanalları”nın açılma-
sını da sa#ladı. Bunda tabi 
ki “frankofon” tavrın katkı-
sı oldu. 

İslâmcılık Araştırmalarının 
Baskın Karakteri Siyasi

Türkiye !slâmcılık hare-
keti ve ara"tırmaları siyasal 
manada anglo-sakson iken; 
kültürel manada frankofon-
dur. Dünyadaki !slâmcılık 
ara"tırmalarına ba#lı olarak 
Türkiye’de de !slâmcılık si-
yasal dönü"üme paralel bi-
çimde toplumsal ve kültü-
rel de#i"im yani modernle"-
meyle ilintilendirilir. !smail Kara’dan Mümtazer 
Türköne’ye kadar !slâmcılık üzerine erken dönem 
kitaplar veren isimler !slâmcılı#ı modern karak-
terde gösterirken modernle"tirici yönünü öne çı-
karır. Ali Bulaç’ın çalı"malarında da gözlenen bu 
yön, !smet Özel’de daha siyasi boyutta ele alınır. 
Bu dönemde akademik !slâmcılık çalı"malarıyla 
gazetecilerin !slâmcılık yazıları ve kitapları birbi-
rine çok yakın seyir gösterir. 

Soner Yalçın’ın, Ali Ya"ar Sarıbay’ın, Gen-
cay $aylan’ın, Ru"en Çakır’ın çalı"malarına Nilü-
fer Göle’nin, Elizabeth Özdalga’nınkiler, 2000’li 
yıllara do#ru Abdurrahman Arslan ve Hakan 
Yavuz’un modernle"meyle siyasal hareketleri bir-
likte ele alan çalı"maları eklendi. Gilles Kepel, Oli-
ver Roy, Bessam Tibi, Ernest Gellner, John Esposi-
to, M. Watt gibi isimlerin !slâmcı hareketleri dün-
ya sisteminin, bilhassa So#uk Sava"’ın tükenmesi-
nin ekseninde inceleyen kitaplarının çevirileri si-
yasal a#ırlı#ı olsa da toplumsal ve kültürel dönü-

"ümlerle birlikte ele alma 
imkânlarını artırdı. 

!slâmcılık ara"tırma-
larının 80’lerde ba"layıp 
90’larda zirve yapması dı-
"arıya, uluslararası geli"me-
lere, dünya sistemine çok 
ba#lıdır. Komünizmin teh-
dit ya da dü"man olmak-
tan çıkıp yeni dü"manın 
!slâm olarak belirlenmesi 
hem ön hazırlık hem de 
süreci anlama bakımından 
!slâmcı hareketlerin mahi-
yetleri üzerine yapılan ara"-
tırmalarla sa#landı. Haliyle 
Türkiye’deki entelektüel or-
tam bundan yo#un "ekilde 
etkilendi. Bernard Lewis’in 
daha kültürel ve teolojik 
olarak tarihi köklere atfına, 
Graham Fuller’in istihba-
ratçı, CIA gözlü#üyle ba-
kan ve kısa dönemde “ha-
yatiyet kazanan” gözlemleri 
eklendi. Kimi zaman Ufuk 
Güldemir’in, Faik Bulut’un, 
U#ur Mumcu’nun 90’lı 
yıllardaki irtica propagan-

dasında !slâmcıları eli kanlı 
katil gösterme, ABD’nin oyunca#ı oldu#unu ka-
nıtlama, Ye"il Ku"ak ve Ilımlı !slâm projelerini an-
latarak Arap etkisini de devreye sokma giri"imleri 
ku"kusuz !slâmcıları da !slâmcılık ara"tırmaları-
nı da güdümlü hale getirdi. Bütün bunlara ra#-
men Ru"en Çakır’ın, Nilüfer Göle’nin, Mümtazer 
Türköne’nin, !smail Kara’nın, !smet Özel ve Ali 
Bulaç’ın !slâmcılık ile ilgili yazdıkları hepsinden 
daha dikkatli okundu, !slâmcılık ara"tırmalarını 
yönlendirdi, bakı" tarzlarını kuvvetli kanallara itti. 

Türkiye’de !slâmcılık hareketini e#er bir ba"ı 
varsa, en ba"ından bu yana getirip, tüm yönle-
riyle ele alan enikonu bütünlüklü bir çalı"ma 
yapılmadı. Belki de hakkını yememek gerek, tek 
bütünlüklü çalı"ma !slâmcılık üzerine ilk önemli 
ara"tırma olan Tarık Zafer Tunaya’nın !slâmcılık 
Cereyanı’dır. Önsözünde kitabın çatılmasında 
kullanılan malzemenin Çetin Özek tarafından 
derlenip getirildi#i söylendi#i için büyük oran-

Refah Partisi’nin 80’lerin orta-
sından itibaren siyasetteki yük-
selişine bağlı olarak 1994’te 
belediyeleri alması, 1995 seçim-
lerindeki başarısı ve koalisyon 
ortaklığı peşinden 28 Şubat 
süreci İslâmcılık araştırmaları 
yapanların sayısını çoğaltırken, 
aynı zamanda bu araştırmacı-
ların popülerliğini artırdı. Öyle 
ki Refah Partisi’nden tarikat ve 
cemaatlerin faaliyetlerine kadar 
pek çok aktivite İslâmcılık özelin-
de değerlendirildi. Dolayısıyla 
iktidara gelirken de giderken de 
bir şekilde İslâmcılık biçiminde 
yorumlandı.

Necmett!n Erbakan ve R. Tayy!p Erdo"an
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da Özek’in damgasının oldu#u kitap Tanzimat 
dönemini hızlı geçerken, Tunaya’nın Kemaliz-
min ve Cumhuriyet’in ba"langıcı olarak gördü#ü 
Me"rutiyet’i geni" biçimde de#erlendirir. Tunaya 
bu konuda haklıdır esasında. !slâmcılık dü"ünce-
sinin bugün dahi savundu#u tezlerinin, delilleri-
nin, hassasiyetlerinin hemen tamamı Me"rutiyet 
döneminde belirmi" sadece aktüel olana göre yeni 
yorumlar getirilmi"tir. Tunaya 1960 yılı çerçeve-
sinde bu döneme kadar belli ba"lı, kısa, yüzeysel 
ama vurucu, belirleyici, yön verici tespitler yapıp, 
genel "ablonu çizer. 

Tarık Zafer Tunaya’nın kitabı !slâmcılık ara"tır-
malarının paltosudur. 

Sonraki ara"tırmacılar onun vurgularını et-
kisizle"tirmek ya da kuvvetlendirmekten öte-
ye gidemeyen eklemeler yapmı"tır. Tarık Zafer 
Tunaya’nın !slâmcılık Cereyanı kitabı “bir ope-
rasyon” çalı"masıdır; tüm !slâmcılık ara"tırma-
larında oldu#u gibi. Tunaya 27 Mayıs düzeni-
nin etkili akademisyen &gürlerinden biri olarak 
Menderes’in asılmasına, DP’nin ortadan kalkması-
na kar"ın, !slâmcılı#ın üzerine titredi#i görü"lerin 
yeni dönemde etkili olaca#ını belki daha ilerisin-
de bu yakla"ımların Türk siyasi ve dü"ünce haya-
tında merkez öneme sahip oldu#unu görmü"tür. 
Tunaya çalı"masında bir yandan !slâmcılık tezle-
rinin bu topraklara temelden ait oldu#unu vur-
gularken öte taraftan ABD etkisindeki dünya sis-
teminin ve demokrasinin geli"iminin !slâmcılık 
üzerinden "ekillenece#inin ipuçlarını verir. Do-
layısıyla Tunaya’nın kaygısı !slâmcılık hareketi-
nin yönünü i"aretlerken Kemalist çelik çekirde-
#in, Cumhuriyet elitlerinin ve tabii ki 27 Mayıs 
idaresinin “tedbir” almasını sa#lamaya matuf uya-
rıları da ta"ır. 

İslâmcılığı Devrimci-Gerici Karşıtlığı                 
Üzerinden Okumak

!slâmcılık Cereyanı antagonistik siyaset tarzı-
nın, 27 Mayıs sonrasında hızlanan ve esas itibariy-
le Kemalist Cumhuriyet elitinin sıklıkla kullandı-
#ı “ben ve öteki” kar"ıla"tırmasının sonucu olarak 
!slâmcılık hareketine bakar. Bu açıdan döneminin 
önemli isimlerinden Niyazi Berkes’te oldu#u gibi 
Kemalist bakı" açısından tarihi okur, dolayısıyla 
!slâm’ı ve !slâm tarihini bütünüyle “aydınlık – ka-
ranlık” kar"ıtlı#ıyla de#erlendirir. Kemalizm ay-
dınlı#ı temsil ederken içinde !slâm geçen her tür-
lü ideoloji ve e#ilim karanlıktadır. Berkes’in, Do-

#an Avcıo#lu’nun jargonu üzerinden Kurtulu" Sa-
va"ı da, Cumhuriyet’te, !ttihatçılık ve Me"rutiyet 
hep ileri geri, aydınlık karanlık, devrimcilik gele-
nekçilik bakı"ının sonucudur. Tunaya, !slâmcılık 
Cereyanı’nı “devrimcilik-gelenekçilik” üzerine 
oturturken, bu iki çatı"mayı “bitmeyen sava"” ola-
rak gösterir. 

Tunaya’nın !slâmcılık okumasının nedeni sis-
temin i"leyi"ine ba#lı olarak “laik ve Kemalist 
endi"e”den kaynaklanırken, sonraki yıllarda bu 
kaygı farklı çalı"malarla kendini yeni boyutla-
ra sürükler. Ça#lar Kırçak’ın gericilik konusunu 
Me"rutiyet’e kadar götürmesi, 31 Mart tarihi ile 
beraber Menemen ve Kanlı Pazar hatta Sivas olay-
larını irticai kalkı"ma olarak de#erlendirilmesi 
!slâmcılık çalı"malarında ana gövdeyi olu"turdu. 
!"birlikçilik, vatanı satma, mandacılık !slâmcılık 
dü"üncesi üzerine yapılan çalı"malarda Kemalist 
okumanın en önemli argümanları oldu. 80’li yıl-
lardaki çekirdek Kemalist yayınlarda Cumhuriyet 
gazetesi gibi Kemalist ve ittihatçı damarı koruyan 
yayınlarda !slâmcılık hiçbir manada “modernle"-
me” olarak de#erlendirilmedi. Menemen hadisesi, 
"apka devrimi gibi devrimcilik, inkılapçılık boyu-
tu, “"eriatçılar !ran’a” sloganını besleyecek en ga-
liz ve dü"ük seviyeli medyatik göndermeler i"len-
di. Buna kar"ın çevirilerle beraber Türkiye’de ya-
pılan !slâmcılık çalı"malarında !slâmcılı#ın mo-
dern, modernle"tirici yönleri daha baskın ince-
lenme konusu yapıldı. 

Abdullah Laroui’nin !slâm ve Modernlik ça-
lı"masını Hakan Yavuz’un Modernle"en Müslü-
manlar ve Roy’un Küreselle"en !slâm ile birlikte 
okumak gerek. Montgomery Watt’ın !slâmi Ha-
reketler ve Modernlik çalı"masını Aziz Azmeh’in 
!slâmlar ve Moderniteler, Muhammed Ashway’in 
!slâma Kar"ı !slâmcılık kitapları ile birlikte de#er-
lendirmeli. Fakat bu tür çalı"maların Kemalist zi-
hinde, Tunaya’nın kitabını 90’da yeniden basma-
sına götüren endi"elerdeki yeri aslında birbirine 
zıt görünür. Kemalist elit !slâmcı hareketi irtica 
ve dü"man görmekten hiçbir zaman vazgeçmez. 
Tam tersine Postmodernizmin, liberalle"menin 
!slâmcılı#ı “me"rula"tırmak”, iyi ve "irin göster-
mek gibi niyetler ta"ıdı#ı görü"ünü savunur. Do-
layısıyla !slâmcılık çalı"malarında Tunaya her ne 
kadar kitabında, içerikte objektif kriterler göster-
se, dergilerden yapılan aktarmalarda do#ru tespit-
ler içerse de kendi yorumlarında “devrimci-gerici” 
bakı"tan bir an olsun uzakla"maz. 



52

 Umran • Haziran 2016

D O S Y A
D
O
S
YA

D
Ü

ŞÜ
N

C
EN

İN
 S

İY
AS

ET
İ

  İSLÂMCILIK ÇALIŞMALARININ PALTOSU 

Abdulvahab el Efendi’nin Nasıl Bir Devlet ki-
tabıyla !slâm devletini bo"a çıkartan yorumları 
bile 80’lerin, 90’ların Kemalist gazeteci ve aydın-
larının bakı" açılarını de#i"tirmez. Öyle ki Özal 
sonrası neoliberal politikaların aksatıldı#ı 90’lar-
da entelektüel !slâmcılı#ın güçlenmesi, siyasi ka-
nalın kuvvetlenmesi rahatsızlı#ı artırırken bazı 
akademisyen ve aydınlara yönelik suikastlar, Si-
vas olayları, PKK çatı"maları, nihayet 28 $ubat sü-
reci !slâmcılık hareketi ile de olan örtük mücade-
lenin sonuçlarıdır. Sol ve liberallerin modernle"-
meyle andıkları !slâmcılık, Kemalist zihinde kar-
"ı devrimci konumunu sürdürür. Müslümanla-
rın modernle"mesi bahsinde !slâmcılı#ın hala di-
renç noktası olu"turdu#u ele"tirisi 90’lardaki hatta 
2000’lerdeki sol – liberal bakı"lı !slâmcılık ara"tır-
malarında bariz etkisini sürdürmeye devam eder. 

90’lı yıllardaki !slâmcılık ara"tırmaları 
Tunaya’nın kitabın ikinci baskısını yapma ihtiya-
cını kar"ılayacak düzlemdedir. Dünya sisteminin, 
So#uk Sava" sonrası "artların, 11 Eylül’ün getirdi-
#i yeni konjonktür !slâmcılık çalı"malarına tesir 
ederken !slâmcılı#ın yükselmesine paralel olarak 
!ttihatçı ve klasik Kemalist elitin geri plana itilme-
sine de neden olur. !slâmcılık Cereyanı’nın 1962 
ve 1990 baskıları bu iki gerçe#in önceden fark 
edilmesiyle ilgilidir. 

İslâmcılık, Kemalist Endişe ve                                
Tarz-ı Hayat Tartışmaları

!slâmcılık ara"tırmalarında iki kö"e ta"ı Tarık 
Zafer Tunaya ve Nilüfer Göle Legion d’honneur 
ödülü almı"lardır. 

Frankofon bakı" !slâmcılık ara"tırmalarının 
geneline yayılır. Nilüfer Göle’nin 90’lara do#-
ru !slâmcılık hareketine özellikle de kadınlara, 
lükse, kamusal alana yönelik çalı"maları önem-
li açılımlar yaparken yeni bakı" açıları da getir-
di. Göle !slâmcıların hâlâ yava" modernle"tikle-
ri "ikâyetlerini erken dönem kitaplarında yer yer 
dile getirirken bilhassa AK Parti iktidarında Gezi 
olaylarından sonra çıkardı#ı kitaplarda, röportaj-
larda ve makalelerde !slâmcılı#ın Avrupa’dan bile 
daha hızlı modernle"ti#i tespitlerini yapar. 

Göle’nin Modern Mahrem ile ba"örtüsü me-
selesine e#ilmesi, akabinde !slâmî tatiller, çalı"-
ma hayatı, medya sektörü, kadınların çalı"ması 
gibi konulardaki vurguları sadece sosyolojik tes-
pitler de#il !slâmcılı#ın de#i"mesine paralel ola-

rak kamusal alanda daha çok yer bulabilece#i &k-
rini yerle"tirmeye yöneliktir. Bu bakımdan mede-
niyetler çatı"ması-ittifakı dönemlerinde, 11 Eylül 
rejiminde !slâm ve Batı konularına de#inir Göle. 
Avrupa’nın bilhassa entegrasyon tartı"maları yap-
tı#ı yıllarda yazdıkları batının haklarını korumaya 
yöneliktir. Buna kar"ın 2015’lere gelindi#inde bile 
Kemalist aydınların !slâmcılı#a bakı"larında her-
hangi bir sapma, de#i"im, yenile"me kendini gös-
termez; Cumhuriyet Mitingleri mantı#ı zaman za-
man güncellenen irtica, tarz-ı hayat, laiklik, genç 
subaylar rahatsız tartı"malarıyla canlılı#ını korur. 

Kemalistler !slâmcılık ara"tırmalarındaki sos-
yolojik, kültürel bakı" açılarına hâlâ mesafeliy-
ken Müslümanların modernle"mesini yeterli bul-
maz. Kemalizm sert ve radikal modernle"me pro-
jesi olarak Müslüman kimli#i dönü"türmek iste-
mesine ra#men !slâmcılı#ın 2000’lerdeki yüksek 
düzeyli modernle"mesini bile muhafazakâr, din-
darlık göstergeleri nedeniyle “!slâmla"ma”, “din-
cili#in yükseli"i” olarak görür; “tehlikenin farkın-
da mısınız?” sloganı en çok da tarz-ı hayata yöne-
liktir. 

!slâmcılık ara"tırmalarında temel bakı" açı-
sı her dönemde “ideolojik” olmu"tur. Mümta-
zer Türköne’nin !slâmcılı#ın Do#u"u çalı"ması-
nın üst ba"lı#ı “siyasi ideoloji olarak” belirlenir-
ken, 1986 yılında birinci cildini yayınladı#ı “seç-
ki” ile !slâmcılık çalı"malarında adı öne çıkan !s-
mail Kara’nın bu yöndeki ilk kitabı !slâmcıların 
Siyasi Görü"leri üzerinedir. Dolayısıyla sonraki 
yıllarda bilhassa din-devlet ili"kileri, Cumhuriyet-
din, tarikat ve tasavvuf-!slâmcılık ili"kileri üzerin-
de kalem oynatan !smail Kara, !slâmcılı#ın 90’lar-
da siyasi olarak kuvvetlenece#i öngörüsüne de 
ba#lı olarak !slâmcı siyasetin Me"rutiyet köklerine 
yönelir. Tunaya’nın kaygısının benzerini i"leyecek 
"ekilde !slâmcılı#ın siyasi ideoloji açısından yük-
selmesine ba#lı olarak aynen Tunaya gibi tüm &kri 
ve siyasi tezleri Me"rutiyet dönemine dayandırır. 
Me"rutiyet döneminin irtica tartı"maları, ittihatçı-
lık, modernle"me ve matbuat konularının ötesin-
de me"rutiyet, istibdat, hilafet, meclis, itaat, me"-
veret gibi pek çok kavram üzerinden !slâmcı si-
yasetin haritasını verir. !smail Kara’nın Tanzimat 
dönemi !slâmcılı#ını arka plana atması belki si-
yasi konjonktürün Osmanlıcılık kanalında akma-
sına ba#lıdır. Kara’nın gerek Din ve Modernle"me 
Arasında, gerek Cumhuriyet Türkiyesinde Bir Me-
sele Olarak !slâm’da meseleler de#iniler "eklinde 
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ele alınırken bütüncül bir !slâmcılık portresinin 
çizilmedi#i görülebilir. !smail Kara’nın !slâmcılık 
çalı"maları belirgin vurgular, adlandırmalar, kav-
ramla"tırmalar içerse bile bütüncül ve topyekûn 
izahlar getirmez. Bu açıdan Kara’nın röportajları, 
kitapları ve yazılarından çok daha fazla kanaatler 
içerir. Türköne’nin !slâmcılı#ın do#u"unu içeren 
kitabı da Kara’nın !slâmcıların Siyasi Görü"leri 
gibi siyasi olu"umu kavramlar üzerinden ele alır. 

En Kapsamlı İslâmcılık Çalışması

Tarık Zafer Tunaya’nın !slâmcılık Cereyanı, 
!slâmcılık çalı"malarının en kapsamlı eseri ola-
rak hem bir öncü hem de çok yönlü okumalara 
açık kılavuz niteli#indedir. !smail Kara ve Müm-
tazer Türköne’nin !slâmcılı#ın siyasi tezlerinin ta-
mamını bu kitapta bulmak mümkün oldu#u gibi 
Kemalistlerin irtica vurgularını, Nilüfer Göle gibi 
sosyolojik ve kültürel dönü"ümlerin alt yapılarını 
Tunaya’dan takip edebiliriz. 

Müslümanların batı kar"ısındaki yenilgisi-
nin taklit ve atalete dayandı#ından rasyonaliz-
me, reform giri"imlerinden, sosyal hayattaki ye-
niliklere, itaat ve me"veretin dini kaynakların-
dan, insan hakları tartı"malarına kadar, matbuat-
ta !slâmcıların tartı"tı#ı tüm konular, yalın, kısa, 
vurucu ve kaynaklarıyla birlikte gösterilir. Sonra-
ki dönemlerde geleneksel !slâm-modernist yakla-
"ım ba"ta olmak üzere, !slâm’ı din olarak ele alır-
ken modernle"menin unsuru olarak gören anlayı" 
da Kur’ân ve sünnete dönü" etrafındaki tartı"ma-
lar da Tunaya’nın kitabında görülebilir. Hilmi Ziya 
Ülken’in Türkiye’de Ça#da" Dü"ünce Tarihi’ndeki 
!slâmcılık tasni%erinden biri de modernist 
!slâmcılardır. Fakat Tunaya bu cenahın görü"le-
rini aktarsa da kavramın üzerinde fazla durmaz. 

Tarık Zafer Tunaya’nın !slâmcılık ara"tırma-
larında Cumhuriyet dönemi büyük oranda siya-

sal yönleriyle yerini alsa da kitap 
temel belirlemeleri, yönelimleri, 
siyasete içkin &kri tartı"maları da 
aktarır. Tunaya’nın Me"rutiyet dö-
nemini izah ederken !slâm devleti 
vurgusunda bulunması meselelere 
aktüel cepheden bakı"ının sonucudur. !slâm’da 
reform kavramı üzerinden birçok hususu Cum-
huriyetçilerin, !slâmcıların kendi zaviyelerinden 
farklı de#erlendirmelerini kar"ıla"tırmalı olarak 
sunmaya gayret gösterir. Fahrettin Gün’ün, !smail 
Kara’nın yazılarında da dikkati çekilen CHP’nin 
1947 yılındaki esneme giri"imine Tunaya da e#ilir. 

Cumhuriyet’in Nak"ilik’e dü"manlı#ının uzan-
tısı olarak !slâmcılık Cereyanı’nda nurculu#un ge-
li"imine dikkat çekilir. Bu açıdan mesela radikal 
!slâmcılı#ın Türkiye dı"ı atı%arından çok bu top-
raklara ait geli"meleri önemseyen karakteri göze 
batar. Tunaya, feminizm, laiklik ve komünizm gibi 
tartı"maları !slâm dünyası, Me"rutiyet !slâmcıları, 
Kemalizm cephesinden ayrı ayrı de#erlendirir. 

Tarık Zafer Tunaya’nın !slâmcılık Cereyanı 
Türkiye’de !slâmcılık ara"tırmalarına ba"layanla-
rın el kitabı mesabesindedir. !slâmcılık çalı"ma-
sı yapan pek çok isim onun kitabında de#indi#i 
konuların üzerinde yeni meseleler getirememi"ler 
ama ana ba"lıkları geli"tirip derinle"tirmi"lerdir. 
Türkiye’deki !slâmcılık çalı"maları hâlâ uluslara-
rası boyuttan yoksun, kapitalist iktisat pencere-
sinden uzakta, dönemlendirmeleri tam anlamıy-
la yapıp detaylandıran evsafta de#il. !slâmcılı#ın 
temel tezleri kadar, kadrosu, siyasi yönelimleri, 
geçmi"-bugün arasındaki irtibatları anlamında da 
ba"vuru kayna#ı olabilecek ba"langıç düzey çalı"-
malarına muhtaç görünüyor. !slâmcılık Cereyanı 
!slâmcılık çalı"malarının paltosudur; !slâmcılık 
çalı"maları yöntem içerik bakımından bu kitabı 
unutturacak yeni mecraları bekliyor. 

Tarık Zafer Tunaya’nın İslâmcılık araştırmalarında Cumhuriyet dönemi büyük oran-
da siyasal yönleriyle yerini alsa da kitap temel belirlemeleri, yönelimleri, siyasete içkin 
fikri tartışmaları da aktarır. Tunaya’nın Meşrutiyet dönemini izah ederken İslâm dev-
leti vurgusunda bulunması meselelere aktüel cepheden bakışının sonucudur. İslâm’da 
reform kavramı üzerinden birçok hususu Cumhuriyetçilerin, İslâmcıların kendi zavi-
yelerinden farklı değerlendirmelerini karşılaştırmalı olarak sunmaya 
gayret gösterir. Fahrettin Gün’ün, İsmail Kara’nın yazılarında da dikkati 
çekilen CHP’nin 1947 yılındaki esneme girişimine Tunaya da eğilir.


