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İkinci Basım İçin 
Güncellenmiş Önsöz

İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıdaki giri-
şim içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış 
olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir topluluk 
içerisinde yaşayan, bir topluluk içerisinde kendisini anlam-
landıran ve kuran bir varlıktır. Ancak insanların bu zorun-
lu birlikteliğinin iyi ve adil bir sisteme dönüşmesi hiç de 
kolay değildir. İyi ve faydalı bir sosyal düzenin kurulması 
ve sürdürülmesi için tarih boyunca çeşitli siyasal model-
ler ve sistemler geliştirilmiştir. İnsanlık tarihinin en zeki 
simaları, iyi bir sistemin kuruluşunun imkanını aramak 
üzere düşünceler ortaya koymuşlardır. Şartların değişme-
siyle birlikte ortaya çıkan yeni sorunlar ve durumlar, bu 
arayışların süregitmesine neden olmaktadır. Günümüzde 
de insanlığın karşılaştığı en önemli ve acil sorunlardan bi-
risi, herkes için iyi, faydalı ve adil bir düzenin teşekkülüdür. 
Bu kadim arayışta geçmişte üretilen düşüncelerin belirli 
açılardan tasnif ve tahlil edilmesi yol gösterici olacaktır. 
Elinizdeki eser, İslam siyaset düşüncesine yönelik böyle bir 
yorumlayıcı ve alımlayıcı bir bakışın mahsulü olarak ortaya 
çıkmıştır.

Ülkemizde son zamanlarda İslam siyaset düşüncesine 
yönelik canlanan bir ilgi görülmektedir. Bir taraftan alan-
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daki önemli eserlerin çevrilmesi, klasik eserlerin bu konu 
ve gündem içerisinde neşredilmesi, çeşitli telif ve edisyon 
eserlerin kaleme alınması ve farklı fakültelerde tez çalış-
malarının yürütülmesi bu tartışmaların canlanmasında 
önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bütün bu ilgi artışına 
mukabil İslam siyaset düşüncesi halen daha dar bir pers-
pektiften tasviri bir düzeyde ele alınmaktadır. Özellikle 
kuramsallaştırma denemelerinin zayıflığı ve İslam siya-
set düşüncesinin salt tarihsel bir olgu olarak ele alınması, 
bu tasviri ilginin temelini teşkil etmektedir. Ayrıca İslam 
siyaset düşüncesinin farklı kaynakları da henüz yeterince 
incelenebilmiş değildir. Bu kitap, çağdaş siyaset biliminin 
ve siyaset felsefesinin imkanlarını ve araçlarını da kulla-
narak İslam siyaset düşüncesine kuramsal bir çerçeve çiz-
mek maksadıyla hazırlandı.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), bu alandaki ihtiyacı be-
lirginleştirmek ve ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere 
Siyaset Düşüncesi Çalışma grubunu teşkil etmiştir. Bu 
çalışma grubu dahilinde siyasi düşünceyle sınırlı olmak 
üzere İslam düşüncesinin klasik ile modern dönemle-
ri arasındaki sürekliliğin sağlanmasına önemli bir katkı 
sunma amacıyla 17 Aralık 2016 tarihinde İslam Siyaset 
Düşüncesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda temel 
olarak İslam siyaset düşüncesini ele almanın imkanları 
irdelenmiş ve İslam siyaset düşüncesi özelindeki yöntem-
sel problemlerin çözüme kavuşturulması ve sonraki çalış-
malara örnek teşkil edecek akademik bir üslubun inşası 
hedeflenmiştir. Elinizdeki eser, mezkûr çalıştaydaki teb-
liğlere yeni yazıların eklenmesiyle oluşmuştur. 

Elinizdeki gözden geçirilmiş ve güncellenmiş ikinci 
baskıda 10 yazı yer almaktadır. Bu baskıda metinler dil ve 
anlatım bakımından güncellenmiştir. Bu baskıda önceki 
baskıda yer alan çalışmaların bütünlüğünü sağlamak adı-
na bir bölüm çıkarılmıştır. Böylece daha odaklı bir metin 
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oluşturulmaya çalışılmıştır.
Modern dönemdeki siyaset düşüncesi tartışmalarına 

Müslüman toplumların klasik, modern ve çağdaş tecrü-
belerinden hareketle yeni bir açılım sağlamak amacıyla 
hazırlanan bu eser önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 
Bu anlamda güncel sorun ve meselelere klasik kavram ve 
kuramlardan hareketle yeni yorumlar kazandırmak ki-
tabı özgün kılan önemli hususlardan biridir. Bu kitabın 
Müslüman toplumların birikim ve tecrübesinin siyasal 
bilimlerde ve tartışmalarda daha yaygın bir şekilde kulla-
nılabilir hale getirmesi beklenmektedir.

Bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan faaliyetleri yü-
rüten İLEM’de Siyaset Çalışma Grubu, gerçekleştirdiği 
çeşitli faaliyetlere ek olarak İslam siyaset düşüncesinin 
klasik ve çağdaş mesele ve imkanları ile ilgili seminerler, 
dersler, okuma grupları ve projeler yürütmektedir. Bun-
lar arasında özellikle İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu 
projesi mühim bir yer tutmaktadır. 2018-2019 yılların-
da hazırlanan ve 2022-2023 yıllarında güncelleme ve 
geliştirme çalışmaları devam eden bu katalog ile birlikte 
önemli bir kısmı yazma halde bulunan 1000’den fazla kla-
sik eser, çeşitli açılardan tasnif edilip indekslenmiş ve ko-
laylıkla erişilebilir bir hale getirilmiştir. Elinizdeki kitabın 
oluşturduğu teorik çerçeve ve hizmete sunulan kataloğun 
ortaya çıkardığı birikimin önümüzdeki günlerde İslam si-
yaset düşüncesi ile ilgili yayın ve araştırmalar kadar siya-
sal yaşamın iyileştirilmesine de katkı sağlayacağını ümit 
ediyoruz.

Lütfi Sunar & Özgür Kavak
Eylül 2022
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Teşekkür

Pek çok çalışma gibi bu eser de çok boyutlu bir el birliği 
ve çabanın neticesinde ortaya çıktı. İlmi Etüdler Derneği 
(İLEM) bünyesindeki Siyaset Düşüncesi Çalışma grubu-
nun ilk ve uzun soluklu bir ürünü olarak okuyucuyla bulu-
şan bu kitabın 3 yıla yaklaşan bir geçmişi bulunmaktadır. 

İslam siyaset düşüncesi ile ilgili kapsamlı bir çalıştay 
düzenleme teklifi 2016 Ocak ayında Ömer Türker hoca-
dan geldi. Akabinde bu kitabın editörlerinin de katılımı 
ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Ömer hocaya 
kıymetli fikirlerine bizi de ortak ettiği için çok teşekkür 
ederiz.

Bir sonraki aşamada düzenlenecek çalıştayın çerçeve-
sini çizip bildiri sunmasını arzu ettiğimiz hocalarımıza 
davetiyeler gönderdik. Yazıları bu kitapta yer alan ho-
calarımız oldukça yoğun işlerinin arasında bildirilerini 
yazıp bize gönderdiler ve 17 Aralık 2016 tarihinde kap-
samlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Tahsin Görgün, M. Akif 
Kayapınar, Murat Çemrek, Hatice Umut, İbrahim Halil 
Üçer ve Abdurrahman Nur gibi isimlerin de müzakereci-
ler arasında yer aldığı bu çalıştaya gelen geri bildirimler 
burada sunulan bildirileri bir kitaba dönüştürme kararı-
nı almamıza vesile oldu. Birkaç yeni yazı ekleyerek kitap 
projesini hocalarımızla paylaştık. Çalıştay için kaleme al-
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dıkları yazılara bitmek bilmeyen geri bildirimler vererek 
yazarlarımızın yazılarını, ilmi mükemmelliğin sınırlarına 
yaklaştırmaları konusunda ısrarcı olduk. Bu mükemmel-
leştirme arzusunun bütün külfetini elbette yazarlarımız 
çektiler. Onların bu ilmi hassasiyeti ve iştiyakı olmasa bu 
çalışmanın nitelikli bir biçimde nihayete ermesi imkan-
sızdı. Tüm yazarlarımıza bu uzun soluklu yolculukta gös-
terdikleri sabır ve verdikleri derinlikli ilmi katkı için çok 
teşekkür ediyoruz. 

Çalıştayın organizasyonu ve yazarlarla iletişim kurul-
ması sürecinde Ömer Faruk Uysal bizlere destek verdi. 
Kendisine olan borcumuzu kuru bir teşekkürle ödeyeme-
yiz. Eserin yayıma hazırlanması sürecindeki katkıların-
dan ötürü İLEM Yayınları'na hususi bir teşekkür borçlu-
yuz.

Son olarak bize ait meseleleri derinlikli bir biçimde ele 
alabilmemiz için elverişli bir ilmi muhit sağlayan İLEM’e 
müteşekkiriz. Onların sabrı ve himayesi olmasa bu çalış-
ma bu haliyle ortaya çıkamazdı.

Lütfi Sunar & Özgür Kavak
Ağustos 2018




