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Sunuş

İslamcılık son derece geniş, içinde bulunduğu dönem 
ve ilişkiselliğiyle dinamik yapısından ötürü tanımı ve 
sınırları çizilmekte zorlanılan bir siyasi düşüncedir. 
İslamcı düşüncenin yapısı, aktif hayattaki karşılığı ve 
eylemleri üzerine anlatılar, İslamcılığın mahiyeti üze-
rine yapılan tanımlardan daha nettir. Türkiye siyasal 
ve düşünsel hayatının en canlı alanlarından birini teş-
kil eden İslamcılık düşüncesi tabana yayılmış, farklı 
formlara sahip bir fikriyat olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Diğer ideolojilerle çatışma ya da uzlaşma bağla-
mında dahi olsa sürekli halde iletişim halinde olmuş 
ve tam bu nedenle Türkiye tarihinde siyasal alana hap-
sedilmeyecek genişlikte bir zemin açmıştır. 

İslamcılığın tarihsel süreçleri bağlamında yöntem 
ve uygulamalarına bakıldığında kendi başına kati bir 
tanım ve çerçeveye sahip olmadığı ve olamayacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de İslamcı-
lık düşüncesinin taşıyıcısı olan kişi, grup ve ekoller; 
içinde bulunduğu zaman ve etkileşimleri ile dönü-
şen ve dönüştürücü gücü olan bir yapıya sahiptir. Bu 
zeminde düşünüldüğünde İslamcılık düşüncesi ana 
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hatları üzerinden içinde bulunduğu dönem, zaman, 
siyasal ve sosyal koşullar bağlamında kendi tecrübe-
sini oluşturmuştur. Bu tecrübe hem bir ana hat üze-
rinden ilerlemekte hem de dönemine içkinliği bağla-
mında biricikliğini korumaktadır. İslamcılığın kendi 
dönemini kurma, yönetme ve yönlendirme çabası, 
pratiğini sürdürdüğü “şimdi” ile irtibatlıdır. Şimdilik 
iddiası İslamcı düşünceyi tarihsel bir vaka olmaktan 
çıkararak toplumsal bir tez olarak sunulmasına imkan 
tanımaktadır. Bu tez, İslamcı düşünceyi siyasal bir 
deneyimden kültür dünyasına, kitlenin gündelik ha-
yatını belirleyen konumdan düşün dünyasının şekil-
lenmesine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeye 
ihtiyaç duymaktadır. 

İslamcı düşüncenin tarihsel deneyimi ve bugüne 
aktarımı üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olsa da 
teorik zeminde değerlendirilecek metinlerin azlığı 
dikkat çekmektedir. Özellikle 1960 sonrasında top-
lumsal alanda görünürlüğünü artıran İslamcı düşünce 
kamusal talepleri, siyasal alandaki tartışmalara dahli 
tezahürlerini çeşitlendirerek genişletmiştir. 1960’la-
rın ikinci yarısına gelene kadar İslamcı düşünce içinde 
büyük bir yekunu oluşturan “milliyetçi”, “sağcı” siyasal 
söylem 1970’lerin ilk yarısında küresel olayların da et-
kisi ile farklı bir renge bürünmüştür. 1970-1980 ara-
sındaki Türkiye iç siyaseti ile küresel siyasetin paralel-
liği İslamcı düşüncenin yerellikten küresel söyleme ev-
rilmesi, Türk ana akım İslamcılığına diğer İslamcılık-
lardan farklı bir karakteristik özellik kazandırmıştır. 
1970’lerde sürekli bir kriz döneminden geçen Türkiye, 
bu on yılın başlangıcı ve sonunda iki askeri müdahale 
görmüş, sürekli değişen koalisyon hükumetleri, erken 
seçimler, sağ ve sol olarak ayrılan iki kanat arasındaki 
siyasal şiddet; 1970’lerin sonuna doğru gelen ekono-
mik bozulma ve beraberinde gelen iç/dış göç, kitlele-
ri yerinden etti. İlk olarak ekonomik sebeplere daya-
nan kente göç diğer yandan eğitim sebebiyle gelişleri 
de içinde barındırıyordu. Bir nesil dönüşümü olarak 
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karşımıza çıkan 1970-1980 yılları, eğitim yoluyla kır-
saldan kente gelen daha muhafazakar kesimlerin hem 
Türkiye iç siyaseti hem de küresel İslami söylemlerin 
etkisi altında kalmalarına sebep oldu. Bu etki, yerel 
muhafazakar-sağ dindarlık söylemini anti-emperya-
list, anti-komünist bir zemine taşıyarak küresel bağ-
lamda “ümmetçi” bir yapıya yaklaştırdı. Bahsi geçen 
dönemde düşüncenin siyasallaşması ve değişimi –di-
ğer ideolojik görüşlerin durumu da göz önüne alının-
ca- daha geniş etkileri içermektedir.

1980 sonrası, Türkiye siyasetinin rengi ve toplum-
sal taleplerindeki dönüşüm tüm siyasal düşünceyi et-
kilediği gibi İslamcı düşünceyi de etkilemiştir. 1980 
öncesindeki motivasyon farklı biçimlerde de olsa sür-
dürülmüş 1990’ların ikinci yarısına kadar bu dinamik 
belirleyici olmuştur. Bu katı sınırlamalar ve kısıtlı ta-
rihlendirmeler birçok detayı kaybediyor olsa da düşün 
yapısının ana serüvenini özetler niteliktedir. Bu kitap 
içerisindeki ana başlıkları oluşturan İslamcı düşünce-
nin modernleşme, küreselleşme, postmodernizm, ka-
pitalizm içerisindeki konumu; hareket içerisinde farklı 
tonların açığa çıkması gibi meselelerin tesadüfi olma-
dığı, bu hafıza ve tarihsel dinamiklerle düşünüldüğün-
de daha belirgin hale gelmektedir. 

Türkiye’de İslamcılık üzerine yapılmış en önem-
li ve geniş çaplı çalışma niteliği olan İslamcı Dergiler 
Projesi’nin (İDP) bir çıktısı olan bu kitap, daha önceki 
yayınları ve araştırmaları bütünleyici özelliğe sahiptir. 
Düşün dünyasının en önemli malzemesi olan dergile-
rin erişilebilir olması alandaki söz, eylem ve olgunun 
tespiti, izahı ve karşılaştırması bağlamında büyük bir 
alanı aydınlatmıştır. Bu arşiv zamanla araştırmalar 
için yeni yöntem ihtiyacı açığa çıkarmış, kabul görmüş 
tanıların geçerliliğinin sorgulanması işlevi görmüştür. 
Bu kitap, İDP kapsamında yayımlanan diğer kitap-
larda eksikliği hissedilen ve son dönemde öne çıkmış 
ana tartışmaları içermektedir. Alanda çalışan isimler 
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tarafından hazırlanmış, birbirini destekleyen ve şerh 
eden bu altı başlığın, tartışmalara katkı sunması ve 
yeni tartışmalar açması hedeflenmektedir.

Ali Haydar Beşer “İslamcılık ve Postmodernizm İliş-
kisinin Öteki Yüzü” makalesinde her iki kavramın ayrı 
ayrı tanımını yapmaktan ziyade bu iki kavram arasın-
daki ilişkiye ve ilişkinin mahiyetine odaklanmıştır. Bu 
ilişki düşünceyi etken edilgen yapısından çıkararak et-
kileşim zemininde değerlendirme imkanı tanımıştır. 
Ayrıca İslamcı düşüncede şekillenen monist ve ütopik 
tarafın 1990’lar sonrasında kırılması, mümkün olana 
yönelmesi, gerçekçi ve dönüştürücü olması postmo-
dernizm ile ilişkisini de tanımlamaktadır. Yazar, bu di-
namik yapıda postmodern düşünümselliği İslamcı dü-
şüncenin etkeni olarak değil iletişimi olarak ele almış; 
tartışmalarda postmodernizmin işaret ettiği fikriyat ile 
postmodernitenin eylemselliği arasındaki farkları öne 
sürmüştür. Beşer, İslamcılığın postmodernizm ile gir-
diği ilişkiyi ret üzerinden değil kendini yeniden üret-
tiği bir düzlemde değerlendirmesi bağlamında önemli 
tespitlerde bulunmuştur. 

Serdar Şahin “Postkolonyal Teori Çerçevesinde 
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi” isimli makalesinde 
İslamcı düşüncenin 19. yüzyılda İslam dünyasının ko-
lonyal etki altında olmasına karşı ürettiği anti-kolon-
yal tepkinin ilerleyen süreçlerde daha çok açığa çıkan 
Avrupamerkezci anlatı, pozitivizm gibi etkilere karşı 
verilen tepkinin ilk adımı olduğunu iddia etmektedir. 
Bu iddia, direnç, eleştiri, kabullenme ya da tartışma 
bağlamında da olsa karşılaşılan her yeni durum ve etki 
karşısında kendini yeniden üreten İslamcı düşüncenin 
tek tip okumasının önüne geçmekte ve çeşitliliğine 
işaret etmektedir.  Şahin, bu tepkilerin anlatımına dö-
nük çalışmalarda İslamcı düşüncenin de “ötekiyi inşa” 
eden bir fikir olabileceği sorusuna verilen eksik yanıt-
lara dikkat çekmektedir. Yazar, postkolonyal tepkinin 
izahı, tarihi vakadaki karşılığı ve bugünü şekillendiren 
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etkisini değerlendirdikten sonra İslamcı düşünce üze-
rinde bıraktığı etkiyi incelemiştir. 

Birsen Banu Okutan “Kamusal Alanın Konukları 
Kadınlar: Kadın Kimliği Örneği (1995-1999)” maka-
lesinde İslamcı kadın anlatılarını teorik bir çerçeveye 
oturtarak bunu bir tarih yazımı meselesi olarak ele al-
maktadır. Yazar, Türkiye’de Müslüman kadının tarihi 
yazınını hedefe alır ve bu yazının önemli bir yekunu-
nun referans noktasının, mütedeyyin eril kamuya ait 
referanslar olduğunun altını çizer. Okutan, İslamcı ka-
dın tarihi külliyatındaki eril referansları Kadın Kimliği 
dergisi örnekliğinde değerlendirmeye tabi tutmakta 
ve bu mütedeyyin eril dilin Müslüman kadını konum-
landırmasının analizini yapmaktadır. 

Yunus Vehbi Karaman “1990’lı Yıllarda İslamcıla-
rın Kapitalizm Eleştirileri” başlıklı makalesinde 1980 
sonrasında neoliberalleşme ve postmodernitenin et-
kisinin Türkiye’ye ve İslamcı düşünceye etkisini tar-
tışmaktadır. Hem siyasi hem de iktisadi olarak 1990 
sonrasında toplumsal taleplerle daha çok öne çıkan İs-
lamcı düşünce, yayınlarında iktisat ve kapitalizm me-
selelerini sıklıkla ele almıştır. Karaman, 1990’lar dergi 
yayıncılığında kapitalizm tartışmalarını incelemiş ve 
bu meseleye yaklaşımları kendi içinde kategorize ede-
rek izah etmiştir. 

Jan-Markus Vömel "Sedat Yenigün: 1970’ler İs-
tanbul’unda İslamcı Aktivizmin ve Türkiye İslam-
cılığının Dönüşümü" başlıklı makalesinde biyografi 
üzerinden 1970-1980 arası İslamcı düşüncedeki dö-
nüşümleri ele almaktadır. Yazar, Sedat Yenigün’ün İs-
lamcılık içerisindeki şahsi deneyimini İslamcı düşün-
cenin sağ hareketlerden ayrışması, yerelden küresele 
dönüşümü, kentli ve entelektüel birikimi ve Türkiye 
ana akım İslamcılığının dinamik dönüşümüne paralel 
şekilde ele almıştır. Yenigün biyografisi üzerinden bir 
dönem analizi teklifinde bulunan Vömel dönem ikli-
mini incelemiştir. 
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Hüseyin Arslan “İslamcılığın Toplumsallaşması ve 
Siyasal Dilin Dönüşümü: Milli Görüş Hareketi” baş-
lıklı makalesinde Türk siyasi hareketinin önemli hat-
larından biri olan Milli Görüş Hareketi’nin toplumsal 
tabandaki yansımalarını incelemiştir. Yazar, hareke-
tin günümüze kadar devam eden etkilerinin izini top-
lumsal kökenleri üzerinden seyretmiştir. Hareketin 
toplumsal tabanda tartışmaya açılan, öne çıkan baş-
lıkları; demokrasi ve laiklik tartışmaları, İslam Birliği 
savunusu gibi ana temalar tartışma ve eleştiri merke-
zinde ele alınmıştır. 

Son zamanlarda öne çıkan İslamcı düşüncenin tar-
tışmalı meseleleri üzerine güncel literatürü takip eden 
bu kitap, altı ayrı başlık ve teorik konuyla çalışmalara 
toparlayıcı bir nitelik kazandırmak amacı taşımakta-
dır. Bu çalışmanın kendisinden sonra gelecek araştır-
malara örneklik teşkil etmesi ve İslamcılık düşüncesi-
nin kaynaklarının daha nitelikli ve derinlikli çalışma-
larla ele alınmasını teşvik etmesini ümit etmekteyiz. 


