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ÖNSÖZ 

Bu çalışma Türkiye’de İslamcılık söyleminin değişimi ve 1980’de Milli görüş 

ideolojisi İslamcılık söylemi üzerinden 28 Şubat’la birlikte İslamcı olduğunu ifade 

etmekte güçlük çeken toplumsal kesimlerin kendini merkez sağ parti olarak 

muhafazakar demokrasi çizgisinde gören bir partinin 2002 yılında Ak Parti’nin 

iktidarı ve günümüze kadar olan zamanda İslamcılık tabanında gören bir toplumsal 

kitlenin kendini tanımlayan insanlar tarafından İslamcı çizgi üzerinden ele 

alınmasına rağmen muhafazakar demokratlık üzerinden parti kimliğini tanımlamış 

olmasıdır. Bir parti kimliğinin içerden tanımlanmasıyla dışarıdan ona biçilmiş 

anlamının farklı olması anlamına gelen bu süreç toplumsal zeminden ayrı bir sürecin 

varlığını engellemektedir.  

Bu bağlamda İslamcılık kavramının toplumsal değişim süreciyle yeni bir 

İslamcılık tasavvurunun muhafazakar demokratlık kimliğine doğru nasıl evrildiği 

tartışılmıştır. Teorik çerçeve olarak Türkiye’deki İslamcılık söylemi olarak 

belirlediğimiz çalışmamızda, teorimize somut veriler katması bakımından Ak Parti 

örnek alınarak İslamcılık söylemi olarak ele alınmıştır. En önemli bulgumuz 

İslamcılık akımının Türkiye’de meydana getirdiği küresel sivil toplum örgütlerinin 

faaliyetlerinin yeni bir tür sivil siyasallıkla malul olduklarıdır.  Çalışmamızın 

sonucunda görmekteyiz ki Ak Parti özelinde, yeni İslamcılık kavramsallaştırması 

yapabilmenin erken olduğu tarihsel perspektife baktığımızda muhafazakarlık 

çizgisinin İslamcılık alanından uzak görünmesine rağmen Türkiye’de farklılaşmış 

olan bu tanımlamanın toplumsal tabanda İslamcılığa denk düşen iktidar bir partinin 

toplumsal değişimle birlikte etkinlikleri ve baskısıyla farklı İslami siyasal tarzı ortaya 

çıkmıştır. 

Bu çalışma her ne kadar benim tarafımdan kaleme alınmış olsa, tezin ana 

temasının oluşmasında çok büyük katkısı olan ve çalışmamın başlangıcından sonuna 

kadar bana rağmen benim yanımda olan, kaynak temininde yol gösteren, 

yardımlarını ve anlayışını eksik etmeyen danışman hocam Prof.Dr. Mustafa Aydın’a 

içten bir teşekkür borcum var. Ayrıca ortaya koydukları yapıcı eleştiriler ve 

katkılardan dolayı hocam Barbaros Akçakaya teşekkür etmek isterim. 
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Desteklerini her zaman yanımda hissettiğim aileme müteşekkirim. Ayrıca 

benim her zaman ailem kadar yanımda olan ve çalışmamın bitimine kadar desteğini 

benden esirgemeyen çalışma arkadaşlarım ve ahde vefasızlık edemeyeceğim 

sosyolojide öğrenimim de yol gösteren tüm hocalarıma ayrıca teşekkür etmeliyim. 

Son olarak daima yanımda olan, bana inanan ve zamanından çalmama göz yuman 

değerli dostlarım Emine Dalıcı, Özge Yapıcıoğlu, Cemiyle Aydın ve Gül Çiğdem’e 

teşekkürü bir borç bilirim. 
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KISALTMALAR 
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ÖZET 

Siyasal İslam 1980’lerin ortalarından itibaren, onu oluşturan kesimlerden bir 

kısmının sağcılıkla ve asıl olarak bu geleneğin dışında ama yörüngesinde yepyeni bir 

İslami çizginin gelişmesiyle oluşmaya başlamıştır. Tanımlanan Siyasal İslam 

kavramı İran’da İslami geleneği sahip olabileceği güveninin işaretlerini alan 

Türkiye’de İslamcılık oluşturan ana gövdede, kendine özgü ve toplumsal iddialara 

cevap veremeyen İslamcı akımlara eklemlenmeyi ve kendini tanımlamanın en iyi 

yolu olarak görmüştür. 

İslamcılık siyasal bir ideolojidir ve İslam’ın hemen hemen bütün formlarının, 

siyasetin içinde ve dışında niteleyen formlarının bile siyasal çözücülüğünü bilfiil 

üstlenen bir söylem olmaya yüz tutmuştur. Kente göç edenler beraberlerinde 

getirdikleri kültürlerini ve değerlerini korumaya çalışmak ve bununla birlikte siyasal 

toplumsallaşmayla kendilerini temsil ettiklerine inanarak sağ partide bulmuşlardır. 
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Türkiye’de İslamcılık incelemek için Milli Görüş Geleneğine sahip Parti ve 

bu anlayış üzerinden kendini ifade eden bu durum İslamcılık’ın yeniden 

yorumlanmasını ve değişmesini beraberinde getirmiştir. 
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ABSTRACT 

Political Islam, from the mid-1980s, has started to be formed with the 

development of a new Islamic movement that includes some rightists which are 

mainly outside of this tradition but at the same circle. The described term of Political 

Islam states the Islamic tradition in Iran. The main body of this form of Islam in 

Turkey has been articulated to some Islamic movements which are sui generis and 

not reply to societal claims.  This articulation is the best way to define Islamism in 

Turkey.  

Islamism is a political ideology and almost all forms of Islam have in fact 

begun to undertake the political disintegration role even if characterized by inside 

and outside of politics. People who migrate to the city have found themselves as 

trying to protect the culture and values they bring along and believed that rightist 

party represents them during the political socialization.     
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The Party of National Opinion tradition reflects the understanding that the 

reinterpretation of Islam and the change is required in order to understand the 

consequences of Islam.  

Keywords: Moderate Islam, Radical Islam, Conservative Democrat, Islamism, 

Ideology of National Opinion, Justice and Development Party 
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TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK SÖYLEMİ 

MİLLİ GÖRÜŞ’TEN AK PARTİ’YE 

“Rahatsız olma satırlarımdan 

cağlar boyu kapalı duran kupu kırdıysam 

kursun mührü çıkardıysam vicdanımdan 

kaçtıysam sarayların harem odalarından 

ölümüme, mezarıma, köklerime ve büyük mezbahaya 

başkaldırdıysam 

rahatsız olma 

keşfettiysem şuurumu” 

(Nizar Kabbani) 

GİRİŞ 

Siyasal İslam 1980’lerin ortalarından itibaren, onu oluşturan kesimlerden bir 

kısmının sağcılıkla ve asıl olarak bu geleneğin dışında ama yörüngesinde yepyeni bir 

İslami çizginin gelişmesiyle oluşmaya başlamıştır. Tanımlanan Siyasal İslam 

kavramı İran’da İslami geleneği sahip olabileceği güveninin işaretlerini alan 

Türkiye’de İslamcılık oluşturan ana gövdede, kendine özgü ve toplumsal iddialara 

cevap veremeyen İslamcı akımlara eklemlenmeyi ve kendini tanımlamanın en iyi 

yolu olarak görmüştür. 

İslamcılık siyasal bir ideolojidir ve İslam’ın hemen hemen bütün formlarının, 

siyasetin içinde ve dışında niteleyen formlarının bile siyasal çözücülüğünü bilfiil 

üstlenen bir söylem olmaya yüz tutmuştur. Türkiye’de siyasetin ve toplumsal 

değişmenin karşılıklı değişimine baktığımızda kentlileşememe siyasal 

toplumsallaşmanın artmasına sebep olduğunu görmekteyiz. Kente göç edenlerin 

beraberinde getirdikleri kültürlerini ve değerlerini korumaya çalışmak ve bununla 

birlikte siyasal toplumsallaşmayla kendilerini temsil ettiklerine inanarak kendilerini 

sağ partide bulmuşlardır.  

İslam hakkında genellemeler yapmak kolay değildir. İlk olarak, sözcük genelde 
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birbiriyle alakalı iki farklı anlamda kullanılır, tıpkı Hıristiyanlık sözcüğünde olduğu 

gibi, sözcüğün birkaç anlamı vardır. Din, inanç ve ibadet sistemi diğer bir ifadeyle 

dininin himayesinin altında doğan medeniyeti anlatır, aynı zamanda dinsel ve kültürel 

geleneğin adı (Lewis,2003:17) olarak ifade etmektedir. 

 

Türkiye’de siyasetin kendi kuralları, kadroları ve söylemi ile İslamcılığın; yani 

Müslüman kalma ve yaşama mücadelesinin de kendi mahiyetine ve amacına uygun 

kurallar, söylemler, yöntemler ve kadrolarla yapılması gerektiği anlayışına doğru bir 

gelişmeye neden olmaktadır(Çağlayan,2011:53).İslam ve siyaset ilişkisi siyasete talip 

olma düşüncesi olarak nakletmektedir. 

 

Türkiye’de İslamcılık serencamını anlamak için Milli Görüş Geleneği’ne sahip 

Parti ve bu anlayış üzerinden kendini ifade eden bu durum İslamcılık’ın yeniden 

yorumlanmasını ve değişmesini beraberinde getirmiştir.  

 

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra, tüm İslami oluşumlar 

dağıtıldı. Devlet İslamcı harekete izin vermek şöyle dursun,1930’larda ve 1940’larda 

gayri resmi kanallardan temel din eğitimi verilmesini bile yasaklamıştı. 1950’lerde ve 

1960’larda İslamcılar yeniden cemaatler, gayri resmi gruplar, dergiler, yayınevleri ve 

radikal siyasi partiler şeklinde örgütlenmeye başladılar. İslamcı bir kitle partisinin 

çatısı altında kesinlikle gelmeleri, ise 1960’ların sonunda gerçekleşti.1980’lerde ve 

1990’larda parti yeni adıyla Refah Partisi olarak bir kez daha müphem bir şekilde ve 

zımnen hem İslami geleneklere hem de modern sosyal adalet mücadelesine 

oynuyordu. Partiye İslami Saiklere gelenler bu sözcüğü geleneksel İslami Lügatin bir 

parçası olarak görülüyordu (Tuğal,2010:14-15).Tarihsel arka plana baktığımızda İslam 

ve parti ilişkisinin giderek “partide bulunma haliyle”  etkileşimle birlikte farklılaşmaya 

başlıyordu. 

 

Günümüze gelindiğinde ise modern paradigmanın dönüşmesiyle İslamcılık 

algısı azda olsa çözümsüzlük durumundan dolayı, konunun yeniden tahlilinin 

yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
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AK Parti’yi siyasal partiler içerisinde yeni bir parti olmasına karşın Milli 

Görüş hareketinden gelen bir siyasal parti ve siyasal kimlik olarak incelemek ve AK 

Partinin ortaya koyduğu siyasal kimliği anlama çabası da yukarıda belirtilen 

kaygıdan yola çıkılarak ele alınmıştır 

Beş bölümden oluşan tezimde ilk bölümde kuramsal çerçeve olarak konu, 

amaç ve önem, yöntem alt başlıklarından oluşmaktadır. 

İkinci bölümde de kavramsal çerçeve üzerine değineceğim. Kavramlar ve 

bununla birlikte tanımları ele alınmaktadır. Sekülerizm, siyasal İslamcılık, milli 

görüş ideolojisi,1980 sonrası ideoloji olarak İslamcılık anlayışının tekâmül ettiği alan 

ele alınmaktadır. 

Üçüncü bölümde İslamcılıkta Türkiye seyrini anlamak için Milli görüşün 

tarihsel arka planını ele almak gerekmektedir. Sistematik olarak ele alınacak bu süreç 

Partiler üzerinden değerlendirilecektir. Milli Nizam Partisi, Milli selamet partisi, 

Refah partisinin ideolojisi, siyasi şekillenmesi, iktidar ve muhalefet olduğu süreçleri 

gösterilmeye çalışılacaktır. Gelenekçi ve yenilikçi ayrılması,28 Şubat süreci ve 

İslami söylem, Saadet partisini anlatmakla devam edilecektir. Tarihsel bir süreci 

değerlendirmek için tarihsel arka planı göz ardı etmeden çalışma yapılması 

hedeflenmiştir. 

Dördüncü bölüm, İslam demokrasi birlikteliği ve sisteme entegre aşamaları 

ile ilgili belirlenen noktalar üzerinden değişim ve dönüşümü kategorileştirmeler 

üzerinden incelenecektir. Siyaset -din sınırlarının kaybolması, muhafazakâr demokrat 

kimliği, liberalleşme problematiği, İslami kesim ve İslami yaşam tarzı farklılıkları, 

seçkinlerin düşüşü ya da yeni seçkinler, gösterişçi dindarlık, laiklik problematiği, 

Türkiye’de laiklik, Türk modernleşmesinin siyasete etkisi, kamusal alanda İslami şiar 

örtünmeyle çıkmak, İslam’ı cumhuriyetin içine yerleştirmek, Türk Müslümanlığı ve 

milli din söylemi, İslamiyet’in kentleşmeyle imtihanı alt başlıkları üzerinden sürecin 

nasıl geliştiğini anlamaya çalışılacaktır. 

Beşinci bölüm İslamcılık tezahürleri olarak yeni İslamcılık söylemi ve Ak 

Parti örneği üzerinden Ak Parti’nin kuruluşu, ideolojisi, İslamcı hareketinin 
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otantikliğine vurgu, Türkiye’de Siyasal İslamcılığın dönüşümü, İslamcılığın 

toplumsallaşma hali, pasif devrim, Ak Parti-İslamcılık ilişkisi, Ak Parti’nin 

demokrasi kültürü üzerinden yeni İslamcığın oluşumunun nasıl gerçekleştiğini ele 

almaktır. 
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II. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2. 1. İDEOLOJİ OLARAK İSLAMCILIK  

İslamcılık, Batı’dan gelen ideolojik düşünce biçimi ile geleneksel İslami 

değerlerin bileşimi neticesinde, İslamiyet’in ideoloji formu içinde yeniden 

sistemleştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır(Türköne, 2003.23). İdeolojik İslam içinde 

önemini kaybetmekte, din artan oranda dünyevileşmektedir.  

İslam’ın Türkiye’de mevcut yapısını çözmeye çalışırken altının çizilmesi 

gereken unsurlardan biri, İslam’ın ideolojiye dönüşümüdür. Bu noktada, etik ortama 

kısmen ters düşen bir dizi tarihi gelişme saptıyoruz. Bana göre ideoloji basitçe 

insanları önceden belirlenmiş bir politik hedefe yönlendirmek için hazırlanmış bir 

dizi düşünceden oluşmaz. İdeoloji toplumsal hareketliliğin ve modern kitle 

iletişimlerinin çerçevesinde işlemeli ve bir entelijensiya tarafından geliştirilmelidir 

(Mardin,2010:228).İdeolojinin politik bir hedefe ulaşabilmesi için belirli 

aşamalardan geçmesi gerekmektedir. 

 

İslamcılık, siyasi ideolojilerin sağ ve sol ayrımına uymaz. İdeoloji olarak 

İslam, bir üst ideoloji olan milliyetçiliğin bir ifadesi olarak geniş ölçüde hizmet eder 

ve bu haliyle sol kadar sağ, liberal kadar muhafazakâr siyasi eğilimleri de kapsar. Bu 

nedenle sivil toplum ve demokrasiyle ilgili ideolojik çekişmelerin anlaşılmasının 

anahtarı, yalnızca laiklik yanlıları ve İslamcılar arasında var olan mücadele değil aynı 

zamanda ve belki daha da çok İslamcıların kendileri arasındaki mücadele 

bulunmaktadır (Özdalga, 2007:87-88).İslamcılık farklılıkları öteki kılmanın ötesinde 

“İslamcı” kimliğin kendi içindeki savaşımından ibarettir. 

 

Bütün sosyal ve siyasal hayata uygulanması istenen inanç, fikir ve davranış 

kurallarını içine alan iki yönlü bir ideolojik formül haline getirilmiştir. Bir yönü ferdi 

plandadır. İslam dünyasında yaşayan fertlerin, bilhassa Müslümanların tek tek 

hayatlarına karışır. Onlara bir yaşama yolu çizer. Öteki yönü ile de, kolektif 

plandadır. İslam dünyasında, henüz milletleşmemiş halk kitlelerine, bağımsızlığa 

kavuşmamış milletlere, devletlere kurtuluş, kuruluş ve kalkınma yolu çizer, birbiriyle 



6 

 

münasebetlerini sağlayan kaideler yaşayan insanların ve toplumların hayat prensibi 

(Tunaya, 2007:19) olarak ifade etmektedir. 

İslamcılık aslında Müslüman toplumları laikleştirici bir etkendir, çünkü dinsel 

alanı, siyaset uğruna geri plana itmektedir. İslamcılığa göre kuşkusuz siyasetin 

yararınadır. Fakat siyasetin ve toplumsalın gerçek işleyişini dikkate almayı reddedişi, 

onu iktidarın ve toplumsalın gerçek işleyişi dikkate almayı reddedişi, onu iktidarın ve 

toplumsal bölünmenin geleneksel uygulamalarının yazılı olmayan kurallarını 

izlemeye yöneltir. İslam’a geri dönüşten çok söz ediliyor. Fakat bunu açmak gerekir. 

Kimsenin sokaklarda namaz kıldığına tanık olunmayan İslamcı İran ile namaz kılan 

insan kalabalıklarının kimi sokaklarda fiilen trafiğe kapattıkları laik 

cumhuriyetlerin(Türkiye)İslamileştirilmiş mahalleleriyle tezattır(Roy,2005:257) .İran 

ve Türkiye’de İslam’ın algılanması birbirinden farklıdır. İran’da İslami olan ritüeller 

daha görünür bir haldedir. Türkiye’de ise laiklikle birlikte görünmeyen alana taşınan 

İslami ritüeller vardır. 

İslamcılık, İslam toplumlarında, önceleri belli belirsiz bir takım eğilim, özlem 

ve arayışlar olarak beliren sosyal kıpırdanmaların 19 yy. sonuna doğru daha bilinçli 

bir akım olarak şekillenmesine verilen addır. Gerçekte burada bir akımdan 

bahsetmek doğru olmaz. 19 yy karşımıza çıkan akım, farklı nitelikler taşıyan, fakat 

gene de amaçlar bakımından bir İslami Nizam kuramında birleşen bir arayışlar 

kümesidir.(Mardin,2010:23)19-20 yy, İslamı bir bütün olarak yeniden hayata hâkim 

kılmak ve akılcı bir metotla Müslümanları, İslam dünyasını batı sömürgesinden, 

zalim ve müstebit, yöneticilerden, esaretten, taklidinden, hurafelerden, kurtarmak; 

medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist, modernist ve 

eklektik, yönleri baskın siyasi, fikri, ilmi çalışmaların, arayışların, teklif ve 

çözümlerin bütününü ihtiva eden bir hareket olarak tarif edilebilir(Kara,1997:17). 

İslam’ın sosyal hayata, siyasete dönük esasları, akla uygun biçimlerde yeniden 

gündeme getirilmektedir. İslamcılık rakip olarak ideolojileri alır, ama aynı zamanda 

rakip olarak ideolojilerden işine yarayan, sistemine almakta mazur görmediği veya 

zaruri gördüğü unsurları eklektik biçimde iktibas eder (Türköne, 2003:24-26). 
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İslamcılık ve ideoloji kavramları birbirlerini bulunduğu anlamdan uzaklaştırarak 

karşılıklı eklemlenmeyle senkretik bir yapıya ulaşır. 
1
 

 

2. 2.SİYASAL İSLAM NEDİR? 

İslam, Müslümanların nihai lugatçesinin en ince kavramıdır. Bu incelik 

rekabeti güçleştirmektedir. Nihayet Müslümanlar için İslam iyiliğin müseccem hale 

gelişinin diğer adıdır. Böylece İslamcılar en iyi idarenin İslami idare olduğunu 

söylediklerinde, İslami olan iyiliğin müseccem oluşuna gönderme yapar ve iddia, en 

iyi idarenin iyiliğin idaresi olduğuna dönüşür. Bu, İslam ‘la iyiliğin müseccemliği 

arasındaki ilişkiye saldırmadan, doğrudan reddedilmesi güç bir iddiadır. Bu noktada 

İslam açıkça güçlü gözükür, çünkü Müslümanların çoğunluğu için İslam iyinin tarifi 

olmalıdır. Bu sebeptendir ki İslamcıların karşı çıktığı İslami hükümetler, İslam ‘ın 

hakiki iyiliği temsil ettiğini iddia etmekten ziyade, İslamcıların gerçek İslam’ı temsil 

etmedikleri iddiasıyla karşılık vermişleridir(Sayyid,2000:75-76).Müslümanların 

zihin haritasında İslam iyiye, İslamcılık ise İslam’ın gerçek temsilinin yapılmadığı 

alan olarak görülmektedir. 

İslamcılık için İslam dünyasında “tecdide, ıslah, itihad-ı islam, ihya, 

Panislamizm, özellikle yeni araştırmalarda “modern İslam(iyet) ,çağdaş İslam 

düşüncesi, İslamda reformist düşünce…”olarak kullanılmaktadır (Kara,1997:17). 

İslamcılık, siyasal İslam, din merkezli siyasi söylem, dil ve argümanlar bütünü, 

özünde toplumsal ve siyasal değişimi öngören bir projenin peşinen bloke edilmesine 

sebep olduğundan, bunlara başvurulmayacak; bu arada başörtüsü gibi temel sorunlar 

dahi ön planda tutulmayacaktır (Bulaç, 2010:112). Referans alınacak nokta, halkın 

zihin haritasında bulunan dindar ile dinci diyalogu ekseriyetinde ifade edilmesidir.   

İslamcılık, geleneğe bağlılık yerine gerçek İslam’ın ne olduğuna ilişkin bir 

sorgulamayı, otorite ve hiyerarşiye saygı yerine dinsel hükümlerle hükmetmeyen 

yöneticiye itaat edilemeyeceği ilkesini, özel mülkiyet vurgusu yerine kamusal 

çıkarlar doğrultusunda sınırlanabilecek bir teşebbüs anlayışını ve nihayet değişime 

                                                           
1 İslamcılık kavramının sosyoloji teorisinde birçok anlama sahiptir. Bu çalışma boyunca kullanılacak İslamcılık kavramı ideoloji 

perspektifinden değerlendirilecektir. 
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tepki yerine statükoya İslami ilkeler doğrultusunda değiştirme ve dönüştürme 

eğilimini koymuş (Erkilet,2004:84) olmaktadır. 

Türkiye’de siyasal İslam, diğer komşu İslam ülkelerindeki gibi, birlik ve 

bütünlükten uzaktır. İlgileri öncelikleri, hedef ve duyarlılıkları farklı İslami grup ve 

platformlar bulunmaktadır. Tüm bu farklı İslami grup ve platformlar 

bulunmaktadır(Cizre,2005:104).Buna rağmen siyasal ve sosyal alanı açıklamak için 

siyasal İslam terminolojisi kullanılmaktadır. 

Dinin normalleşmediği, Toplumun, dini, kültürel bir algıyla değerlendirme 

niteliğine erişemediği yerlerde Siyasal İslam başarılı olur. Türkiye tam bir inanç 

hürriyetine sahip olsaydı, bugün siyasal İslam’ın yararlanmayan kalkacağı bir 

anormallik olmayacaktı. Öte yandan, inanç özgürlüğü yanında, düşünce özgürlüğü de 

tam anlamıyla hayata geçmiş olsaydı, dindarlar da kendilerine yakın bulmadıkları 

düşüncelere saygı göstererek, yasakçılığın değil, özgürleşmenin doğal taraftarı 

olacaklardı(Altan,2010:94-95).Aslında kendi yaşam sınırlarının genişletmenin yolu 

farklı görüşlerin varlığını anlamaktan geçmektedir. Dinin gündelik hayatla hemhal 

olması aynı zamanda radikalleşerek yaşam alanından uzaklaşmasının da önünü 

daraltmış olacaktır. 

2. 3. SİYASAL İSLAMCILIK HAREKETİ NEDİR? 

1980’lerin ortalarından itibaren, bu geleneği oluşturan kesimlerden bir 

kısmının sağcılıktan kopması ve asıl olarak bu geleneğin dışında ama yörüngesinde 

yepyeni bir İslami çizginin gelişmesiyle beraber, bu gün tanımlanan haliyle Siyasal 

İslam başlamıştır. İran’da İslami bir sahip olabileceği güveninin işaretlerini alan 

İslamcılar, gerek İslam dünyasından yaptıkları çevirilerle, yayın hayatına girerek 

toplumsal düzeyde bir varlık mücadelesine girdiler(Ete, 2003:59).Siyasal İslamcılık 

Türkiye’ye yayınlar ve çevirilerle girmiştir. 

Siyasal İslamcılık dini kimlikle siyasal alanda faaliyet göstermek, dini 

değerlerle siyasal alanı revizyona tabi tutmak, içeride ve uluslararası alanda İslamın 

rolünü artırmak, İslamcılık anlayışını siyaset sahnesinde dile getirmek gibi amaçlara 

yönelik olabilmektedir(Akdoğan, 2010, 84) .Cılık eki ile İslam’dan ayrıştırılan 

İslamcığın, İslam’ın değer ve hükümlerin sistem dışına bırakılmasının yarattığı 
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meşruiyet krizine verilen bir cevap olduğu söylenebilir. Bu tanımlamaya göre 

İslamcılığın, İslami değer ve hükümlerin kendisi olduğudur 

(Erkilet,2004:88).İslamcılık siyaset ve sosyal alanında şekillendirirken motivasyon 

olarak bulunmasıdır. 

Mevcudu sorgulama, geçmişle yüzleşme anlamını taşıyan bu dönem, 

İslamcılığın içine düştüğü tıkanıklıkları ve yanlışlıkları nazara alarak daha makul bir 

çizgi üretme çabasını ifade eder(Akdoğan,2010:85).Hızlı sosyal değişme, geleneksel 

değerlerin karşılayamadığı, açıklayamadığı değişmeler, kitle iletişiminin 

yaygınlaşması, aydın sınıfının bir fikir imalatçısı gibi yeni unsurları, geleneksel İslam 

toplumunun değişmesi içinde takip ederek, İslamcılığının doğuşunu açıklayabiliriz. 

İslam toplumları henüz Batı’daki gibi farklılaşmanın ve değişmenin yaşanmadığı 

dönemlerde ideolojiyi, bu arada İslamcılığı üretiyorlar (Türköne, 2003:22). İslamcılık 

toplumsal değişim belli aşamalardan geçmiştir. 

Türkiye’de İslamcılık oluşturan ana gövdede, özgünlüğü ve kendi iddialarına 

sahip olmayı imkansız kılan bir eklemlenmeyi mümkün kılarken, ana gövde 

dışındaki İslamcı akımların gelişiminde bir tepkiselliğe yol açıp ülke gündemini 

hesaba katmayan, sahih İslam adına yerelliğin evrensele kurban edildiği bir anlayışa 

yol açmıştır. İslam dünyasındaki İslamcı akımların başardığı toplumsal kabulü 

Türkiye’de İslamcılığın başaramamış olmasının sebeplerinden en önemlisini, İslamla 

sağcılık arasında sağlıklı bir ilişki kuramamış olduğunu (Ete, 2003:61)  ifade 

etmektedir. 

Günümüz siyasal ve ya toplumsal bağlamlarında İslam’la ilgili olarak, bir 

çeşit istenmeyen muhatap olarak nitelendirdikleri bu bünyeye karşı “kültürel İslam” 

tipolojisini geliştirmeye çalıştılar. Ancak bir tedbir olarak düşünüldüğü bağlamın 

zorunlu nitelemesiyle bu İslamda, son kertede, İslam'ın siyasal tezahürlerine 

gönderme yapmış oluyordu(Aktay,2003:32).İslam ve siyaset ilişkisini baktığımızda 

kültürel islam hayat alanının daraltılmasına neden olmaktadır. 

Oliver Roy’un siyasal islam tanımlanmasını yapmış ve kendi yaptığı 

tanımlanma içinden kriterler kullanarak Siyasal İslam’ın iflas ettiğini ilan etmişti. 

Tanımlama ve iflas ilanının üzerinden yaklaşık 30 sene geçti, düşüncelerinin 
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hiçbirinin doğrulamadığı açıkça ortaya çıktı. İslam (ve elbette İslamcı akımlar, kimi 

zaman doğru kimi zaman eksik okumalar yapsalar da zamanın ruhuna uygun 

olarak)19.yy ikinci yarısından beri başlayan entelektüel, toplumsal ve politik 

yürüyüşünü başarıyla sürdürüyor. Fakat hala üstelik İslamcı iktidarın olduğu 

ülkelerde özgürce düşüncelerini dile getiren ve muhalefet yapabilenler siyasal 

islamın iflas ettiğini söylemektedir(Bulaç,2010:95).Roy’un ifade ettiği siyasal 

İslamın çöküşünden ziyade farklı varyanslarının bulunduğu, farklı tezahürlerinin 

oluştuğu bir yapı arzetmekir. 

Oliver Roy, siyasal İslam’ın iflasından ya da Müslümanların giderek 

modernizme emilmekte olduklarından söz ederken kastedilen eğer, Müslümanların 

temelleri vahiyde yer alan ideolojik kültür bileşenlerini, özgün yaşam tarzları, 

kurumsal modeller ve teknolojiler yaratmakta yeterince kullanmadıkları ise, bu 

tespitlere katılmak olanaklıdır. Fakat eğer bu bağlamsal başarısızlıktan din olarak 

İslam’ın kendisi ve potansiyelleri ile ilgili bir çıkarım yapılmak isteniyorsa, o zaman 

bu tespite katılmamız olanaklı değildir. Çünkü modern toplumsal örüntülerin batıda 

gelişmesi sürecinin ne kadar uzun zaman aldığı bilinmekte iken, İslam dünyasında 

düşünsel temelleri ve eylem boyutu henüz yarım asırlık bir tarihe bile sahip olmayan 

toplum, ekonomi, teknoloji, siyaset projelerinin bağlamsal başarısızlıklarını 

genelleme ve sonul bir başarısızlık gibi gösterme yönündeki sosyolojik çabalar, olsa 

olsa bir yeni oryantalizm girişimi olarak nitelendirilebilir. Tarihinin teoloji dışındaki 

diğer düşünsel alanlarıyla olan ilişkisi koparılmış olan Müslüman toplumların, 

kültürlerini yeniden üretme yani, ideolojik unsurlarına özgün beşeri ve maddi 

açılımlar kazandırma potansiyelleri tükenmiş değildir.(Erkilet,2004:69-70)İdeoloji 

dediğimizde birçok araç kavram ve araçlara taşınabilir ve somutlaşabilir. 

Siyasal İslam’ın sonu tezinden ziyade, İslamcılığın giderek artan bir şekilde 

kültürel bir hareketin özelliklerini ifade etmeye doğru dönüştüğünü düşünüyorum. 

İslamcılık, iktidara gelip gelmemekten ve siyasal stratejilerden bağımsız bir şekilde, 

İslami tanımları dönüştürmekte, Yeni aktörler yaratmakta, yeni kamusal mekanlar 

oluşturmakta, benlik ve modernliğin geçerli kültürel programlarını sorgulanmaktadır 

(Göle,2008:34). İslamcılık kavramına baktığımızda Türkiye’deki seyrinde toplumsal 

tabana ve bununla birlikte İslami olana denk düşer. İslam olan ve İslami olan ayrımı 
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bize İslam’ın yorumlanmasıdır. İslami olanın yorumlama vahyin hayata 

indirilmesiyken İslami olmayan vahyin hayat da belirleyiciliğinin azalmasıdır. 

2.4.SEKÜLERİZM NEDİR? 

Sekülerleşme toplumsal bir süreçtir, yani toplumun belirli düzeyine kendini 

indirgemeden o toplumu derinden etkiler. Her sekülerleşme zorunlu olarak açık seçik 

laikliği doğurmaz. Toplumu etkiler ama düşünce sistemi değildir(Roy,2010:97-

98).Toplumun anlam haritasında yer almaktadır. 

Dinsellik insan hayatını merkezi olmaktan çıkınca, hayat pratikleri, insanların 

dünyaya verdikleri bir anlam olarak dinin ve aşkınlığın iradesine tabi olmayacak. 

Kamusal alanı düzenleyen devlet tarafından onaylanmıştır. Yalnız devlet, özel alanda 

zorlama yoluyla dinselliği reddetmekle kalmaz; kamusal alanda zorlama yoluyla 

dinselliği reddetmekle kalmaz; kamusal alanda zorlama yoluyla dinselliği 

reddetmekle kalmaz; kamusal alanda onu bütün yönleriyle tanımlar ve kısıtlanmasına 

neden olmaktadır(Roy,2010:10).Sekülerizim kısıtlı olan kamusal alan algısı 

oluşturmaktadır. 

Toplumun sekülerleşmesi, siyasal laiklik ve dinsel reformizm arasında 

nedensel ve doğrudan bir bağ yoktur. Tersine, dinin sosyolojik temellerinin derinden 

sarsılması ve bu sarsıntının dinsel düşüncede yansıması geçerlidir. Modernleşme 

Laiklikten önce değil, sonra başlamış olmasıdır. İslam için de aynı şey geçerli olacak. 

İslam’ın geçirdiği sarsıntı, dinin sosyal bakımdan gerçekliği yitirmesidir. Bir kültürle 

bütünleşmesi diğer taraftan saf bir din görüntüsü vermektedir(Roy,2010:147).İslamın 

dönüşmesi toplumsal dayanakların değişimi dinin sosyal alanda kısıtlanmasını ortaya 

koymaktadır.   

2. 5. MİLLİ GÖRÜŞ İDEOLOJİSİ 

1969’da MNP ile başlayan Milli Görüş çizgisi içinde gelişip sonunda tek 

başına iktidar olan Ak Parti’nin siyasi ve fikri kimliği, tartışmanın odak noktasını 

teşkil eder. Her ne kadar parti önde gelenleri ve teorisyenleri merkez sağ, 

muhafazakar demokrat gibi tanımlamalar dışındaki diğer tanımlama ve 

adlandırmalara karşı çıksalar da, hem parti önde gelenlerinin hem de Ak Parti’yle 

ilgili yazanların kafasının bir hayli karışık olduğu anlaşmaktadır. Parti içindeki siyasi 
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aktörlerin beyanları önemli olsa da, bu siyasi hareketin, iç kamuoyu ve dış çevreler 

tarafından nasıl algılandığı önemlidir(Bulaç,2010:94-95).Partilerin kendilerini nasıl 

tanımladıklarının ötesinde seçmenlerin gözünde nasıl bir yere sahip olduğudur. 

Milli görüş sloganı, aynı zamanda dış dünyayla ilişkilerinde hakkını arayan, 

sosyal bütünlüğe sahip bir ulus hedefini yansıttı. Bu slogan, Türkiye’de bir şeyin esas 

itibariyle yanlış olduğunu ima ediyordu. İddia, ülkenin İslam’a sırt çevirdiği ve bunun 

sonucunda sosyal bütünlüğün tehdit altına girmesiydi(Özdalga,2007:120).Milli görüş 

anlayışı İslam’ıda içine alan yeni bir dünya düzeni fikrini benimsemiştir. 

Erbakan ve yakın çevresinin dili, üslubu ve temel politik tutumları, sertliğe, 

kutuplaşmaya ve çatışmaya dayandığından, her fırsatta yönettikleri partileri 

kapatılmaktadır. Milli görüş’ün değişime kapalı çizgisi, dünyanın ve yeni toplumsal 

gelişmelerin öne çıkardığı gerçeklerden kopmuş bulunmaktadır. MNP, MSP, RP ve 

en son FP’nin diğer sebepler yanında en başta bu yüzden kapatıldığını söylemek 

mümkündür. Bu, birinci gerekçe idi ve aynı zamanda yeni siyasi hareketin de ilk 

parametresi olarak kabul edildi(Bulaç,2010:101).Milli görüş ideolojisi ideolojisisnin 

halesi içinde olmak aynı zamanda kendiliğinden küçük bir grubun içerinde sıkışıp 

kalmasına neden olmaktadır. 

Ak Parti’nin şartların zorlanmasıyla Milli Görüş’ün geleneksel aktörleriyle 

yollarını ayırdığı, sosyolojik anlamda analiz edilmesi gerekmektedir. Milli Nizam, 

MSP, RP ve FP ile devam eden çizginin giderek siyasette başat faktör olacağı ve 

parti kapatmanın, arkasından yeni bir güçlenmeyi getirdiğini çok iyi gözleyen bir 

takım çevreler, gelecekte statükoyu korumanın tek yolunun, bu hareketi tam 

ortasından ikiye, gerekirse üçe bölmekten geçtiğini tespit etmiştir 

(Bulaç,2010:71).Türkiye’de sağ partileri incelediğimizde milli görüş ideolojisi 

bölünerek iktidar olmanın yollundan geçmiştir. 
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III.BÖLÜM :MİLLİ GÖRÜŞ TARİHSEL ARKA PLANI 

3.1.RP’NİN ÖNCÜLLERİ: MNP ve MSP 

3.1.1.MİLLİ NİZAM PARTİSİ (1970-1971) 

1960’lardan itibaren hızlanan iç-göç ve aşırı kentleşme olgusu; 

metropollerdeki gecekondulaşma, sınıflar –arası gelir dağıtımında yaşanan 

eşitsizlikler ve kent yaşamının dayattığı ontolojik güvensizlik ve kültürel kimlik 

krizleri vb. semptomlarıyla birlikte sağcı partilerinin din sömürüsüne dayanan 

popülist politikalarıyla birleşince Siyasal İslamcı fikirlerden toplumsal muhalefeti 

örgütleyebilecek bir vasatın oluşması kaçınılmazdı. Bunlara bir de 12 Eylül askeri 

darbesinin sol –sosyalist akım, parti ve fikirleri baskı altında tutan, Türkiye’nin 

siyasal yapısında önemli bir yer tutan merkez partileri parçalayan uygulamaları 

eklenince Siyasal İslam’ın iktidara uzanma süreci başlamış oldu(Güzel,1998:54). 

Milli Nizam Partisi 26 Ocak 1970’te kuruldu. Hedefi, sağdaki boşluğu doldurmaktı 

ve dünyevi bir amaçla birlikte ruhsal bir amaç da benimsendi.  

MNP programının “Esas Gaye” bölümünde partinin, milletimizin fıtratında 

mevcut olan yüksek ahlak ve faziletin, kuvveden fiile çıkarılmasını, inkişafını ve 

cemiyetimizi nizam, huzur, içtimai adalet ve vatandaşlarımıza saadet ve selamet 

getirmesine gaye edindiği söylenerek milletlimizin geçirdiği büyük tarihi tecrübeler 

ve kazandığı olgunluk sayesinde, milli ve manevi değerlerimize halel getirmeden 

demokratik hukuk nizamı içerisinde manevi maddi kalkınma hareketlerinin bir 

sentezini getireceği, yeniden dünyaya örnek üstün bir medeniyet kuracağı 

belirtilmektedir(Sarıbay;2011:57) Parti programı belirleyen siyaset kriteri ahlak ve 

maneviyat olarak temellendirilmiştir. 

MNP’yi kabaca üç toplumsal katmanın oluşturduğu söylenebilir.  

1) Taşra kökenli dindar ailelerden gelip Cumhuriyet’in laik eğitim 

kurumlarından yetişmiş ve genellikle serbest meslekle iştigal den yeni seçkinler;  

2) Taşrada ticaret ve sanayiyle iştigal eden dindar girişimciler;  
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3) Hem taşra hem büyük kentlerde yaşayan dar gelirli Sünni 

dindarlar(Çakır;2011:545).Parti kadrosu yukarıdaki meslek gruplarından 

oluşmaktaydı. 

MNP, liberal sağ partilerden farklı olarak, İslami kaygılarla yola çıkmıştır. 

Ancak, salt varlığı bile İslam’la demokrasinin uzlaşılabilirliği konusunda mesajlar 

içermiştir. Müslümanların, demokratik sistemin varlığını tehdit etmeksizin ve onun 

gereği olan oy haklarını kullanarak vatandaşlık ölçülerini uymasını sağlamıştır. Bu 

özellikler MSP, RP ve FP için de aynen geçerlidir. Bu çözümleme, söz konusu 

partilere bağlanan ya da oy veren bütün Müslümanların, sistemik eleştiriler yerine 

sınırlı reform çabalarına yönelmiş oldukları savını içermez (Erkilet,2004:150).İslam 

üzerinden şekillenen bu yapı İslam’ın siyaset sahasında daha aklı-selim bir yöntem 

izlemesini sağlamıştır. 

Erbakan’ın konuşmaları, savcıların gazabını üzerine çekmek için tasarlanmış 

gibiydi; zira Cumhuriyetin laik politikalarını ve Atatürk formlarını açıkça 

eleştiriyordu. Dahası, açıklamaların çok fazla oy cezp etmesi de olası değildi; çünkü 

iktidara gelindiğinde sinemaları, tiyatroları ve bale okullarını kapatacağını, futbol 

maçlarını yasaklayacağını vaat ediyordu. Bunlar kapatılma nedeni oldu. MNP Mayıs 

1971’de kapatıldı(Ahmad,2007:488) .Sağ kitle partilerinin, baskın liberal eğilimleri 

nedeniyle ancak seçim zamanları hatırladıkları milliyetçi-muhafazakar talep ve 

temaları her şeyin önüne çıkaran MNP kısa süre içinde acemiliğin ve tabanındaki 

heyecanın kurbanı oldu.  

MNP’nin kapatılmasında belirleyici bir etken olarak o günkü siyasal ortamın, 

yani 12 Mart döneminin en belirgin özelliği ise bürokrasinin iktidara ağırlığını 

yeniden koyma denemesi olması ve Kemalist ideolojinin izlerini taşımasıdır. 12 Mart 

muhtırasındaki ana tema, toplumun içine girdiği bunalımdan kurtuluşun tek yolunun 

Kemalist ideoloji doğrultusunda getirilecek çözümler oluşudur. Şüphesiz böyle bir 

ortamdan dinci ideoloji benimseyen bir siyasal partinin etkilenmemesi mümkün 

olmazdı. Nitekim MNP’nin kapatılması da bunu kanıtlamıştır(Sarıbay,2011:579-

580). Bürokrasi ve iktidar bağlamında bu sürece baktığımızda MNP dayandığı dini 
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ideolojiyi kanıtlama noktasında ikilem yaşamıştır ve bu süreç daima sancılı bir hal 

almıştır.  

3.1.2.MİLLİ SELAMET PARTİSİ (1972–1981) 

Milli Selamet Partisi (MSP) 11 Ekim 1972’de kuruldu. MSP’ nin tarihi, 

İslamcılıkta laiklik arasında uzlaşmanın arasındadır. Aslında MSP laikliğe karşı 

olmamış ama onun Türkiye’deki uygulamalarını eleştirmiştir 

(Yavuz;2011:594).Laiklik topyekün karşı çıkmayarak yumuşak geçişin sağlanmasını 

kolaylaştırmıştır. 

1970’lerden itibaren daha açıkça İslamcı bir mahiyet taşıyan MSP gibi 

partileri İslamcılık akımının bir parçası olarak görmek kolay değildir. Bunun birinci 

sebebi, gene MSP gibi bir partinin ideolojisin İslami felsefeden çok, Batı kültürünün 

Türkiye’ye geçmesine karşı alınacak pratik tedbirlerde toplanmasındandır. Bu da 

tipik taşralı İslam davranışıdır (Mardin,2010:32).Kente uyum sürecinde “batılı 

değerlerin” kabul edilebilirliği entegre olma açısından önemli bir yere sahiptir. 

MSP’nin liderliğini yapanlar ve onu destekleyenler kimlerdir? Partinin 

liderliğini elinde tutanların özelliği, Türkiye’deki diğer siyasal partilerden hemen 

hemen aynıdır. MSP’nin taraftarlarına gelince; bu partinin oylarıyla iktisadi az 

gelişmişlik arasında bir bağlantı bulunmakla beraber, onun en kuvvetli olduğu iller 

iktisaden en az gelişmiş olanlar değildir. MSP’nin desteği, gelir seviyesi ortanın 

altında olan bölgelerden olan, fakat aynı zamanda büyük şehirlerin kenar 

mahallelerinden gelmektedir(Mardin:2010:135).Kentte siyasal toplumsallaşmanın 

sağlanabilmesi için parti etrafında toplanmış az gelişmiş bir gelir seviyesine sahip 

insanlar vardır. 

 

Necip Fazıl ilk kuruluşundan itibaren MSP ’yi desteklemekle beraber, 1973 

seçimlerinden sonra CHP-MSP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasına ( ve 

Erbakan’ın izlediği politikaya) karşı çıkarak MSP’den desteğini 

çekmiştir(Doğan;2011:439). İslami cemaatlerin desteğini almakla birlikte 1974’de 

CHP ile koalisyonu kamuoyunun gözünde oy kaybetmesine neden olmuştur. 
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1980’lere doğru gelindikçe İslami kesimler arasında iki hususun yükselme 

trendi gösterdiğini görüyoruz. Bunlardan biri İslam’ın kamusal alana taşınarak 

kamusal alandaki kurumların İslami bir renge büründürülmesi talebi. İkincisi ise 

Müslümanlık ufkunun yerel sınırları aşarak “İslam Âlemi” fikrine ulaşılması. Tüm 

cemaat ve tarikatlarda aynı hissiyat hâkim olmasa da özellikle 1980’lerde bariz 

biçimde yükselme trendine giren duyarlılığın bu olduğu söylenebilir. İslam âlemi 

söylemi 1970’li yılların başından itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında kilit rol 

oynamaya başlayan MSP'nin “İslam Ortak Pazarı” projesiyle orta halli siyasete de 

mal olmuştur (Çaha;2011:477). 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında MSP sıkıyönetim 

sonucunda beraat etmelerine rağmen rejime muhalefet ettikleri için örgütsel yapıları 

büyük darbe almıştır. Bazı orta kademeler ise Ahmet Tekdal’ın liderliğindeki Refah 

Partisi(RP) etrafında toplamaya başladı. Generallerin buna tekâmülü yoktu; vetolarla 

RP’yi 1983 seçimlerine sokulmadı(Çakır;2002:235).İslam âlemi söylemi halk 

katında değerli olana denk düşerken, generaller askeri algı bunu bir tehlike olarak 

görmektedir. 

1980’lerin ilk yılları Milli Görüş geleneğinin, her şeyden önce sürekliliğini 

garanti altına alma çabalarıyla geçti. 12 Eylül MSP’nin mal varlığına el koymuş, 

önde gelen isimlerine siyaseti yasaklamıştı. Bunlardan daha önemlisi, eski MSP’li 

İçişleri Bakanı Korkut Özal’ın kardeşi ve kendisi de bir dönem MSP’den İzmir 

milletvekili adayı olmuş Turgut Özal, “dört eğilimi birleştirerek”  kurduğu ANAP’a 

MSP’den veya ona yakın çevrelerden çok sayıda nitelikli kadro 

devşirmişti(Çakır,2011:548). Toplumsal alanda İslamcılığın değişimi MSP 

geleneğinden önde gelenlerinden oluşan ANAP’la birlikte ortaya çıkmıştır.  

Doğrudan İslami ideolojiyi ön plana çıkarmayan partilerin veya liberal 

partiler içindeki ideolojiyi ön plana çıkarmayan partilerin veya liberal partiler bu 

görüşteki bireylerin kendi söylemlerini etkili kılmada başarılı olamadığı 

vurgulanmaktadır. Gerçekten de ANAP içindeki muhafazakarlık, radikal İslamcıların 

aşmaya çalıştıkları geleneksellikten çok farklı değildi. Bu açıdan ANAP’la birlikte 

İslamcılığın gelişmesinden söz edilemez, ancak İslamcılığın gelişmesine katkıda 

bulunduğu belirtilebilir. Çünkü temelde Turgut Özal’ın yaklaşımı İslamcıların ortaya 

koyduğu İslam devleti ve ya siyasal İslamın hâkimiyeti anlayışlarından dolayı farklı 



17 

 

bir boyut taşımaktaydı. Özal büyük Türkiye idealinde bölgesel ve sosyal şartlar 

çerçevesinde İslam’ın önemli bir dinamik olduğu düşüncesiyle İslam’a önem 

atfetmekteydi. Özal’ın pragmatik tutumu bölgesel bir güç olarak islamın önemli bir 

dinamik olduğu düşüncesiyle İslama önem atfetmekteydi. Özal’ın pratik tutumu 

bölgesel bir güç olarak İslam’ı gerekli görmekteydi.(Akdoğan,2000:190) İslamcılığın 

katkısından ziyade sosyal süreçlerde daha sessiz bir siyaset izlemiştir. 

İran devriminin etkisi, Müslüman’ların yaşadığı dünyanın her yerinde olduğu 

gibi Türkiye’de de hissedildi. Dinsel ve siyasi bilinci yükseltti ve iradenin var olması 

halinde her şeyin mümkün olabileceğine dair bir inanç yarattı. Hemen ardından 

İran’dan para ve propaganda Türkiye’ye akmaya başladı özellikle Batı’da, keskin iç 

sorunları belli olan Türkiye’nin ikinci İran olmasından söz ediliyordu. İki ülke çok 

farklı siyasi geleneklere ve toplumlara sahip olduğu için, bu olasılığı ciddiye alan çok 

az kişi vardı. MSP listesinde aday olan ve İslamcı görüşü yansıtan Turgut Özal gibi 

insanlar, birkaç yıl sonra yeminle söylüyorum, İrtica İran’dan gelmez. Çünkü biz 

sünniyiz, onlar şii(Ahmad,2007:495)derken toplumsal farklılıkların aynı zamanda 

kendi İslamcılık anlayışını da oluşturacağını ifade çabasıydı. 

Benliği ortadan kalkacağına çağdaş parti politikası yoluyla canlandırılıyor. 

Türkiye’de politikanın dinsel iletişim mekanizmalarını devam ettiren bir örneğinden 

de bahsedebiliriz. MSP’nin kullandığı iletişim ağı yalnız gazete değil. Bunun 

yanında, çok muhtemel olarak, MSP eskiden beri devam eden bir haberleşme 

ağından yararlanmaktadır. Bu ağ dindar kişiler arasında kullanılmasına devam 

edilmiş iletişimdir, bu ağın içinde tarikatlardan arta kalan unsurlar da bulunacağı 

muhtemeldir: artan kullanış, böylece sönmeye yönelmiş bir iletişim ağını ayakta 

tutuyor (Mardin,2009:135). Erbakan,1977’de,kalkınma ve sanayileşmeye daha az 

vurguyla İslami retoriği daha özgürce kullanıyordu. Haziran 1975’te,Konya halkına, 

ilin gerçek kurtuluşu olduğunu söyledi sanayi vaat etmişti(Ahmad,2007:492).İslamcı 

retorikle birlikte kalkınma ve sanayileşme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir dönemdir. 

MSP Konya’da Kudüs’ü kurtarma mitingini düzenledi. Basının anlattığına 

göre, Kudüs mitinginde cübbe ve feslerle yüründü; yeşil bayraklar taşındı. Ya şeriat 

ya ölüm, İslam Milleti, Şeriat Devleti, Tek halife, Tek devlet, Tek millet, sloganları 
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atıldı. Bu, İran örneğinin esinlendiği militan MSP’miydi? Yoksa İran yanlısı 

militanların, ya da hatta provokatörlerin sızdığı bir MSP 

miydi?(Ahmad,2007:496).MSP’nin kendi ideolojisi doğrultusunda tutarlı 

davrandığını söyleme olanağımız doğmaktadır: MSP, iktidar ortağı olarak, gerek 

manevi kalkınma alanlarında gerek maddi kalkınma alanlarında öngördüğü 

politikaları uygulamaya büyük özen göstermiştir. Koalisyonlarda doğan 

sürtüşmelerin önemli nedenlerinden biri MSP’nin bu tutumudur. MSP’nin manevi 

kalkınma alanında İmam-Hatip yorumu, daha önce seçmenleriyle kurmak istediği 

simgesel iletişim çerçevesinde yapılmaya çalışmıştı. Bu yoruma, bir-iki hususa daha 

eklemek gerekmektedir. MSP, Türkiye’nin sanayileşmesinde öncülük görevini 

devlete yüklemekte ve bunu “sanayide devlet”  sloganıyla dile getirmektedir. Bunu 

küçük orta girişimciliğin sözcülüğünü üstlenen MSP’nin, bu kesimin kendi kendini 

örgütleme olanağından yoksunluğunun bilincinde olduğunun göstergesi saymak akla 

yatkın görünmektedir (Sarıbay;2011:590).İran etkisinin gözlemlendiği ve bununla 

birlikte manevi kalkınmanın ön planda tutulduğu görülmektedir.  

3.2.RP’NİN KURULUŞU ve MUHALEFET DÖNEMİ (1983–1996)  

3.2.1.RP SÖYLEMİ VE SİYASAL ŞEKİLLENME  

1970’lerin ilk yıllarında birçok Müslüman-Türk eskiden yasaklanan 

kimliklerini dile getirmek için yeni açılan fırsat alanlarından yaralanmaya başladı. 

Laiklik, sanayileşme, kentleşme, bilginin kitlesel eğitim ve iletişim yoluyla 

popülerleşmesi gibi modern gelişmelerle bu sayede başa çıkacaklarını düşündüler. 

Bu insanlar yeni oluşan bu bilinci kucaklamak ve ifade etmek için MSP’nin 

kurulmasını desteklediler. MSP’nin 1980 yılında askeri darbe liderleri tarafından 

kapatılmasından sonra, aynı sosyal grup RP’yi kurdu.(Yavuz,2008:280)Askeri darbe 

sonrasında kurulan RP söylemi giderek yaygın bir hale gelmiştir. 

1980 sonrasından itibaren sürekli yükselen ve büyüyen Refah Partisi her 

geçen gün daha fazla kitle partisi görünümüne sahip oluyordu. RP örgütlenmesi 

sistematik bir hiyerarşi, bunun teminatı olan sıkı bir disiplin ve deneyimli bir kadro 

üzerinde temellendiğini (Çakır,1996:1266) ifade etmektedir. 
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Refah Partisi, kimi liderlerden destek almasına karşın, ne İslam’ı ve 

köktenciliğin tek sesiydi, ne de Türkiye’deki bütün dini grupların birleştiği cepheydi. 

Parti aşırı İslamcıları da, İslam’ı temelde kültür olarak gören pratik zihniyetli ılımlı 

üyelerini de tatmin edemedi. Erbakan hareketi, temelde, toplumun İslami kimlik ve 

kültürünün ve Osmanlı geçmişinin bir şekilde resmikabul görmesini arzu eden, buna 

karşın hilafeti, saltanatı ve ya imparatorluğu geri getirmek gibi bir niyete de sahip 

olmayan halkın bu özlemlerinden faydalanmaya çalışan kurnaz bir siyasi hareketti. 

Ne var ki Refah Partisi’nin ve bir çok dini elit mensubunun anlayamadığı ve kabul 

edemediği şey halkın İslam’ın saygı ve kabul görmesi talebinin bir şekilde laik ve 

modernist bir siyasal çerçeve içinde hayata geçirilmesi 

gerektiğiydi(Karpat,2010:193).Refah partisi bu süreci denge politikası güden İslami 

kültür ve kimlik ile laik ve modernist algıyı harmanlamaktadır. 

RP, milliyetçi-muhafazakar rotaya girmekle, sağ ile sol dışında İslamcılığı 

“üçüncü bir yol” olarak tanımlama çabasından vazgeçmiş oldu. RP’nin yeniden 

sağcılaşma sürecine girişi, bu partinin geliştirmekte olduğu, dünyada olup bitenlere 

karşı çıkan, mazlumdan yana söylemini rafa kaldırması anlamına da geliyordu. RP’nin 

yeniden-sağcılaşması, partinin “İslami hareket” olma yönelimini kestiği gibi, 

Türkiye’de oluşabilecek bir “İslami hareketin” manevra alanını daraltan, en azından 

orta vadede marjinalliğe iten bir gelişme oldu. RP, ittifakla Kürt sorununda resmi 

ideolojinin ve devletin kulvarına daha açık bir biçimde girmiş oldu, en azından bu 

kulvardan çıkma beklentilerini boşa çıkarttı. RP’nin milliyetçi olmayan ümmetçi bir 

İslamcı politika ufkunu kapatması, Türk İslamcıları ve Kürt İslamcıları arasındaki 

ilişki ve iletişim zeminini ortadan kaldırmadıysa da, en azından alabildiğine tahrip 

etti(Çakır;2011:548-549). Necmettin Erbakan, İslami dünya görüşlerini karşılayacak 

şekilde dönüşmüş, mevcut uluslar arası yapıya dayalı bir dünya düzeni tahayyül 

etmekteydi. Bununla birlikte, devlet-merkezli reformist (ıslahatçı) bir hareket devlete 

nüfuz etmek için yeni fırsat alanlarını ele geçirdiğinde, aynı harekete devlet tarafından 

nüfuz edilmekte ve hareket konumunu ılımlaştırmaya 

zorlanmaktadır(Yavuz,2008:49).Türkiye’de İslami hareketin partileşmesi ile ortaya 

çıkan RP’si iç politikada ve dış politikada İslami perspektif odaklı bir siyaset anlayışı 

sergilemiştir.  
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“Ben Kimin?” ve ”nereye aitim?” Türk milliyetçiliğini İslami kimlik 

bağlamında tanımlamakla RP, çağdaş Türkiye’de kimlik politikasına ilişkin olarak 

canlı şekilde hissedilen görüşleri istismar etmeyi başardı. RP’ye oy verenler dindar 

kişilerdi. Kemalist dönemin şiddetle baskılarıyla daha dirençli hale gelmiş bir İslami 

kimliği gerçekleştireceğine beyan eden partilerin faaliyetlerine ve kampanyalarına 

katılarak ve oy vererek kendi kişisel ve kolektif kimliklerini gerçekleştirmeye 

çalışıyorlardı. Bu süreç ise diğer alt-ulusal ve ulus-aşırı kimlikler ve mensubiyetlerin 

bir derece terk edilmesini gerektiriyordu. Erbakan’ın ana kaygısı çoğulcu politika 

değil, sahiciliktir. Gündelik siyaseti yönetmesi gereken sahici bir Müslüman 

kimliğinin ve sesinin bulunduğuna inanmaktır(Yavuz,2008:301-304).Refah partisinin 

ana kaygısı siyaset sahasında Müslüman kimliğin yansımalarını sunmaktır. 

Refah Partisi, 1990’lı yıllardan itibaren, alt kademelerdeki genç kadrolarının 

baskısıyla, seçmenin seslendirdiği ekonomik, kültürel eğitime ait talepler cevap 

veren daha pratik bir fikir platformunu benimsedi. Gerçi parti üstü örtülü olarak 

inançsız devlettin yerine daha dindar bir düzen getireceğini vaat ediyordu, ama artık 

halkın geçim sorunuyla da ilgilenmeye başlamış ve siyasal yelpazenin ortasında yer 

alan yeni ılımlı seçmenin ilgisini çekmeye başlamıştır(Karpat,2010:288-289). Parti 

seçmenlerinin yönlendirmesiyle halkın ihtiyaçlarına cevap arayan bununla birlikte 

daha ılımlı seçmeni de siyaset yelpazesine katmıştır. 

Erbakan’ın önemli temalarından biri seküler ideallerin aile ve toplum hayatını 

yozlaştırdığı fikridir. Bu temalar, ufak tefek değişiklikler haricinde, Erbakan’ın 

söyleminde daima varlığını korumuştur(Mardin,2011: 88). İslamcılar 80’li yıllarda 

savundukları Müslüman aile ve batı uygarlığına dair eşyalara direnç söylemini terk 

etti. Dolayısıyla günümüz muhafazakarlığı nev-zuhur olduğu söylenemez. Bu süreç 

İslamcılık perspektifinin dönüşmesi sürecidir. Sağ siyaset geleneğine baktığımızda 

sağ siyaset sinizm felsefesinden etkilenmiştir. İslamcılık ideolojisi kendi içinde 

birçok farklılaşmanın yaşanması sürecini girmiştir. 

Erbakan’ın Türkiye’de demokratik sürece bir katkısı, kitle siyasetine önem 

vermesidir. RP, diğer birçok Türk siyasi partilerinden farklı olarak, parti üyelerinin 
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büyük bölümü tarafından desteklenen ideolojisi etrafında toplanmışlardır. 

 

3.2.2.RP’NİN İKTİDAR İLE TANIŞMASI 

 

RP, MSP’den farklı olarak, 1980’den bugüne gençleri, kadınları ve piyasa 

ekonomisinden olumsuz etkilenenleri de kapsayacak şekilde tabanını 

genişletmektedir. RP’nin değişim yanlısı kurmaylarından biri bu geniş kesimlerin 

kucaklama stratejisinin, partinin kendi devletçi ve statükocu çizgisini aşma çabası 

olarak yorumlamaktadır(Cizre,2005:102).Siyaset yelpazesinin genişlemesi farklı 

birliktelikleri ve politikaların da dönüşmesine neden olmuştur.   

1983 seçimlerinden sonra, siyasal seçkinler, ekonomik kalkınma hedeflerini 

gerçekleştirmek ve solun oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için, İslamcıların 

sisteme entegre edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu entegrasyonun, ancak ‘Yumuşak 

bir İslam’ı, yani devlet tarafından titizlikle evcileştirilen ve izlenen bir İslam’ı kabul 

etmekle gerçekleştirilebileceğine karar verildi. Bunun sonucu olarak, İslamcı gruplar 

eğitim fırsatlarını geliştirilmesi, ekonomik faaliyetler ve parti politikaları yoluyla 

sisteme girdi. ‘Evcilleştirilmiş’ İslam’ın, ulusal birliğe güçlendirmeye yardım ettiği 

eğitim araçları arasında daha fazla imam-hatip okulu açılması ve kuran kurslarını 

uygulamaya konulması yer alıyordu(Yavuz,2008:288).İslamcıların devlet ile 

uyumunu sağlamak için eğitim alanı genişletilmeye çalışılmıştır. 

RP karşısında ‘büyük sermaye’yi de paylaşmış oluyor. Büyük sermaye bir 

yandan Anadolu Sermayesi’ne karşı çıkarlarının kalkanı olarak laiklik kullanırken 

öte yandan askeri manipüle etme yeteneği açısından da şimdiye kadar yaşanan 

tecrübelere göre ‘yeni bir durum’ diyebileceğimiz reflekslere ve melekelere 

kavuştuğunu göstermiş oldu(Çelik,1998:44-45). 24 Aralık 1995’te genel seçimler 

yapıldı. Oyların %21 alarak Refah Parti’si 1.parti oldu. 

3.3.FAZİLET PARTİSİ 

Siyasal İslamcıların özeleştiri ihtiyaçlarının üstünü örtmez /örtmemelidir. 

Siyasal İslamcı gruplar her şeyden önce reel –politikten kopmamalıdır. Türkiye’de 
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siyaset ne kadar sanallaşırsa sanallaşsın onu hala sahih temeller üzerinden yeniden 

inşa etme imkanı vardır. Hem kadro hem de program itibariyle RP’nin aşikar bir 

takipçisi olmamasına rağmen eski refahlı milletvekillerinin toplandığı yeni bir adres 

olarak Fazilet Partisi’nin önceki seçimlerde RP’ye oy veren seçmen kitlesini aynen 

muhafaza ettiği çeşitli kamuoyu araştırmayla bilinen bir şey. Ancak, halkın bu 

güveni ve teveccühü asla suistimal edilmemelidir(Güzel,1998:55). Recai Kutan 

“Türkiye’nin vizyonunu demokratikleşme-sivilleşme doğrultusunda değiştirme 

başarısını gösteren ve türlü engellemelere rağmen demokratik açılımlara kapı 

aralayan Turgut Özal’ın misyonunun da” FP’de varlığını sürdürdüğünü söyledi 

(Çalmuk;2011:572). Dolayısıyla Fazilet partisi, söylem ve icraatlarıyla Refah partisi 

geleneğini temsil etmektedir. 

Kapatılan FP’si İkiye bölündü. Adına gelenekçiler denen taraf, kapatmanın 

üzerinden bir ay geçmeden, 28 gün sonra “Saadet” ismiyle (SP) yeni bir parti kurdu. 

Bu hareket partisi sırtında kaplumbağa gibiydi. Kaplumbağa ağır yürür ama 

yürüyüşünde belli bir istikrar vardır. R.Tayyip Erdoğan’ın siyaset yasağının 

kaldırılmasıyla önlerinde bir engel kalmamıştı. İlk defa merkez sağ ve merkez sol gibi 

MNP’den bu yana homojen bir şehir izleyen siyaset çizgisi, kendi içinde ikiye 

bölünmüş oldu. Bu tecrübeden nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını ancak bekleyerek 

görebiliriz.(Bulaç,2010:71).Bu süreç siyaset seyrinin aynen devam etmesini isteyenler 

ve yeni bir bakış açısı getirmek isteyenler olarak partinin bölünmesiyle 

sonuçlanmıştır. 

3.4.YENİLİKÇİ-GELENEKÇİ AYRIŞMASI 

1990’lı yıllarla birlikte RP’nin de değiştiği söylenir oldu. Ve bu değişimin 

öncüsü olarak “yenilikçi” olarak adlandırılan kanat gösterildi. Yenilikçilerin 

karşısına ise ”gelenekçi” kanat çıkartıldı. Kaba bir analizle gelenekçilerin İslamcı 

olarak kalmak istedikleri, yenilikçilerinse liberalleşme arayışında oldukları ileri 

sürüldü. Yenilikçilerle gelenekçilerin arasındaki en temel ayırım, gelenekçilerin 

RP’yi ideolojik bir kadro partisi olarak tutmak istemeleri, yenilikçilerin ise onu 

“ideolojik omurgalı bir kitle partisi” ne dönüştürmeyi hedeflenmeleriydi. Yani 

yenilikçiler, RP’nin kapılarını herkese açmaktan yanaydılar 
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(Çakır,2011:549).Partililer arasında çıkan bu yol ayrımı değişim isteyip istememe ya 

da diğer bir ifadeyle gelenekle bağını koparmak isteyenlerin ayrımı olmuştur. 

Süleyman Karagüle, Arif Ersoy, Süleyman Akdemir gibi kişiler 

öncülüğündeki bir çalışma grubu tarafından hazırlanan faizsiz, alternatif bir 

ekonomik sistem projesi 1985’te Erbakan tarafından “ Adil Düzen” diye 

biçimlendirilerek parti görüşü olarak benimsedi. Ardından Erbakan ve bazı RP’li 

uzmanlar Akevler çevresiyle birlikte bu projeyi parti programı olarak kaleme aldılar. 

Erbakan, Adil düzen fikrini yurtdışındaki çeşitli platformlara da 

taşıdı(Çalmuk,2011:558). Parti görüşü adil düzen fikrinin hayata geçirilmesi 

üzerinden kurulmuştur. 

Partide çıkan bu fikir ayrılıkları “Türkiye’ye özgü bir olay değildi. 1990’lı 

yıllardan itibaren İslami hareketlerde başlayan muhasebe ve özeleştiri süreci 

sonucunda kimileri İslamcılığı bırakmıştı. Kimileri dillerini ılımlılaştırıp ulusal ve 

uluslar arası sistemlere entegre olmanın yollarını arıyordu; bu amaca uygun olarak 

“liberal” bir İslamcı söylem geliştirmişlerdi. Radikal tavırlarda ısrar edenler giderek 

daha da marjinalleşiyordu;  içlerinden bazıları çok uluslu şiddet şebekelerine dâhil 

olmuştu”.Milli görüş sürekli yükselişte olan değil, sürekli düşüşte olan bir hareketti 

ve Batı’ya burun kıvırma gibi bir lüksü kalmamıştı. Eskiden Batı’nın Türkiye’ye her 

türlü müdahalesini bağımsızlığa saldırı olarak gören Milli Görüşçüler bundan böyle 

bunları teşvik eder olmuşlardı (Çalmuk;2011:572-573). İslamcılık anlayışının 

kendini sorgulaması süreci kendini ilk olarak gelenekçi-yenilikçi ayrışmasında 

göstermiştir. Bununla birlikte İslam algılayış ve siyaset dengesinin kurulmaya çalışan 

partiler bazen siyaset alanında bazen de islam algısı üzerine vurgu yapmıştır. 

3.5.28 ŞUBAT SÜRECİ ve İSLAMİ SÖYLEM 

“Postmodern darbe”  olarak tanımlanan ve Cumhuriyet tarihine “28 Şubat 

süreci” olarak geçen dönemin köşe taşları bu iki MGK toplantısı arasındaki bir aylık 

sürede döşendi: Erbakan’ın Kayseri’de üniformalı partili gençler tarafından 

karşılanması; “İslamcılar pompalı tüfeklerle iç savaşa hazırlanıyorlar” söylentileri; 1 

Şubat günü Ankara’nın Sincan ilçesinde yapılan Kudüs Gecesi ve 4 Şubat sabahı 

ilçenin içinden geçmesi… 28 Şubat’la birlikte ellerindekini korumanın derdine 
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düştüler. Mevcut sistem içinde tek başlarına var kalabilmenin bile başlı başına ne 

kadar zor olduğunu, mutlaka “öteki”lerle ittifaka girmesi gerektiğini 

(Çalmuk;2011:571-573) ifade etmiştir. 

28 Şubat müdahalesi, esas itibariyle, küresel bir sorundur. Seküler küresel 

güçlerin, sömürü düzenlerinin geleceğini garanti altına almak için girişilen küresel 

ölçekli bir dizi postmodern operasyonun Türkiye ayağını oluşturan siyonist 

müdahaledir. Ayrıca Türkiye ‘nin iktidar seçkinleri demek olan elit entellektüel sınıf, 

sivil askeri bürokrasi ve güvenlik güçleri yapısında bu ülkenin kültür ve medeniyet 

dinamikleriyle ilişkilerini büsbütün koparacak kadar bir yön ve özgüven kaybı 

sorunu yaşanmamış olsa, bu arızaya, dış aktörlerin taarruzlarına maruz kalmamız bu 

kadar olmayacaktı (Akgül, 2011:292). 28 Şubat müdahalesinin iç politika sorunu 

olmakla birlikte uluslararası siyaset alanının aurasında bulunması sorunun 

çözülmesini güçleştirmiştir. 

3.6.SAADET PARTİSİ 

FP’nin gelenekçi kanadı, Temmuz 2001’de Kutan’ın liderliğinde Saadet 

Partisini kurdu. SP’lilerin tüm argümanlarını dini kaynaklara, özellikle de Arapça 

dini kaynaklara dayandırıyorlardı. Ak Parti’den birinin siyasal ya da entelektüel bir 

çalışma sırasında Kuran’dan sık sık alıntı yaptığını hiç görmedim, oysa SP’liler 

arasında bu çok yaygındı. Ak Parti stratejilerinden de dini söylemin rolünü azalttıkça, 

SP daha da artırıyordu. SP teşkilatlarında, düzenli ibadet konusunda sıkı disiplin 

vardı. Pasif devrime SP’nin önderliğindeki İslami muhalefet ilçede marjinalleşmişti. 

SP kendi programını ve stratejilerini yenilemek yerine eski tarz İslamcılığa kısmen 

geri dönmüş, Türkiye’deki dönüşümünden yararlanamamıştı. Parti hitabet düzeyinde 

daha saldırgan, daha militarist, daha milliyetçi hale gelmiş ve FP’ye kıyasla dini 

dogmalara daha fazla yaslanmaya başlamamıştı (Tuğal,2010:185).Saadet Partisinin 

siyaset algısı Fazilet Partisiyle birlikte yeni bir şekil kazanmıştır. 
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IV. BÖLÜM: İSLAM-DEMOKRASİ BİRLİKTELİĞİ: SİSTEME 

ENTEGRE OLMA AŞAMALARI 

4.1.SİYASET VE DİN SINIRLARININ KAYBOLMASI 

Sekülerleşme süreçleri hem nesnel sekülerleşme ki bu bağlamda din ve devlet 

işlerinin ayrışmasından bahsediyoruz, olgularını içerdiği görüyoruz. Sekülerleşme 

sürecinin içerdiği bu iki olguyu görmek, bize siyasal İslam’ın nesnel sekülerleşmeye 

karşı bir oluşum olduğunu ama ekonomik kültürel İslam’ın gerekli olarak nesnel 

sekülerleşmeyle bir çatışma ilişkisi içinde olmayabileceğini gösterecektir 

(Keyman,2003:121). 

Foucault’un ifade ettiği toplum, yönetim mantalitesi sekülerleşme devlet 

tarafından benliğin yönetiminin etkin teknolojisi olarak kullanılan önemli iktidar 

mekanizması olarak ta tanımlanabilir. Bu anlamda sekülarizm, kimliğe dair dini 

iddiaların özel ve bireysel alanla sınırlandırılmasını sağlayan, böylece kamusal alanla 

özel alan arasındaki sınırı çizen ve devletin toplum yönetimine etkili bir temel 

hazırlayan bir yönetim mekanizması ya da teknolojisidir. Böylelikle de, devlet, 

sekülerleşme temelinde, dini kimlik ve grup hakları temelinde yapılan kimlik ve 

tanınma taleplerinin kamusal alana girişini engelleyebilecektir (Keyman,2003:126). 

Cumhuriyet tarihinin belirlemiş olduğu resmi ideoloji demokrasiyi, çoğulculuğu, 

muhafazakarlık ve demokrasiyi reddetmesi. İslam dininin toplumsal kültürün temeli 

olmasını engellemekle birlikte siyasetin malzemesi haline gelmiştir. Siyaset ve din 

sınırlarının muğlaklaşmasıyla birlikte birbirinin içerisinde eriyip kaybolmaya ya da 

sekülerizme, laikliğe oluşumunun sebep olmuştur.  

Seküler Kemalist ideoloji, merkez tarafından geleneksel Anadolu sosyal 

hayatına büyük ölçüde empoze edilmeye başlanınca, din aşamalı olarak siyasallaştı 

ve geniş taşranın baskın aykırı kimliği haline geldi. Sonraları seküler kesim içindeki 

içsel güç mücadelesi, taşradan yardımı zaruri hale getirildiğinde, bu desteği sağlamak 

için, dinin sınırlı kamusal ifadelerine izin verme (Yavuz,2008:280-281) olarak 

anlaşılmıştır. 
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4.2.MUHAFAZAKAR DEMOKRAT KİMLİĞİ 

Dinde reform yapılırken, bir muhafazakarlık sistemi ihya edilebilir ve bu 

muhafazakarlık bugüne kadar İslam hakkında söylenmiş olanların oldukları gibi ve 

münakaşasızca kabulü değil, belki İslam’ın esaslarının gerçek ve canlı bir anlamı 

manasına gelirdi. Vakıa bu, bir felsefi görüş, bir din metafiziği demek olurdu. Lakin 

felsefi görüş, bir din metafiziği demek olurdu. Laik felsefi düşünüşe dayanmayan 

hangi fikir hareketinin sağlamlığına inanmak kabil olur? Bu yenileyici hareket, dinin 

naslarını ezberleyip tekrarlanmaktan başka değeri olmayan kafalardan elbette 

çıkmazdı; elbette metafizikçi bir düşüncenin, muhafazakârlığımızın temeli olan ilk 

kaynaklara cesaretle inmesi ve ruhlarımız bu kaynakların tazeliğinde yeniden 

yıkanması lazımdı(Topçu,2007:169).Muhafazakarlık kavramını Nurettin Topçu 

muhafazakarlığın temeli olan kaynaklara inmek olarak ifade etmiştir. 

Muhafazakarlık, radikal düşünce sistemlerinin, kendilerine kılavuz olarak 

kabul ettikleri, faydacı, akılcı, eşitlikçi ve tekdüzeliğe kaçan, dar görüşlülüğünün 

reddi anlamına gelmektedir. Hayatın yalnız akılla çözülemeyecek birçok esrarlı ve 

bilinmeyen yönleri bulunduğuna inanmak düşünce sisteminin tabii bir 

parçasıdır.(Kaya- Tatar,2008:188)Ak Parti “Muhafazakâr demokrat”  tanımını uygun 

görüyor. Özellikle yabancı medyaysa Ak Parti’yi  “Müslüman demokrat, ılımlı 

İslamcı” gibi kavramlarla tanımlamayı tercih ediyor. Ak Parti için, özellikle Tayyip 

Erdoğan’ın savunuculuğu yaptığı akım “globalist muhafazakârlık”  olarak 

adlandırılabilir.(Çalmuk;2011:575)Çünkü Erdoğan ve yakın çevresiyle birlikte ,Ak 

Parti muhafazakarlığa yeni bir anlam katmıştır..Ak parti yeni bir muhafazakarlık 

algısı oturtmaya çalışmışlardır. 

 

4.3.LİBERALLEŞME PROBLEMATİĞİ 

Piyasaya dönük liberalizm, farklılığa kendi bünyesi içinde yer bulabileceği 

ölçüde (ki böyle bir iddiası),küresel dönemin ihtiyaçlarına kendisini rahatlıkla 

uydurabilir. Türkiye’de, liberal demokrasiyi daha önce reddeden İslamcıların şimdi 

İslami kimlikleri için liberal demokrasi çerçevesinde bir yer bulmaya dönük çabaları, 

küreselleşmenin bir yol ayrımına işaret etmektedir (Gülalp, 2002:174).İslami 



27 

 

kimlikler için liberal demokrasiyi uyum göstermeyi diğer taraftan küreselleşme 

anlayışına  yeni bir bakış açısı katmıştır. 

İslamcılık birçok devlette iktidara gelme amacına erişmeyebilir. Buna rağmen 

İslamcılık yine de; mevcut otoriteryan rejimlerin gayrimeşruluğu, değişim ihtiyacı, 

liberalisazyon ve demokratikleşme fikirlere öncülük etmek suretiyle, İslam 

dünyasında değişim ve reformlar yönünde hayati bir hızlandırıcı etki yaratabilir. 

İslamcılar, bu fikirlerin geniş kamuoyunun gündemine getirilmesinde öteki her 

organisazyondan daha etkili bir taşıyıcı bant görevi görebilir. Sonunda İslamcılara 

siyasal bir fayda sağlayıp sağlayamayacağı belli olmayan başka partiler ve siyasal bir 

fayda sağlayıp sağlamayacağı belli olmayan başka partiler ve siyasal etkinliklerin 

temelini atabilirler. Bu rolü oynamak kendi hareketlerinin bir amacı olmasa da 

sadece meselelerin yeni bir anlayış çerçevesine oturtulması suretiyle başarabilecek 

olan bu iş, İslam dünyasında cereyan eden siyasal süreç üzerinde İslamcılığın en 

önemli etkilerden biri olabilir(Fuller,2004:123). İslamcılık iktidara ulaştığı noktada 

değişimi kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. 

İslamcılık kenardaki Müslümanlara siyasal dışavurumunun yeni yolları ve 

gündelik hayatın idamesi hususunda yeni bir kılavuz sağlamaktadır. Oldukça 

paradoksal bir şekilde, bu kenar grupların şehir hayatına, liberal bir eğitime ve 

siyasal arenada kendilerini ifade etmenin modern yollarına ulaşımı ne kadar artarsa, 

yaşam alanlarını yeniden düzenlemede İslami kaynaklara yönelmeleri de o ölçüde 

artıyor görünmektedir(Göle,2008:105). Siyasal pratiklerin değişmesi aynı zamanda 

İslami kaynaklara olan ilginin de artmasına neden olmaktadır. 

İslamcılık ve İslam’ı kullanıp bürokratik, siyasi ve ekonomik avantayı ve 

statüyü de ele geçirdikten sonra bu sefer hızla İslam’dan ve İslamcılıktan 

uzaklaşmaya başlıyor.(Çağlayan,2011:362).Çağlayan’ın ifade ettiği uzaklaşma 

ekonomik değerlerin sahibinin el değiştirmesi aynı zamanda bulundu hayat tarzından 

daha farklı bir posizyona gelindiğini göstermektedir. 

Ekonomik liberalleşmeden yararlanan çok sayıda İslamcı işadamı business 

piyasasında oynamışlarıdır.(Tesettüre uygun giyim ticareti, İslami finans kuruluşları, 

ama aynı zamanda hayır işleri ve özel konulara mali kaynak temini),Türkiye’de bile, 
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MÜSİAD adı altında toplanan dinamik bir KOBİ sektörü, laik ve Avrupa yanlısı 

büyük patronlardan (TÜSİAD)ayırt edilmektedir. Solun etkisi altındaki geleneksel 

İslamcılarının bazen sosyalizmi andıran söylemlerini bir yana bırakan güncel İslami 

aktörler, para “namusuyla kazanıldığı” ve sadakalarla zekatlar verildiği takdirde 

şahsi zenginleşmenin olumlu algılandığı liberalizmden ve devletçilik 

aleyhtarlığından dem vurmaktadır (Roy,2003:48). MÜSİAD anlayışının çalışmayı ve 

aynı zamanda mutluluğu sergileyen bir yapısı vardır. 

Türkiye’de AK Parti’nin merkezdeki çekirdekle uzlaşması dolayısıyla 

sosyolojik merkezin taleplerini karşılayamaması ve ya başka bir nedenle liberal 

politikaların önünü açmada başarısız olması halinde globalleşmeyi savunan uluslar 

arası sistem Türkiye’de kendisine yeni taraftarlar arayacağı söyleyebiliriz. 

İslamcıların, İslam dünyasının geleceği üzerinde hem olumlu hem de olumsuz rol 

oynama potansiyeli vardır (Çağlayan, 2011:361).Çağlayan İslamcıları değişim süreci 

baş aktörü olabileceklerini öngörmektedir.  

Siyasal partiler içindeki İslami hiziplerin gücü –her grup farklı bir ekonomik 

gerçeklik peşinde koştuğu için- azalmaya yüz tuttu. Doğru ekonomik politikalar 

üzerindeki ideolojik kavgalar RP’yi ekonomide devlet müdahalesi konusunda daha 

önce ortaya koyduğu istekliliğini geri almaya itti. Akıcı bir uluslar arası ekonomi ve 

huzursuz bir iç toplum arasında sıkışan Türk Devleti, baskılar cevap vermek için 

kendisini yeniden yapılandırmak zorundaydı. Ekonomik büyüme ve yerinden 

yönetim, yabancı yatırımlar ve milli sanayi, İslamcılık ve laiklik, yerel ve ulusal 

çıkarlar, kırsal ve kentsel ihtiyaçlar ile güvenlik ve özgürlük arasında bir denge 

bulmak zorundaydı(Yavuz,2008:127).Siyasal algılar içerisinde İslamcılık yaşam 

alanında kendine bir yer bulması gerekiyordu. 

 

4.4.İSLAMİ VE İSLAMCI YAŞAM TARZI FARKLILIKLARI 

Seküler bilgi kodunun bu yeniden yapılanması kamusal yaşam üzerinde köklü 

bir etkide bulundu. Bu kamu içindeki görüşlerin, ne denli aldatıcı olurlarsa olsunlar, 

yine de çok ciddiye alınması gerektiği anlamına geliyordu; çünkü görüntüler 
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maskenin ardındaki kişiye ait ipuçları verebilirdi (Sennett,2010:39).Görüntüler bize 

görmemiz gereken gerçekleri gün ışığında fark edilir hale getirmektedir. 

Dini inançlar radikalleştikçe, dünya ve ahiret, gerçekler ve idealler arasındaki 

çatlak büyüme eğilimi gösterir. Bu aslında rahatsızlık veren bir olgudur. Ama yaşanan 

bu rahatsızlığa çözümün daha ileri radikallikte, inanç sistemini rasyonellik ve tutarlılık 

taleplerine çok daha uygun hale getirme çabalarının arandığı görülür. 

(Özdalga,2007:66) Bu aslında dünya ile ahiret uçurumunun arasında kalır. Müslüman 

olmak aynı zamanda bir ikilem arasında kalınmasına neden olmaktadır.  

 

Mevdudi, Seyyid Kutub, Ali Şeriati ve Murtaza Mutahhari gibi Pakistanlı, 

Mısırlı ve İranlı Yazarları büyük bir şevkle okumuşlardı. Bu yazarların radikal 

fikirleri, kendisini bükülmez ve baş eğmez olarak tanımlayan İslamcı bir gençlik 

yaratmıştı. (Tuğal,2010:117) Bu yazarların etkisiyle daha radikal bir gençliğin 

oluşmasına sebep olmuştur. 

 

Müslümanlıktan İslamcı kimliğe geçiş habitus üzerindeki bu bilinçli 

çatışmayı zorunlu kılar (Göle,2008:32).  Müslümanlık ve İslamcılık varlık sahası 

olarak birbirinden ayrı iki yaşam tarzını teşkil etmektedir. 

Ne faizsiz bankacılıkla özdeştir, ne de devletçi ekonomilerle. Bunların her 

biri, İslami hükümlerin belli bir zaman mekândaki yorumlanışları, gerçekleştirimleri 

ya da cisimleştirilmelidir. Ya da bu yöndeki çabalardan ibarettir. Oryantalist bakış 

açısı, bu arayışlarının her birini ayrı bir gerekçe Müslümanların kaçınılmazı olarak 

sunsa da, sosyolojik anlamda sonuç değişmeyecektir(Erkilet,2004:70).Erkilet İslami 

ilkelerin yeniden yorumlanmış olması içinde bulunan oryantalist bakış açısından 

sıyrılmayacağını  ifade etmiştir. 

Müslümanlık iddialarıyla isimlerini hacı lakaplarıyla süsleyen zenginler, 

Müslüman tüccar ve sermaye sahiplerine, ikbal hırslarıyla yanıp da yoksulları 

görmeyen kör gönüllerin gafleti ile zenginlerin âlemini kendi iştahlarına lokma sayan 

duygusuzluklarından utanmayan ruhlar (Topçu,2008:173-176) sermayeye köle 

olmaktan çekinmeyip takiyyeci dünya görüşlerini pazarladılar.   
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4.5. SEKÜLERLEŞME PROBLEMATİĞİ 

İslam Türk kimliğinin oluşmasında her zaman etkin bir Türk 

modernleşmesinin evriminde, İslam hiçbir zaman sadece kişisel inanç düzeyinde 

kalmamıştır. Aksine İslam, Türkiye’de benlik oluşum sürecinde, dine dayalı grup 

normlarını ve değerlerini sağlaması temelinde her zaman güçlü toplumsal bir öğe, 

kültürel kod işlevini görmüştür. İslam topluluklara ya da toplumsal aktörlere, soyut 

genel idare ya da laik ulusal kimlik düşüncesinin ötesinde ve ondan daha somut bir 

aidiyet duygusu Türk sekülerleşmesinin taklit etmeye çalıştığı Avrupa ülkelerinden 

daha katı bir sekülerlik anlayışına sahiptir. Ama aynı zamanda da, Türk 

modernleşmesi İslam’a dayalı geleneksel bir topluluğa ve kültürel kimliğe yönelik 

toplumsal bir iradeyle de her zaman yüzleşmek durumunda kalır 

(Keyman,2003:132).Nesnel ve öznel sekülerleşme arasında kalınmış ve bununla 

birlikte bir paradoks halini almış olmasıdır. 

Kişisel İslam inancıyla siyasi anlamda laikliği bağdaştıran geçmişin halk 

islamı artık ideolojik olarak katılaşmış bir İslam’a dönüştürmüştür (Cizre,2005:105). 

Bu ifadeyle halkın yaşantısında yer alan tutuculuğun İslami algılayışı sınırlaması 

dinin hakikat gayesini gündelik hayat normları ile birlikte eritilmesidir.  

Türkiye ‘de sekülerizm bağlamında bir laiklik var olmuş, laisizm denebilecek 

bir ilke süregelmiştir. Türkiye’de Kemalist din politikasının asıl amacı inanç ve 

ibadeti yok etmekten çok denetlemenin ve gözetlemenin kendi inisiyatifinde bir yapı 

arz etmiştir. Burada asıl tartışılması gereken dinin varlığı ya da yokluğu tartışılmadan 

dinin ne kadar denetim altında tutulması üzerinden olmuştur.  

Türkiye’de sekülerizm bağlamında laiklik 1931 yılında parti programında 

savunulmuş,1937 yılında Anayasada yer almışsa da daha çok dini sosyal hayattan 

dışlama anlamında sekülerlik olarak işletilmiş, dine kendine özgülüklerde bir 

örgütlenme imkanı veren bir laiklik anlamını taşımamıştır. Bir başka deyişle Batılı 

anlamda din-devlet ayrılığı hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Özellikle toplumun 

kahir ekseriyetinin dini olan İslam hep kontrol altına alınmış ve devlet otoritesini tabi 

kılınmıştır. Bu, din ve devleti birbirinden ayırma değil, dini devlete tabi kılma 

niteliğinde bir denetleme ilkesidir.(Davison,2002:215 akt. Aydın,2009:110) 
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Dinin yeniden merkeze konulması gerekmektedir. Bizatihi İslam da, Batı 

sekülarisazyonunun etkisiyle, dini ilkeyi kıyıya itmiş ve bireysel dindarlıkla bir 

tuttuğu ibadeti özelleştirme eğilimi göstermiştir. Mevdudi, insan toplumunda dini 

mutlağı yeniden kurma eyleminin motoru olacak bir ikiliği inşa eder: Tanrı’nın 

efendiliği ile Tanrı'dan başka hiç kimseye vakfedilmez olan insanın köleliği 

arasındaki değişmez bağ yeniden oluşturulunca dünya düzeni mükemmeliyete 

varacaktır. Efendilik ancak Tanrı’ya aittir; insan da, köleliğe geri döndüğünde, 

karmaşık özne mefhumundan sadece bağlanmasını, kullaşmasını, itaati ve 

köleleşmesini muhafaza edecektir. Böylelikle dinin toplum ve toplumu oluşturan 

insanlar üzerinde tam nüfuzu tasarlanır. Demokrasinin, sekülerizasyonun, laikliğin, 

ulus devletin, yani modern Batı’nın tüm katkılarının kesinlikle gayri meşru olduğu 

ortaya çıkmaktadır.(Meddeb,2005:106-107).Siyasal İslam’ın popülist söylemi neo-

liberalizmin karşısında duranların çıkarlarını yitirmelerine sebebiyet vermiştir. 

Sekülarizm formu Türkiye’de İslam’a öyle çok düzeyde nüfuz etmiştir ki, 

artık bu ülkede İslam ancak seküler ve dini değerlerin bir nevi sentezi olarak, 

dolayısıyla da ayrıksıcılık unsurları sergileyen bir inanç olarak tarif edilebilir. 

Erdoğan’ın hayatı, Türkiye İslam’ında form ile içerik arasında söz konusu olan bu 

özel ilişkiyi yakalamamızı sağlamaktadır (Mardin,2011:92).Kavramları arasında 

melezleşme iç içe geçişleri mümkün kılmıştır. Sınırlar birbirinin alanına girerken 

form ve içerik zamana ve mekana göre değişmektedir. 

4.6.SEÇKİNLERİN DÜŞÜŞÜ ya da YENİ SEÇKİNLER 

Yenilikçiler ve düzen savunucularının arasındaki dengesizlik, yeni üyelerin 

seçkinlerin arasına serbestçe girişi sağlanarak önlenebilir. Büyük ölçüde düzen 

savunucularının oluşan seçkinlerin, zeki ve başarılı yenilikçileri aralarına kabul 

etmeleri özel bir önem taşımaktadır. Bu politikayı sürdürürken başarısızlığa 

uğrarlarsa bazı zorluklar hatta devrimler bile ortaya çıkar. Devrimler, toplumun 

yüksek tabakalarında ya sınıf dolaşımındaki yavaşlamadan ya da başka nedenlerden 

ileri gelen bir birikim sonucu ortaya çıkar. Yüksek sınıfların gerilemiş, çökmüş 

unsurları, kendilerini güçlü kılacak temel psikolojik etkenlere daha fazla 

hükmedemezken ve güç kullanmaktan çekinirken; toplumun daha düşük sınıflardaki 

üstün nitelikli unsurlar sivrilir ve devlet fonksiyonlarını yürütmek için gereken temel 
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güdülere hükmeder ve güç kullanma konusunda da gönüllü olurlar(Pareto,2010:14-

15).Seçkinlerin gücünün el değiştirmesi aynı zamanda kendi seçkin sınıfının 

oluşmasını sağlamaktadır. 

Bu seçkinci yönelimler iki farklı doğrultuda gelişebildi: Sadece gelenekselci-

muhafazakar ve ya köktenci bir yoldan ya da kitle kültürünün daha çok tahribata 

uğramış mekanik eğilimlere karşın, geleneksel olmayan kültürel yönelimi 

destekleyen bir takım yeni seçkin gruplara karşın, geleneksel olmayan kültürel 

yönelimi destekleyen bir takım seçkin grupları araştırmak yoluyla. Kültürel 

yönelimin diğer aşırı biçimi, kültürel yaratıcılık alanındaki kimlik düzeylerinin ve 

popüler formlarının hemen hemen toplam özdeşliğini ve üstünlüğünü vurgulayan bir 

davranış tarafından karakterize edilen popülerliktir. Bu tür halkçı eğilimler, somut 

formların çeşitliliğini ele aldı ve paradoksal olarak muhafazakar ve radikal 

yönelimlerle hareketler içinde dikkatle kendilerine mal edilmeye çalışıldı 

(Eisenstadt,2007:60).Cumhuriyetçi seçkinlerin kendilerini toplumun sahipleri olarak 

algılaması ve seçkinlerin yer değişmesi ile birlikte ise merkez sağ bir partiye yeni 

seçkinlerin nüfuz etmesini sağlamıştır.  

Milli görüş kökenli kadroların hemen hepsi, 28 Şubat sürecinden itibaren 

içine girmiş oldukları, İslamcılıktan ve dolayısıyla da Milli Görüşçülükten 

uzaklaşma, hatta sıyrılma yolunda epey mesafe kat etmiş durumdalar. Örneğin Ak 

Parti’nin, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin gibi önde gelen kadroları 

değişik vesilelerle İslamcı geçmişleriyle yüzleşip özeleştiri verdiler. Tayyip Erdoğan 

ise ısrarla kendisinin hiç İslamcı olmadığını söyledi. Fakat partisinin “kırmızı 

çizgileri”ni da “dincilik, ırkçılık ve bölgecilik” olarak sıraladı. 

(Çalmuk;2011:575)Seçkinler yeni süreçte eskiden bulundukları siyasal duruşun 

yerini yenisini koymuş oldukları görünmektedir. 

 

4.7.İSLAM ANLAYIŞI’NIN İDEOLOJİ HALİNİ ALMASI  

İdeoloji kavramının geçerliliğinin farklı kullanımlarla karşımızda durduğu 

gerçeğinden hareketle, ideolojisizleştirme söyleminde bir gerçeklik payının olup 

olmadığını sorgularken, ideolojinin geri plana itilmesinin ardındaki momentlerin ne 
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olduğu tartışılmalıdır. Ayrıca, klasik ideoloji anlayışının egemen olduğu burjuvazi 

çağında nesnel düşünce biçimlerinin belirleyicisi olan ve Marx tarafından biçim ve 

içeriğin iç çelişkisi olarak ifade edilen doğru ve yanlış olgularının, günümüzde 

herhangi bir geçişkenlik gösterip göstermedikleri üzerinde durulmalıdır. Diğer bir 

ifadeyle, bugün Marx tarafından burjuva toplumu analize bağlı olarak geliştiren 

ideoloji kavramının toplumsal ilişkilerle bağlantılı olarak yeniden 

kavramsallaştırılmalıdır (İnce,2010: 27-28). İslamı yeterince algılayamamış hayatına 

dahil edememiş ve yanlış yaşanmasına sebep olanlar onu ideolojik bir kukla haline 

getirmiştir. İnsanlar İslamı kendi baktığı yerden anlamaya çalışması ile ideolojik 

kamplaşmaya dini alet etmişlerdir. Kendi edindikleri bilgileri hakikat çerçevesinde 

görmektedirler ve dolayısıyla çevrelerinde olup bitenleri de ona göre 

yorumlamaktadırlar. 

4.8.GÖSTERİŞCİ DİNDARLIK 

Gösterişçi dindarlık ve –dünyevileşme ilişkisi bağlamında önemli nokta da 

diniliğin dünyeviliğe bağlanmasıdır. Gösterişin olduğu ve ya toplumsal ilişkilere 

damgasını vurduğu yerdedir ve dinilik ortadan kalkmaz; ama dini olan, dünyevi 

olana bağlanır. Gösteriş ve gösterişçinin sergilediği gösteri eylemi, dini olanı 

dünyevi temele bağlayarak gösterişçi dindarlığın oluşum zeminini hazırlamakla 

kalmaz, ayrıca onun mütemadiyen varlığını sürdürmesini temin edebilir 

(Okumuş,2002:206-207). Sergilenen dindarlık modeli görünmek üzerinden değil de 

göstermek üzerinden şekillenen bir dini algının, dünyevi bir paradigma ile yapısının 

bozulmasına sebebiyet verir.    

Gösterişçi dindarlığın siyasal boyutları bağlamında; dini bir grup, cemaat, 

organisazyon ve ya partinin, siyaset alanıyla ve ya devletle, siyasiler ve ya hükümetle 

ilişkilerinde gösterişi başvurabileceği gibi siyasetin ve ya devletin de dini grup ve ya 

organisazyonla ilişkisinde dini bir gösterişe müracaat edebileceğine işaret etmek 

faydalı olacaktır (Okumuş,2002:240). İktidarla bağını sıklaştırmış olan dindarlık 

mefhumu dinin asli fonksiyonlarının yerine getirilmediği bir anlayışına maruz 

kalmıştır. 
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Global din algısı Marx’ın ifade ettiği üzere “Din kitlelerin afyonudur” 

üzerinden temellenmiştir. Katolik kiliseleri ile her milletten hükümdarların, 

sömürüye ve baskıya boyun eğmeyen halkların her türlü özgürlük isteklerine ve 

eylemlerine karşı, aralarında kurdukları ittifaktı bu. Sosyal adaletsizliğe boyun 

eğmeyi vaaz etmek suretiyle, dini ideolojiyi bastırıcı rol oynuyordu. Karl Marx, 

insanoğlunun hem çaresizlik ifadesi, hem de bu çaresizliği protestosudur. Din 

protesto ise, demek ki o her zaman ve her yerde bir afyon değildir 

(Garaudy,2007,139-140).Yaşam alanınını belirlemesi dinin sosyal adaletsizliğe karşı 

duruşunu göstermektedir. 

Seküler’in gerçek insan yaşamının din denetleyici gücünden kendisini 

tedricen kurtardığı ve böylece dinin yeniden konumlandırılmasını sağladığı uzam 

olarak düşünülmemesi gerektiğini savunuyorum. Tam da bu yüzdendir ki dinin 

seküler alanı zehirlediğini ya da ilahiyat kavramlarının yapısını sekülerin içinde 

çoğaltıldığını düşünebiliyoruz. Bugün seküler kavramı sekülarizm denen öğretinin 

bir parçasıdır. Sekülarizm pratiğinin ve inancın siyasi istikrarı ya da özgür –düşünen 

yurttaşların özgürlüklerini tehtid edemeyeceği bir uzamla sınırlandırılmasını 

savunmakla kalmaz. Sekülarizm bu dünya (doğal ve toplumsal dünya ) ve bu 

dünyanın yarattığı sorunlar hakkında belirli anlayış yükselir. Din sekülere yabancı bir 

şey olarak görülmesine karşın, sekülerin dini yarattığı da düşünülmektedir. İlerleme 

tarihçileri modernlik –öncesi geçmişte seküler yaşamın hurafeci ve baskısı bir din 

yarattığını ve modern bugünde sekülarizmin aydınlanmış ve hoşgörülü bir din 

ürettiğini aktarırlar. Dolayısıyla dini ve seküler arasında kesin bir ayrım olduğu 

iddiası bu ikincisinin sürekli birincisini ürettiği şeklindeki paradoksal iddiayla kol 

koladır (Asad,2006:229-230). 

Seküler milliyetçiliğin dünyeviliğini, gayet haklı olarak hayali bir ulus 

alemini de içeren özgül bir ideolojik yapı olarak sunar; bu yapı en az yerini aldığı 

yapı kadar ideoljiktir. Sekülerizm öğretisi tarafından bu ikiye bölünmüşlüğün, 

toplumsal varlıklı toplumsal varlıklar olarak gerçekten içinde yaşadığımız kendi 

kendini sahicileştiren bir dünya ve yalnızca bizim tahayyülümüzde var olan dini bir 

dünyadır (Asad,2006:231) Türkiye gibi Müslüman bir ülkelerin normatif 

sekülerleşmeyi başarmaksızın laikleşmeye gittiğine, herhangi bir reforma 



35 

 

girişmeksizin basitçe İslam’ı bir yana bırakarak Batılı kanun ve kurumları aldığına 

hayıflanır (Gencer ,2009:798). 

Marx’ın ifade ettiği bu söz tartışıla gelmiştir. ”Din kalpsiz bir dünyanın kalbi, 

ruhsuz bir dünyanın ruhudur.” ifadesini göz ardı etmemek gerekiyor. Din’in 

konumunu tartışabilmek için ‘dinin dine karşıtlığı’ sorusuna cevap aramak gerekiyor. 

Ali Şeriatı’nın İslami anlamda sorguladığı bu durumu şöyle açıklamıştır: 

a)Afyon Dinler 

b)Afyon dinlere karşı görünen batıl dinler  

c) Dinsizlik dini son yıllarda ittifak anlayışına girdiler (Şeriati,2005:84). 

Türkiye’de tartışılan Türk- İslam sentezi giderek din ve dini olmayana doğru 

kaymış ve din kabul edilmeyen bu akımlar dini misyon edinmişlerdir. Laiklik 

söylemi dini nedenlerle reddedilirken diğer yandan kendini toplumsal kabule sunarak 

laiklik ve laisizm üzerinden ele alınmaktadır. Laiklik ve laisizme dayanan seküler 

yaşam tarzını belli ritüelleri yerine getiren dünya dini olma yolunda ilerlemektedir. 

Kendisini dünya ve din ayrımının kaosundan kurtararak sekülerizme inanmaya 

itmektedir. Sekülerizm kapitalizm kaynakları üzerinden dinin ticarileştirilmesi 

“dinci” anlayışa sürüklemiş. Dinin yeri geldiğinde amaca uygun şekilde 

ticarileştirilen yobaz bir din algısı ve dini geriletmeye çalışan bir anlayışa 

sürüklemiştir.  

Bir öğreti olarak sekülarizm özeli yöneten akıl ile kamuyu yöneltilenlerin 

arasında bir ayrım yapılmasını gerektirdiği gibi, özeli yöneten akıldaki dini olanın 

yerine seküler olanın konmasını da talep edecektir (Asad,2006:19). Seküler tahayyül 

huzur vermeye çalışırken aslında kendisinin verdiği huzursuzluktan haberdar 

değildir. 

Sekülarizm sömürgeci bir dayatma, manevi dayatma yerine maddi boyuta 

öncelik veren bütünlüklü bir dünya görüşü, modern bir yabancılaşma ve dizginsiz 

haz kültürü müdür? Yoksa evrensel hümanizmi zorunlu bir parçası, tehlikeli bir 

hoşgörüsüzlük ve kuruntu kaynağının denetim altına alınabilmesi ve siyasi birliğin, 
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barışın, ilerlemenin sağlanması için dini tutkunun bastırılması talep eden akli bir ilke 

var mıdır?(Asad,2006:34).Belki zor olan soruların belirlenmesi gibi görünürken 

aslında önemli olan bu sorulara verilen tek bir cevabın olamayacağıdır. 

4.9.LAİKLİK PROBLEMATİĞİ 

Gorm “Laiklik Protestanlığın aksine tamamen farklı bir radikallik ile dini 

alanı siyasal alandan ayırmayı, inancı ve dini uygulamayı özel hayata ait sayıp, 

kamusal işlerin yönetimine karışmayı hedefledi. Bu önemli farklılık bugün hızla su 

yüzüne çıkıyor. Çeşitli dini kimliklerle dinin geri dönüşü bağdaştırma yolunda 

Fransız usulü laiklik ve Anglo-sakson sekülerleşmenin mukayeseli değerleri 

tartışmaktadır. İslami ülkenin ikinci dini haline getiren Müslüman toplukların varlığı 

ve yayılması problemi yer alıyor. Eğer islamda politik olduğu kadar da çeşitli 

biçimlerdeki dini bunalımlarla çalkalanıyor olmasaydı bu tartışmaların varlık nedeni 

kalmayacaktı”(2008:170)olarak ifade etmiştir. 

Göle ise “Laiklik, cinsiyetler arası eşitliğin ve kadını özgürleşmesinin ön 

koşulu haline geldi. Laiklik sadece siyasetin dinden ayrılıp özerkleşmesiyle değil, 

aynı zamanda özel yaşam ile kamusal yaşam arasında çizilen yeni bir sınırla, hatta 

hayat tarzları” (2009:117) olarak tanımlamaktadır. 

Laiklik sorunu, aynı zamanda, Türkiye’de “siyasal alan” ile “toplumsal alan” 

arasındaki ilişkisini nasıl düzenleneceği, “toplumsal alan” içinde yer alan hak ve 

özgürlüklerinin sınırlarının nerede çizileceği ve “devletin kadın bedeni üzerinde 

denetiminin olup olmayacağı gibi ciddi toplumsal sorunları içermektedir 

(Keyman,2003:120).Laiklik alanının tanımlamanın ötesinde siyasal alan ve sosyal 

alanın nasıl düzenleneceğini belirlemektedir. 

Türkiye’de İslam’ın rolüyle ilgili yorumlar çok farklı şeyler ifade eder. Son 

yüzyılda ve ya daha öncesinden hem devlet hem de toplum baştan aşağı laikleşmiştir. 

1923’ten bu yana Türkiye gerçekten laik bir devlete sahiptir. Anayasası ve yasaları, 

günümüzde İslami hukuktan ayrılmıştır. Bu İslamcıların siyasetten uzak tutulduğu 

anlamına gelmez. 1950'de çok partili sisteme geçilmesinden bu yana İslam, önce 

büyük hükümet partileri Demokrat Parti (1950) ve Adalet partisi 1960’larda ile yakın 

iş birliği, 1960’ların sonundan bu yana bağımsız bir İslamcı parti yoluyla ana akım 
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politikasına dahil olmuştur. 1970’lerin Milli Selamet Partisi, üç farklı hükümette 

koalisyon ortağıydı; 1980’lerde 1990’ların Refah Partisi ulusal politikalarla sıkı sıkıya 

bütünleşmiştir. İslam’ın, devletin laik özelliğini etkilemeden Türk siyasetinin önemli 

bir parçası olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.(Özdalga,2007: 74)Türkiye’de 

laikleşen sadece devlet değil aynı zaman da toplumdur.  

 

Dinsel kimliğin toplumsal alan içindeki karmaşık, değişken ve dinamik 

niteliği anlaşılmasından laiklik sorununa siyasal nitelikte çözümler aranmasında, hem 

de modernleşme-sekülerleşme ilişkisinin dünyanın farklı yerlerinde nasıl yaşandığına 

ilişkisinin çözümlemeler gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Keyman,2003:121). 

Seküler bir ulus –devletin tepeden inme bir biçimde kurulma projesinin nihai 

olarak başarısız olması muhtemeldir. Çünkü söz konusu İslamcılar için fazlasıyla 

seküler, aleviler için fazlasıyla sünnidir. Ve dahası her ne kadar modern seküler 

anayasal ilkeler temelinde kurulmuş da olsa, bu grupların ortak kimlik ve çıkarlarının 

kamusal temsil alanı bulamayacağı bir Türk devleti gerçek bir temsili demokratik 

devlet olamama sorunuyla karşı karşıyadır (Keyman,2003:133).Türkiye ‘de görülen 

laik demokratik etkileşimler oluşturulan devlet algısının bir sonucudur. 

Türk Modernistleri Anglo-sakson liberalizmden çok, Fransız jakobenizmin, 

merkeziyetçi değişim modelini kendilerine referans ve kalıp olarak seçilmişlerdir. 

Fransız laikliğinde olduğu gibi, çağdaşlaşma her şeyden önce toplum yapısında 

yaşanacak bir süreçten çok siyasal proje olarak algılanmıştır(Göle,2009:111).Türkiye 

‘de laiklik siyasal bir proje olarak görülmüştür. 

İslami partilerin kapatılması, türban sorunu, İslami sermaye ve yerel 

kalkınma, tarikatlar, vatandaşlık gibi farklı düzeylerde ortaya çıkarak, Türkiye’de 

demokratikleşme sürecinin temel sorunlarının en önemlilerinden biri olarak belirdi 

ve önemini sürdürdü (Keyman,2003:121).Türkiye’de laiklik kendini farklı 

mecralarda göstermiştir. 

Laiklik sorununu düşünce çabasının merkezine yerleştirerek başlatılabilir. 

Başka bir deyişle, Türk laikliğini Fransız laikliğinin ölçülerine göre okuyup 
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değerlendirmek ve böylece bozukluklarını, asimetrilerini, kusurlarına göze sokmak 

adettendir. Ama olaya bir de tam ters yönden yaklaşıp, Türk laikliğinin 

incelenmesinden yola çıkıp oradan Fransız laikliğine sıçramak ve onu Türk 

deneyiminin aynasında sorgulamak farklı düşünce kalıplarını açacaktır 

(Göle,2009:113).Fransız laikliğini anladıktan sonra Türkiye’deki laiklik sürecini 

anlamak kolaylaşacaktır. 

Göle Fransa Laikliğini “Kamusal alanın sekülerleştirilmesi, dinsel simgelerin 

ve uygulamaların(örneğin okullardan ve mahkemelerden haçın) kaldırılması, Üçüncü 

Cumhuriyet sırasında yavaş yavaş ve bir demokratikleşme süreci içinde yerleşen 

Fransız laikliğinin önemli yönleri” (2009:114) böyle ifade etmiştir. Aslında islam’da 

değişmesini bekleyenlerin laikliğinde sadece özel alana indirgemesi olarak görmesi 

gerekmektedir.Ama değişim geneldir ve tüm toplumsal gruplarla birlikte 

sorgulanması gerekmektedir. 

Modernlik denince genel olarak kabul gören biçimiyle, 17. yy Avrupa ‘da 

başlayan ve daha sonrasında hemen hemen bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal 

hayat ve örgütlenme biçimlerine gönderme yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle 

toplumsal hayatın bütün alanlarındaki ölçütlerin rasyonelleşmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar biçimiyle modern bitmemiş bir deneyimler 

bütünü olarak görmek onu ülküleştirmekle eş anlamlı olsa gerek. Bu bakış açısıyla 

yaklaşınca modernliğin egemen olduğu çağdaş dünyada kimsenin dışarıda 

kalmayacağını ya da artık modern öncesi bir yerin olmadığını söylemiş oluyoruz. 

Yani bir kuşatılmışlıktır (Sevil;1999:11).  

Türk modernliğin temel ilkeleri en iyi şekilde ulusal kalkınmayla kadınların 

özgürleşmesi arasında kurulan zımmi eşitliğin görülmesiyle anlaşılabilir. Türk 

modernleşmesi vatandaşlık ve insan haklarının getirilmesi ve Kemalist reformların 

belkemiğini oluşturan kadın haklarının temin edilmesidir. Bu yüzden toplumsal 

görünürlüğüne ve karşı cinslerin toplumsal kaynaşması kadının kamusal alanda 

varlığını belirler. Kemalist reformlar kadının ‘iffetin’ ve ’ görünmezliğini’ üzerine 

kurduğu, özel kamusal alanlar konusundaki tanımlar için radikal bir değişiklik 

anlamına gelir. Kemalist projeye göre kadınların görünürlüklerini ve erkeklerle 
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kadınların toplumsal kaynaşması kadının kamusal alandaki varlığını belirler 

(Göle;1998:30).Türk modernleşmesi kadının mahremiyetin kapalı yerlerden açığa 

doğru kamusala sürdürmesine neden olmuştur. 

4.11. KAMUSAL ALAN 

Kamusal alan demokratik topluma ulaşmada en etkili ve en kısa yollardan bir 

tanesidir. Yurttaşlar bir biçimde kamusal alanda kendilerini ilgilendiren özel 

konularda yapıcı ve rasyonel bir biçimde tartışabilirler. Kamusal alanın olmazsa 

olmazı olan demokrasi bilinci içerisinde eğitimli ve kentli olmak gibi bir kimlikle 

bireyler kendi çıkarlarını tartışabilir, öncelikli hale getirebilir ve genel çıkarlar 

üzerinde yoğunlaşan tartışmalara katılabilirler. Yapılan bu tartışmalarda bireylerin 

statüleri, sahip oldukları bireysel olanaklar göz önünde bulundurulmaz. Burada 

aslolan fikrini anlamlı bir şekilde aktarması ve kimsenin aidiyetlerine 

saldırmamasıdır.  Ve kamusal alanda kimse kimseden üstün değildir der Habermas 

(Özbek,2004:24).    

Modernlik günümüzde şöhretinden başka, çağdaşlık etiketi olarak müspet bir 

cazibeye sahiptir. Onun geniş ölçekli genelliği bir çok önemli ekonomik ve politik 

olguyu bir araya getirmeye yakındır; halbuki bu olgular diğer bir çok etiketten ayrı 

olarak düşünülmektedir. Bu olgular arasında; kapitalizmin ve sosyalizmin, endüstri 

Ve tarım dışı toplumlar diktatörlük ve demokrasiler, bürokratik hareketler ve 

bürokratik olmayan örgütlenmeleri sayabiliriz. Modernlik etiketinin kültürel 

çağrışımları kalkınmadan çok yaşantı üzerinde yoğunlaşma eğilimindedir; bu küresel 

çeşitliliğe daha kolay yöneltici bir şeydir. Tam tersine modernleşme bünyesinde tek 

bir süreç, tek bir istikamet ve zorunlu bir son bileşimini içermektedir. Son olarak 

modernlik hep kültürle ilgilenen sosyologlar için zengin bir bilgi kaynağı sağlayacak 

hem de sosyolojiye konuyla ilgili katkıları için nitelikli dinleyici kesimi kazandıracak 

olan beşeri bilimlerdeki kültürel çalışmalara doğal bir bağıntı kurmuştur 

(Therborn,1996:62). Habermas’a göre kamusal alan özgürlük alanı olarak 

tanımlanmaktadır. Kamusal alan özel alanı kapsayan sınırlardan kendini ayırarak, 

oluşturduğu alanda eşit ve katılımcı bir sistem öngörmektedir. Ona göre toplumsal 

olarak var olan tüm farklılıklar ve talepler kendini ancak kamusal alan içerisinde sivil 

toplum örgütlenmeleri (2002:33) açığa çıkarmak olarak ifade etmiştir.    
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Örtü kutsallıktan uzaklaştırılan büyüsü çözülen bir dünyada günlük 

hayatımızın kişisel özelliklerinin değiştirilmesi ve inkâr edilmesi tehlikesini ortaya 

çıkarmıştır. Bireyin bütün mahremiyetinin, mensubu bulunduğu topluma bütün 

açıklığı ile göstermektedir, toplumun mahremiyet yitimi ise dinin ve ahlakın 

hakikatin bölgesinden sürgün edilmesine sebebiyet vermiştir. Mahremiyet, kadın 

erkek ilişkilerinin alenileşmesi, aile mahreminin kalmaması kılık-kıyafet üzerinden 

değerlendirilebilmektedir. 

Ak Parti’li milletvekillerinin türbanlı eşleri cumhuriyetin kuruluşunun 

kutlanmadığı resmi törene katılamıyorlar. Demek ki kamusal alanın yazılı olmayan 

laik yasaları var. Ancak kamusal alan aynı zamanda yeni toplumsal sorunların dile 

getirilebildiği, görünürlük kazandıkları ve tartışmaya dahil oldukları yerdir. Her ne 

olursa olsun, kamusal alan içindeki İslam mevcudiyeti bu alanın laik ön kabullerinin 

sorgulanmasına yol açıyor. (Göle,2009:123) Başörtüsü, özel alan ile kamusal alan 

arasındaki, sınıflar arasındaki eşiği aşarak, bu iki alan arasındaki sınırları bozmakta ve 

aynı zamanda yeniden çizmektedir. 

 

İslamla/dinle/dindarlıkla/maneviyatla kendine ait bir ilişki geliştiren, kendini 

konuşan, sesini çıkarmaya/duyurmaya çalışan kadına karşı çıkıyoruz. Bu kadın; hem 

laik kesimi, hem dindar kesimi karşısına alıp, söylemiyle farklı erklerin modellediği 

bir kadın olmanın içini doldurmaya değil, boşaltmaya, yeni anlamlar kurmaya 

çalışıyor. Böylelikle, hem modernist, seçkinci, Kemalist projenin çatlaklarını 

derinleştiriyor, hem de İslamiyetin içinde kadın olmak üzerinden geliştirilen eleştiri 

alanları kuruyor. Tekil varoluşlar görünür oldukça; bütünsel bir “örtülü kadın” 

illüzyonu da çözülüyor (Aktaş,2007:32).Mahremiyet batının tam tersine olarak edep 

ve aşkınlığı ifade etmektedir. Durkheim’e göre, toplumsal bağ, dünyevi alana ilişkin 

‘İş Bölümü’nün eseri olduğu kadar kutsal alana ilişkin ‘inanç ‘ birlikteliklerinin de 

eseridir. Bu da görünürlüğü kutsal olan ve kutsala dayanan bir kimlik görünmesidir. 

Sosyal kimlik örtü şeklini almıştır. 

Örtü geleneklerin sınırları içinde kalmış, kuşaktan kuşağa aktarılmış ve 

kadınlar tarafından edilgence benimsenmiş türban, yaşamın geleneksel alanlarına 
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geçişi ve siyasi bir duruşu içeren, kadınlarca gerçekleştirilmiş etkin bir 

sahiplenmedir. Kadınların örtünmelerinin sembolizm sayesinde bir kimlik ortaklığı 

kazanılmakta ve ümmet kavramı ulus ötesi bir düzeyde yeniden 

kurgulanmaktadır(Göle;1998:16–17). Başörtüsü üzerinde yaşanan gerilimin veya 

çatışmanın temel nedeni de budur. Daha önceleri genelde kırsal alanlarda görülen ve 

başörtüsü takan kadınlar, kentleşme ile birlikte evden ve ya kırdan çıkıp kamusal 

alana yöneldiklerinden ve bu alanda resmi ideolojinin biçimselliğine uygun olmayan 

bir kıyafetle yer aldıklarından, resmi ideolojinin ve bu ideolojinin taşıyıcısı olan 

kurumların ve sosyal tabanın öfkesini çekmişlerdir. 

Türban, özel alan ile kamusal alan arasındaki, sınıflar arasındaki eşiği aşarak, 

bu iki alan arasındaki sınırları bozmakta ve aynı zamanda yeniden çizmektedir. 

Türbanlı kızlar varlıklarıyla bir çatışma yaratmakta, çünkü cumhuriyet kazanımlarına 

ve kurumlarına erişim haklarını saklı tutarken aynı anda İslami farklılığı da görünür 

kılmaktadır  (Göle,2009:122). Kamusal alanda başörtüsü sorunun yaşayanlar, 

modernite ait olma çabası aynı zamanda laiklik kurallalarınında asimile 

edilmeyecekleri vurgusunu yapmışlardır. 

90’lı yılların başlarından itibaren ve Refah Partisi’nin artan oylarına paralel 

olarak, dindar insanlar üzerinde topyekün saldırılardan ziyade genç kızlar etkilendi. 

Kendilerini klişelere uymadıkları için, başörtülü özgür, başörtülü ama pervasız, 

başörtülü ama elinde sigara dolaşan insanlara neden oldu.90 kuşaklarda bazı 

başörtülüler kimliklerini ortaya koyma konusunda çok okudular ama 1970 ‘li yıllarda 

buldukları derneklere ve teşkilatlara sığınan güvenlikli ortamından yoksun kalmışlık, 

onları bazı konularda saldırgan yaptı. Kendi öteki zincirleri arasında sıkıştırılmışken 

mahkûmiyetini kendi benzerleri içinde öteki içinde yaratabileceğini hesaplayanlar 

çıktı(Barbarosoğlu,2005:188).Bu süreç başörtüsü sorununu yaşayan insanların 

farklılaşmasını hayata bakışlarını etkilemiştir. 

Türk laiklik yanlıları Fransa’daki durumu izlenmesi gereken bir örnek, 

Cumhuriyet’in kamusal bir İslam’ın tehdidi altında olduğuna ilişkin kendi kaygılarını 

doğrulayan bir olay diye gösterdiler. Fransız tarafında ise Türbana yasak getiren 

yasayı destekleyenler, nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Türkiye 
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gibi bir ülkede de türbanın sadece ilk ve orta öğretim kurumlarının değil, 

üniversitelerde yasak olduğunu vurguladılar. Bu örnekler, iki ülke arasındaki 

karşılaştırmanın kendiliğinden öne çıktığını, yasak konusunda haklı gerekçeler bulma 

kaygısıyla gelişse ve siyasal kanaatler hesabına kaydedilse de, iki tarafın da karşılıklı 

bir bilgilenme sürecinden geçtiğini göstermektedir (Göle,2009:115). İki ülke 

arasında uygulama noktasında yaşanan farklılıklar birinde topyekün kısıtlamayı ele 

alırken diğerinde ise belli bir alana yani kurtarılmış bir sahaya hapsedilen örtünün 

kamusal alandaki yansımasını sunmaktadır.    

 

İslam’ın ve onun hak talep edici mevcudiyetinin karşısında cumhuriyetin bir 

ulusal İslam yaratmayı, dolayısıyla denetim altında tutmayı deneyerek gösterdiği 

tepkidir. Türkiye’deki Diyanet İşleri devlet denetimindedir. Bu nedenle Türk 

örneğinde dinsel alanın özerkliğinde dinsel alanın özerkliğinden, devletin öteki din 

ve mezhep tarafsızlığının söz edilemez, çünkü Sünni İslam, örtük biçimde de olsa, 

”resmi” dini temsil etmektedir. Türkiye’de Kemalizm en başından itibaren bir Türk 

İslam’ı, cumhuriyetçi Laiklik ile bağdaşabilecek bir İslam yaratmak istemiştir ve 

bugün radikal İslamcılık karşısında yeniden güncel bir önem kazanan projedir 

(Göle,2009:119). Cumhuriyetin içerisinde yer verilen İslam’ın mevcut zihniyetin 

çelişkilerine maruz bırakılması onu yapısını bozmaktadır.  

Toplumda kendini ifade etme şekli bulamayan kesimler farklı  “cemaat” 

anlayışlarıyla birlikte toplumdan sıyrılan “İslami getto” oluşmasına sebep olmaktadır. 

Aynı zamanda bu bir ifade şekli ve içe kapanmaya sebep olan bir yapıya 

bürünmektedir 

 

Akçura’ya göre her Müslüman en küçük yaşında din ve millet birdir kaidesine 

uyarak bütün Müslümanları, son zamanların millet kelimesine verdiği mana ile bir 

tek millet haline koymaya çalışmak lüzumuna kani oldular (Akçura,1976:21 Akt. 

Bora,2009:11).Millet kelimesi Müslümanların din ve devlet sınırlarını kaldığı bir 

alan olmuştur. 
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Aydın’ın “Milliyetçiliğe içkin bir meşrulaştırma yolu olarak işlemektedir. Bu 

da genelde bizzat toplumun kendisine nispet etmek demek olan millilik ile 

gerçekleşmektedir. Buna göre iyi olan millete ait olan bir başka referansa ihtiyaç 

duymaksızın kabule şayandır. Bunun her şeyin başına bir milli nitelemesi eklemek 

yeterlidir. Milli ahlak, Milli eğitim, Milli bayram, milli sporcu vb. gibi. Bunların bir 

kısmı topluma özgülüğü ifade etme anlamında doğru gözükse bile bir yanlışlığı, 

gerçek dışılığı da anlatır. Mesela bu anlamlı gözükenlere bakalım milli tarih 

anlayışına bakalım eğer tarih bilimse millisi olmaz, yok eğer milli ise her haliyle 

bilimsel olması düşünülemez”(Aydın,2006,133) olarak ifade ettiği millet ve milli 

şekillenmesini ortaya koymuştur. 

Türkler, İslam’ın bir devlet değil, din olduğunu ve laikliğin dini inkar 

etmeyip bütün dinleri güvence altına aldığını gördü. İslam, demokrasi ve modernite 

üzerine düşünce üreten kimi yeni fikir adamlarının da ifade ettiği gibi,1995-1997 

yılları arasındaki olaylar, siyasal islamın siyasal laiklik kadar kötü oldu olduğunu 

göstermiştir. Bunun yanı sıra, Türklerin kendi ulusal devletlerinde “Türk” olarak 

varlılıkları, hem yeni bir siyasal kimlik hem de Türklük ve İslam arasında bir uyum 

ve uzlaşma (Karpat,2010:290) alanı yaratmıştır. 

Türk Müslümanlığı ve milli din söylemi birada sürmektedir. Meşrutiyet 

dönemiyle birlikte Avrupai giyim ve moda gibi konular dinsel, milliyetçi temalarla 

sıkı ilişkili bir halde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan Türkçülük 

akımı, İslâm tartışmalarına yeni öğeler katmıştır. ‘milli din’kavramı bunlardan bir 

tanesi olmuştur. Ziya Gökalp’ın eserlerinde somutluk kazanmıştır. Din anlayışı batılı 

değerler eşliğinde Türkçülükle birlikte ele alınmıştır. Batı medeniyeti, Türkçülük ve 

geleneksel kültürel değerlerden olan din arasında bağ kurulmaya çalışılmıştır. 

Batıcılık ve İslamcılık uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Ziya Gökalp ‘Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak’ sentezini inşa etmeye 

çalışmıştır. Dini sınırlandırmayarak batıcıların aksine ulusal kültürü savunmuştur. 

Ulusal kültürü savunan Gökalp ulus kavramını kültürel öğelerle tanımlar. Hars ve 

medeniyet arasında ayrım yapan bunların müşterek bir hal alabileceğini söyler 

(Gökalp,2010:18).Medenileşmenin asli unsuru ulusal kültürdür. Türk kültürü Arap –
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İran geleneklerinden bağımsız ele alınmalıdır. Bu da İslamiyetçi özüne dönmesi 

olarak görür. yozlaşmış İslam’ın yerine saf İslami ortaya koyar. Ziya Gökalp’in 

medeniyet projesi Türk Müslümanlığı ve diğer milli din söylemini oluşturmuştur.  

Milliyetçilik içerisinde özellikle kavgacı olan pek çok tarikat vardır, ama 

bütün bakımından bir dünya dinine en son yaklaşandır 

(Asad,2006:224).Milliyetçiliğin esasen (insan tarihine ve toplumuna kök salmış 

olması anlamında) seküler olduğunu bir kabul edelim. Bu durumda, olaya tersten 

yaklaşarak, görünüşteki kimi dini hareketlerin milliyetçi diye değerlendirilmesi 

gerektiğini ve dolayısıyla gerçekten seküler olduklarını söyleyebiliriz? Siyasal 

İslam’ı inceleyenlerinden pek çoğu bu argümanı benimsemiştir. Fakat sekülerleşme 

tezinin terimlerini tersine çevirmekten başka bir şey değildir. 

Milli Görüşün sahip olduğu önündeki “milli”lik sıfatına ve milli bünyemizin 

kendisini temsil ettiğinin ileri sürülmesine rağmen, milliyetçi görüş olarak 

adlandırılmaması ilgi çekicidir. Bu durumu açıklayıcı bir neden olarak; Türk 

toplumunun şanslı bir geçmişe sahip olmasında ve geleceğe dönük olarak yeniden 

“Büyük Türkiye”nin yaratılmasında en büyük etkenin din olduğunun kabul edilmesi; 

dolayısıyla ulus bağına önem veren “milliyetçi” deyiminden kaçınılması gerektiği 

belirtilebilir (Sarıbay;2011:581).İslamcılık alanında değişimi açıkça ifade edilmese 

bile milli kavramı üzerinden   belirleme beklentisi vardır. 

Geleneksel İslami dünya görüşürünün modern bir siyasal düşünce akımı olarak 

İslamcılığa dönüşme evresinde, bu geçiş bunalımın aktörleri olan ilk aydınlar, millet 

ve milliyetçilik meselesiyle boğuşurken millet kavramını İslami anlamıyla kullandılar 

yani dini cemaat anlamıyla. Etnik anlamda millet, ancak bir toplumsal kimlik unsuru 

olarak düşünüyordu,   toplumu kurmaya ve düzenlemeye esas teşkil edecek siyasal 

kimlik unsuru ise İslamiyet olabilirdi. (Sait Halim Paşa,1993:210-Akt. Bora,2009:113) 

Millet kavramını etnik bir ifadeden ziyade toplumsal unsurların bir arada 

kılınabileceği bir çatı olarak görmüşlerdir. 

 

80’lerin İslamcı dalgasının, MSP geleneğini devam ettiren Refah partisi suları 

vururken pek çok dalgakıranda kırıldığı biliniyor. Radikal İslamcılığın milliyetçilikle 
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İlgili hayli uç noktalara varabilen sorgulamaları da RP’ye yumuşayarak intikal etti. 

RP, hem örgüt ve örgüt tabanının bazı sektörleri hem de söylemi itibariyle milliyetçili-

muhafazakâr nebuladan topyekün kopmadı, kopamazdı. (Bora,2001:132)Milliyetçilik 

çizgisinden uzaklaşmadan Refah Partisi kendi muhafazakarlık tanımı oluşturmuştur. 

 

Charles Taylor’un doğru bir şekilde vurguladığı üzere, modern seküler bir 

devletin yurttaşları iletişim araçlarının temin edeceği sağlıklı dozda bir milliyetçi 

duyguya sahip olmalıdır. Bu durum devleti yoğun duyguların odağı haline getirir ve 

bu da fiili ve potansiyel olarak yabancılara düşman ulusal bağlılık ve çıkarların 

sürdürülmesine yardımcı olur (Asad,2006:167).Türk Müslümanlığı cumhuriyetin 

temel ilkelerinin oluşumunda etkili olmuştur. Cumhuriyetçi anlayış dinin nerede 

durması gerektiğini bu görüşe dayandırmış. Toplumu referans almayan bu anlayış 

toplumun biraradalığının dayanağı olarak onun kültürüne ve inancına dayandırmak 

zorunda kalmıştır. Ve bu anlayış toplumda kendini aklama yoluna onun değerlerini 

kabul ediğini söyleyerek göz boyamaktan öteye gidememiştir. 

İslami bilinç, toplumun geniş kesimlerinde cemaat kimliğinin temelinde 

kaldı, zaman zaman milli bilincin ötesine geçti, ancak asla milli bilince yabancı 

olarak görülmedi. İslam, özellikle dil ve etnikliğe dayalı bir milliyetçilikten farklı 

olarak, daha sürekli bir siyasal topluluk ve iletişim dili sundu. Çünkü çevrede yer 

alan Müslümanların, hoşnutsuzluklarını ve muhalefetlerini seslendirmek amacıyla 

kolayca kullanabilecekleri, dünyayı yorumlamada aşina oldukları aşkın semboller 

dizisine sahipti.(Yavuz,2008:83)Müslümanların siyaset alanına katılımı kolaylaştırıcı 

etkenleri milliyetçilik içinde barındırmaktadır. 

4.14.İSLAMİYET’İN KENTLEŞME’YLE İMTİHANI 

 İslam’ın kentsel görünümünün, Türkiye’deki en önemli toplumsal ve siyasal 

değişim olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. İslam’ın kentsel görünümü derken 

kastettiğimiz, Müslümanların İslami anlayış ve algılayışlarında meydana gelen 

değişimdir. Bu bir anlamda Müslümanların modernleşmesini ifade etmektedir.  

Kadınların örtünmesi geleneklerle başlayıp gittikçe büyüyen, sarsıntısız, 

tedrici ve aralıksız bir süreç değildir. Tersine, geleneksel popüler inanç ve adetlerden 
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ayrılarak dini modernliğe karşı kolektif kimlik vurgusu olarak siyasallaştırılan 

kentlileşerek eğitim görmüş olan toplumsal grupların yenilerde İslam’a getirdikleri 

yeni bir yorumun sonucudur (Göle;1998:17).İslamcı hareketin kentlileşme süreciyle 

birlikte görünme temelli neşet ettiğini görmekteyiz.  

Sosyal yaşam dünyalarının farklılıklarını incelerken bunların büyük bir 

kısmından zaten söz etmiş bulunuyoruz. Burada yorumunuzu bir parça genişletme 

şansına sahibiz. Şehirleşme, bir yandan kentlerin büyümesi anlamında 

kullanılabilirken, öte yandan da şehir yaşam biçimlerinin bir yana yayılması 

anlamında da kullanılabilir ve bugünün modern bilinci olarak düşünülebilir. Modern 

dünyada şehirleşme olayının gelişimi büyük ölçüde, hem üretim ve hem de ticari 

anlamlarda ekonomideki gelişmelere bağlı ise de kentleşme kendi içinde nedenlere 

bağlıdır (Berger, 2000:24).Kentleşmenin aynı zamanda neden olduğu kent ve köy 

ikilemi ve İslami hayat vurgusu köyden kentte geçiş sürecinde kentin İslamileşmesi 

olsa da sosyolojik bir süreçte İslamiyet’in köylü, oryantalistlik kaygısıyla algılar 

tablosunda mefhum bir hal arz etmektedir.  

İslam kentleşmeyle beraber kendini yeniden üreten bir din haline geldi. 

Türkiye’de batılılaşma hareketiyle başlayan kamusal alandan çıkarılmaya çalışılan 

İslam ve İslami semboller ve simgeler kentleşme ile birlikte tekrar görünür olmaya 

başladı. İslam’ın kamusal alanda görünürlüğünün artması aynı zamanda 

siyasallaşması kaçınılmazdı. Siyasetin argümanları arasına din üzerinden 

şekillenmesine neden olmuştu. 

Daha öncesinden birer resmi alan haline getirilen kentler, büyük göç 

dalgalarıyla birlikte bu korunaklılığını ve yeknesaklığını kaybetmiştir. Kente göç 

edenler beraberlerinde getirdikleri kültürlerini ve değerlerini korumaya ve bunu 

gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmışlardır. Ancak aktarma sırasında değerler eski 

özelliğini yitirdiği gibi, alanlarda artık o eski değerleri olduğu gibi alabilecek bir 

algıya da sahip değillerdir. Dolayısıyla bu durum İslam’ın yeniden yorumlanması ve 

değişmesini beraberinde getirmiştir. İslami anlayışı da bu çerçevede 

düşündüğümüzde algı değişiminin nedenlerini de anlayabiliriz. 
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Kırsal alandan kentlere göç eden ve İslami kimliklerini de beraberlerinde 

getiren kitleler, kent ortamında, cemaat ilişkilerin yok olduğu bir ortam da, İslam, 

müminleri yeniden bir araya getiren bir fonksiyonu yerine getiriyordu. Siyasal 

İslam’ın ortaya çıkışını da burada aramak gerekiyor. Siyasal İslam, dağılmış ve genel 

itibariyle yoksul olan kitleler için adil bir yeniden paylaşım ideallerini dile getiren bir 

politik dil kullanmaktaydı. Bu süreç içerisinde gelenek ve geleneksel İslam yeniden 

inşa ediliyor. Artık İslam köy veya güçlünün İslam’ına benzemeyen bir değişim 

geçiriyor. Çünkü Müslümanlar geleneksel ortamlarından, kırsal ortamlarından kopup 

geldiklerinde, beraberlerinde türbe veya kırsal halk pratiklerini değil, sadece Kuran’ı 

getirmektedirler. Şu şekilde,  yani yazılı kaynaklara bir dönüş, geleneği yeniden 

yorumlamasıdır. Bu bir modernleşme biçimidir ve değişimin ana göstergesidir 

(Pieters,2005:242–243).İslam’ın veya Müslümanların modernleşmesi dediğimiz 

durum kitle bazında bu şekilde başlıyor. Çünkü kitleler modernleşmeye yönelik 

bilinçli bir çaba içerisine girmemişlerdir. Bu çaba ancak elit ve entelektüel seviyede 

olabilir. Kitlelerin modernleşmesi yaşadıkları çevre ve ilişkiler ile mümkündür.   

Kentleşme sürecinin pek çok faktörün etkisiyle geleneksel davranış 

kalıplarını yok ettiği, yerine yenisini getirdiği ve göçmenlerin kent yoluyla başlı 

başına bir siyasal deney içerisine girdiği ve siyasi havayı yaşadığı ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede kentliler daha katılımcı ve siyasal sitemden daha talepkar olmaya 

başlamaktadır (Görmez,1997:36). Kentlileşme aynı zamanda siyasal katılım sürecini 

hızlandırmaktadır. 

Siyasal özellik bakımından da gecekondu bölgelerinde merkez partilerinden 

bir uzaklaşmanın olduğunu son yıllardaki seçim sonuçlarına bakarak söyleyebiliriz. 

Bu bölgelerde belli bir tabanının olduğu söylenebilir (Erkan,2010:143). Gecekondu 

bölgelerinin de kültürel yapısı hem kentin yerleşik kendi içinde farklılık 

göstermektedir. Geldikleri yörenin geleneksel ilişkilerini büyük oranda 

korumaktadır. 

Görmez “siyasal parti tercihlerini nasıl etkilediği 1980 ‘li yıllarda daha çok 

merkeze yakın partilere gecekonduların radikal sağ partilere yönelmekte olduğu ortaya 

çıkmıştır. Özellikle RP’nin (daha sonra anayasa mahkemesi tarafından 
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kapatılmıştır)’nın kentleşme ve kentlileşme düzeyi düşük Mamak gecekondularında 

diğer merkez sağ ve sol partilerin toplamından daha yüksek oy aldığı 

görülmektedir”(Görmez,1997:141) olarak ifade etmiştir. 

 

Siyasal hareketlenme,kültürlenme ve gecekondulunun marjinalliğinden 

kaynaklanan etkili güçler tarafından beslenen kentsel bütünleşme sürecinin son 

aşaması somut siyasal eylemdir. Siyasal partilere üye olma, seçimlerde kampanyalara 

katılma ve oy verme gecekondu sakinlerine ulusal siyasal cemaatin üyeleriyle eşitlik 

esasına dayalı olarak iletişim ve bağlantı kurma fırsatı sağlamaktadır.Benlik, toplum 

içindeki yer ve rol bilinçlerini keskinleştirmek suretiyle parti siyaseti, 

gecekonduluların kentle bütünleşmesini hızlandırdı; kentsel ve ulusal parti 

liderleriyle olan iletişimleri de artırdı. Bir tartma yapıldığında, eski bağlılıklarının 

çeşitli şekillerde sürüp gitmesine rağmen, yeni güçler eski bağlılıklarla baskın 

gelmektedir(Karpat,2003:292-321).Kentte uyum sürecinde gecekondular halkın 

siyasete katılımı için bir araç olmuştur. 

Kentleşmenin siyasal davranış üzerindeki etkisine dikkat çeken siyaset 

bilimci Karl W.Deutsch’dır. Deutsch, toplumsal hareketliliğin bireyin geleneksel 

yaşam biçimden, sahip olduğu bağlantılardan kopararak, yeni konum ve durumlara 

doğru hareket etmek, yeni davranış kalıpları ve gereksinmeler geliştirerek onlara 

uyum göstermek, yeni bağlantı ve /veya bağlılıklara sahip olmak yolunda bir değişim 

yarattığını belirtir. Böylece toplumsal hareketlilik eski toplumsal, ekonomik ve 

psikolojik bağlılıkların demetler halinde aşındığı ve ya kırıldığı, insanları yeni 

toplumsallaşma ve davranış kalıpları geliştirebilecek hale getiren bir süreç olduğunu 

ileri sürer ( Deutch,1971:384 Akt. Erkan,2010:237). 

Huntington, kente göç eden siyasal tercihlerin tutucu olacağı görüşündedir. 

Çünkü, kentleşmenin yarattığı gecekondu alanlarında, çoğunlukla hizmet kesimlerini 

oluşturan marjinal toplulukların bireyleri köylerine oranla daha fazla güvence içinde 

görmekte ve çeşitli belediye hizmetlerinden yararlanma olanağını bulabilmektedir. 

Bu durumda, bu kitlelerin düzeni değiştirir, devrimci olmaları için neden 

kalmamaktadır. Bu nedenle, gecekonduların, gıda, iş ve konut gibi en acil 

ihtiyaçlarını karşılayabilen bir düzene karşı olmamalarını doğal olduğunu ileri 
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sürmektedir (Huntington,1968:28 Akt. Erkan,2010:238).Modernliği reddetmekten 

çok kucaklamaya ilgi duyan kentlerdeki alt sınıfların özlemleriyle bağdaşan Ak Parti 

söylemi çevreden iktidar merkezine doğru ilerleyişinde seçmenlerin tercih ettiği yol 

olacaktır. 

Kentleşmenin siyasal radikalleşmeye ve yıkıcı davranışlara yol açtığı 

görüşüdür. Özellikle kentleşme hızının sanayileşme ve gelişme hızından çok yüksek 

olduğu az gelişme hızından çok yüksek olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde, hızlı göç hareketi, kentlerin artan nüfusun gereksinmelerine cevap 

vermemesi birçok sorunu yaratmaktadır. (Erkan,2010:238) Aynı yerleşim yerinde 

bulunana insanların sosyal taban farklılıkları,geçici işe sahip olmaları ve toplumsal 

alanda marjinal işlerde çalışmaları siyasette kendini ifade etme tarzının daha radikal 

olmasına neden olmuştur. 

Günümüze kadar başörtülülerin nereden geldiği hep sorulmuştur. Kentsel 

değişimin ve dönüşümün nasıl meydana geldiği sorusu akla kentlileşmenin İslamla 

bağını, kentlileşmeyle birlikte başörtülülerin türedi olarak görülmesine sebep 

olmuştur. Kırsal kentsel ayrımın meydana getirdiği bu ayrım toplumsal ayrım 

olmaktan çok mekansal bir ayrımın tezahürünün ötesinde değildir. 

Dilipak’ın “köylerde yaygın olan İslami yaşamın yerel adet ve geleneklere 

dayandığını, entelektüel referanslarının güçlü olmadığı buna karşılık Müslümanca 

yaşama talebinin (yani İslam’ın kitabı yorumunun)kentlerden kaynaklandığını 

belirtir.” (1993:12)ifade etmiştir. Son zamanlarda İslamcı hareketin daha çok kent 

merkezli hale geldiğini ve kırsal kesimin temsilinden,kentli İslamcıların daha önde 

görünmesine neden olmuştur.  

Modern kentin yaptığı kolektif düşlerin ortaya çıkması için bir araç, bir hayal 

odağı sağlamaktı. Kent imajında kentin tüm görünümlerine kolektif anlamlar 

yüklenir. Yaratılan bir kent halesi vardır; kent alanlarında ‘nesnelerin, insanların ve 

çevredeki kümelenmelerin varlığı, tüm bunların coşkunluğu ‘iz bırakır’ 

diyebiliriz.Kent vizyonunu anlamlar ve atmosferlerin birikimi olarak görebiliriz, 

kolektiflik kente hem anlam yükler, hem de kentte anlam bulur; kolektiflik kenti 

yaratır kente kolektifliği. Potansiyel bir alanın kurumsallaşması olarak 
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düşünülebilir.( Robins,1996:218-219)Kentin daha karmaşık ve girift dünya 

görüşlerini bir arada kılabilmektedir. 

Kentin egemen olmaya başlaması, geleneksel sistemde kent içinde yaşayan 

insanların, toplumsal sistem içerisinde konumlarının yükselmesine imkan vermiştir. 

Fakat şu nokta unutulmamalıdır ki, kentin yerlisi olan bu insanlar geleneksel 

sistemdeki konumlarını değiştirip yeni statülere yükselirken, eski kültürlerini de yeni 

bir tarzda üretmek durumundadırlar(Bilgin,2010:24).İslamiyet kentsel görünüm 

tecrübesi içinde, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal değişimin etkisini göz ardı 

edemeyiz. Kentsel görünüm derken, Müslüman İslami algılayış Müslümanların 

İslami anlayış ve algılayışlarında meydana gelen değişimdir. Bu bir anlamda 

Müslümanların modernleşmesini de içinde barındırmaktadır. 

Daha öncesinden birer resmi alanlar haline getirilen kentler, büyük göç 

dalgalarıyla birlikte bu korunaklılığını ve yeknesaklığını kaybetmiştir. Kente göç 

edenler beraberlerinde getirdikleri kültürlerini ve değerlerini korumaya ve bunu 

gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmışlardır. Ancak aktarma sırasında değerler eski 

özelliğini yitirdiği gibi, alanlarda artık o eski değerleri olduğu gibi alabilecek bir 

algıya da sahip değillerdir. Dolayısıyla bu durum İslam’ın yeniden yorumlanması ve 

değişmesini beraberinde getirmiştir. İslami anlayışı da bu çerçevede 

düşündüğümüzde algı değişiminin nedenlerini de anlayabiliriz.  
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V. BÖLÜM: İSLAMCILIK AKIM’ININ BİR TEZAHÜRÜ OLARAK 

YENİ İSLAMCILIK SÖYLEMİ VE AK PARTİ ÖRNEĞİ 

5. 1.AK PARTİ KURULUŞU  

14 Ağustos 2001 ‘de Ak Parti kuruldu. Partinin kuruluşundan sadece on dört 

ay sonra yapılan seçimin sonuçları herkesi tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Ak Parti, 

açık ve ya zımni olarak, demokrasiyi, moderniteyi, anayasayı, Kemalizmi, 

cumhuriyetçiliği ve laikliği devletin ilkeleri olarak kabul etmişti. Partini yöneticileri, 

hem toplumun inanç ve değerlerinin bir parçası hem de bireysel bir tercih konusu 

olarak gördükleri İslam’la bütün bu ilkeler arasında herhangi bir bağdaşmazlık 

olamadığını açıkladı. Erbakan ‘ın perde arkasından yönettiği Saadet Partisi’nde yer 

alan İslamcı ’nin halkın güvenine layık olmayan bir çıkarcı acemiler partisi olduğunu 

söyledi(Karpat,2010:290-291).Ak Parti, Türkiye tarihinde 2000’li yıllara 

baktığımızda önemli değişim ve dönüşüm zamanlarına sahne olmuştur. 28 Şubat 

1997 yaşanan post-modern darbe sonucunda başlayan siyasi sürecin devamında 

dönüşümün ve siyasi taşıyıcısı olarak kurulmuştur. İslamcılık görüşünden etkilenen 

ve 28 Şubat sürecindeki kırılmayı yaşayan insanlardan oluşan toplumsal tabanı 

temsil etmektedir. 

Bunun sonucunda yaşanan büyük korkular sonucu kendini İslamcı parti 

olmaktan uzak tutarak psikolojik bir gerileme yaşayan siyasal kesimin kendini 

muhafazakar kimliğiyle tanımlamasıyla sonuç bulmuştur. İslamcılığın toparlayıcılık 

vasfından ziyade bu kırılma diğer siyasal tabanları anlamak zorunda kalan ve siyasal 

kesimlerin kendini ifade edememesi sonucunu doğurmuştur.  

Türkiye'de 2002 yılında Ak Parti'nin iktidara gelişi ve belki de birçok 

göstergeleri itibariyle Türkiye tarihinin belki de en başarılı hükümet dönemi 

sayesinde 2007 yılında tekrar oyunu artırarak iktidara gelişinin İslam ve siyasallık 

ilişkisini yeniden düşünmek üzere telkin edeceği hiçbir ders olmamıştır. Bu 

bağlamda Ak Parti’nin ısrarla İslamcı veya dinsel milliyetçiliğe dair hiçbir iddiası 

olmayan bir parti olma vurgusunun anlamını tam da düz bir biçimde mi anlamak 

lazım? Ak Parti'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve onun 

temsil ettiği odaklar belli ki Ak Partinin ne programında ne de siyasal söyleminde 



52 

 

hiçbir İslamcı veya İslami vurgu barındırmadığı halde, partinin ve lider kadrolarının 

bütün yaptıklarını İslamcı bir siyasetle ilişkilendirmekte tereddüt etmemiş 

görünüyorlar. (Aktay,2009:1258-1280).İslamcı bir siyasetin mümkün olup 

olamayacağı sorusu gündeme gelmiştir. 

Ak Parti’nin ortaya çıktığı siyasal toplumu durum bir dizi olumsuzlukla 

yoğrulmuştur. Koalisyon iktidarlarıyla yıpranan siyaset kurumu, yolsuzluklarla ve 

kötü yönetimle ortaya çıkan ekonomik darboğaz, ekonomik çöküntünün beraberinde 

getirdiği sosyal kriz, uluslar arası alanda gerileyen bir ülke imajı, gelecekten ümidi 

azalan ve tepkileri giderek yükselen sosyal sınıflar Tüm bu olumsuzlukların yanında 

28 Şubat Süreci olarak adlandırılan ve siyasi alana yönelik müdahalelerin hayatın 

farklı alanların da kendini göstermesiyle yaşanan gerilimler giderek siyaset 

kurumunun etkisini ve güvenilirliğini yitirmesine (Akdoğan,2010:63) sebep 

olduğunu ifade etmiştir. 

2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen partinin liderleri, ibadetlerini yerine 

getiren dindar Müslümanlar oldukları kadar modernist, cumhuriyetçi, demokrat ve 

laik oldukları iddiasındadır. Türkiye’de yaşanan, demokrat, laik oldukları kadar 

modernitenin İslam’la, maneviyatın materyalizmle uzlaşması ve bir arada 

varolmasıdır. Bu durum, çeşitli gruplar, ideolojiler ve halis bireysel amaç ve hayaller 

arasındaki belli bir etkileşimin ve diyalektin sürecin sonucudur(Karpat,2010:293) 

.Kendini muhafazakar demokrat ve liberal İslamcı noktasında muğlak bıraktığı 

kimlikler arasında gitgeller yaşayan siyasi yeküne tabii olmasına neden olmuştur. 

Türkiye’de İslamcılık tezahürleri sınırların çizilmesini imkansız kılmaktadır. 

Muhafazakarlığın aynı zamanda İslamcılığa denk düşen bir ifade olarak 

algılanmaktadır. Bir partinin siyaset alanında nasıl bir yere sahip olduğu kendini 

nasıl tanımlandığından çok siyasi kitlesini de nasıl bir yere tekamül ettiği önemlidir. 

Parti’nin muhafazakar yaklaşımının kitleselleşmesini zayıflatan bir engele 

dönüşmemesinde, muhafazakarlığı katı ideolojik bir karakterden daha ılımlı bir 

yapıya çekmesi ve kullandığı yöntem ile üslubun kışkırtıcı olmak yerine daha keskin 

edici olmasına rol oynamaktadır(Akdoğan,2010:65).Kitleselleşme aynı zamanda 

kullanılan dilin yumuşaklığını belirlemiş ve farklı görüşleri içinde barındırmak için 
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daha geniş bir yelpaze belirlemiştir. Siyasal gelenekler doğası gereği kendine oy 

veren kitleyi göz ardı etmeden  üslup belirlemek zorundadır. 

Ulusal kimliğine entegre etmek için muhafazakar demokrasi şeklindeki siyasi 

söylemini zenginleştirmektir zorundadır. Muhafazakâr demokrasi hala belirsiz bir 

kavramdır ve henüz Türkiye’deki kimlik siyasetine ilişkin taleplerine karşılayacak 

kadar teoriselleştirilmemiştir.(Duran,2010,354)Ak Parti’nin muhafazakârlık söylemi 

siyasi meşruiyet kaygısı tarafından belirlenmiştir. Ak Parti’nin muhafazakârlık gibi 

meşruiyet problemi bulunmayan batılı bir ideoloji dolamasıyla dış kamuoyuna 

verilen sıcak mesajdır. En önemli adres ise Kemalist merkeze dönük olarak 

verilemek istenen siyasal İslamcılıkla ilişkimiz yok mesajıdır. 

Eğer Ak Parti Türkiyeli bir kavram haline getirmeye çalıştığı muhafazakârlığı 

geçmişte yaşanmış kimi olumsuzluklardan ders alarak yeniden üretebilirse, bu, 

ülkenin siyasi kültürü açısından da bir kazanım olacaktır. Böyle sorunlu bir kavramı 

üstlenmesinin doğurduğu olumsuzluklar bulunmakla birlikte, bu kavramın getirdiği 

kazanımlar ve açılımlar da mevcuttur. Batılıların zihnindeki muhafazakarlığın bazı 

tarih dilimlerinde olumsuz algılandığı doğrudur, ancak bugünün dünyasında temsil 

edilen muhafazakarlığın siyasal yapı içinde yerleşik (Akdoğan,2010:67) bir siyasi 

yapı olarak kabul edilebilir. 

5.2.AK PARTİ KİMLİĞİ 

İslami siyasal kimlik şartlara bağlı ve ilişkisel olarak beliren bir şeydir. 

‘Şartlara bağlı’ ifadesiyle, İslami siyasal kimliğin devam ede gelen bir süreç içinde 

kimlikleri tanımlamaya yardım eden bir ‘öteki’ karşısında farklılığın inşasına bağlı 

olduğunu vurgulamak istiyorum. ‘ilişkisel’ ifadesiyle de farklılığı inşa etmeye 

yarayan sosyal güçlerin kapalı sistemler olmadığını, aksine, muhalif olma anlarında 

kurulduğunu kastediyorum. Başka bir söylemle, her kimlik, tanımı gereği,‘ötekini ‘ 

kendi içinde kurucu bir unsur olarak taşır. ‘Dikkate değer öteki’ yalnızca muhalif 

‘öteki’ olmakla kalmaz, aynı zamanda kimliğin kurucu bir parçasıdır. Hiçbir kimlik, 

kendi-referanslı bir görüş açısına sahip değildir. İslami siyasal kimlik örneğinde, 

birbiriyle rekabet içindeki İslami hareketlerle ve dışsal ‘öteki’  mesela laik devlet ya 

da Batı içinde içsel ‘ötekilerle’ karşılaşılır(Yavuz,2008:39). 
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Ak Parti'nin, bütün karşı söylemlerine rağmen, İslamcı algısından 

kurtulamıyor olmasını siyasi ilişkiler düzeneğinin oluşumu bağlamında iyi 

değerlendirmek gerekiyor. Kimliğin sınırlarını çoğu kez bir hareketin kendisi değil o 

hareket hakkındaki algılar belirler. Özellikle bu algılar söz konusu kimlik karşısında 

kendi kimliğini oluşturan bir ilişkiselliği de tayin etmeye yönelmişlerse, hareketin 

kimliğinin kendi artalanından kaçınması mümkün olmaz. Bu durumda bir program 

veya bir kimlik iddiası olarak terk edilmişse bile "kendinde kimlik" unsurları yine de 

hareketin ontolojisini belirlemeye devam eder. Bu gerçeği Türkiye'deki İslamcılık 

örneğine uyarladığımız zaman, ilan edilmiş, ismiyle müsemma bir proje veya 

programı veya iddiası ve söylemi olmasa da yine de sadece bu karşılıklı ilişki 

etkileşimleri İslamcı siyasallığın varlığını belirlemeye devam etmektedir. Üstelik bu 

düzeyden bakıldığında İslam'ın siyasal dahilinin yani İslamcılığın her geçen gün 

etkisinin daha fazla arttığını bile söyleyebiliriz. Üstelik garip bir biçimde bir İslamcı 

iddiada bulunmaksızın, herhangi bir rejimi topyekûn değiştirme arayışı içinde 

olmaksızın, örneğin Kuran'dan çıkardanmış bir rejim modeli önermeksizin veya bir 

İslami devrim arayışı içinde olmaksızın, neredeyse sade bir demokratik-laik 

vatandaşlık standardı talebiyle eklemlenerek bu gelişmeyi kaydediyor İslamcılık. 

Bilinen söylemsel alanlardan çekilerek bir tür görünmezleşerek var olan, ama bunu 

yaptıkça daha da etkinleşen bir iradeye dönüşüyor İslamcılık (Aktay,2009:1258-

1280) .Partinin yeniden İslamcılığının herhangi bir kategorisinde yer almasının siyasi 

gerilime dönüş olacağını düşünmekte, bu nedenle kendisini İslamcılıkla 

ilişkilendirilmek yerine dini değerleri önemseyen kişilerin oluşturduğu bir 

muhafazakar parti olarak tanımlamayı tercih etmiştir. 

Ak Parti’nin kimliği ışığa bağlı olarak renk değiştiren bir dokuya 

benzemektedir. Partini bu eklektik niteliği, meydana getirdiği geniş cazibenin 

sebebidir. Parti aynı anda Türk, Müslüman ve Batılıdır. Bu çoğulcu boyut ülkedeki 

muhtelif hayat tarzları göz önüne alındığında aynı zamanda bir siyasal zorunluluktur. 

Parti, çeşitli grupların barış içinde bir arada yaşayabileceği sivil bir barışın 

çerçevesini sağlamaya çalışmaktadır. Ak Parti’nin İslamcılığı, Türk-Osmanlı cemaat 

hayatını ahlaki sistemden beslenen ve parti lideri Erdoğan’a tam bir itaati gerektiren 

oldukça ağır bir Türk aksanı taşımaktadır(Yavuz,2008:351-352).Ak parti İslamcılığı 
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Türk –Osmanlı dokusunu içinde bulunduran ve ahlak vurgusunun ön planda olduğu 

bir partidir. 

Kimlik ‘tabanda sübjektif bir kavram ya da sosyal roldür; çoğu defa 

değişkendir, birbiriyle örtüşür ve durumsaldır. Biz kısmen onlar tarafından tanımlanır, 

sosyal bir ortamdaki ilgili öteki, rol seçimini biçimlendirmede merkezi önem taşır. Bu 

kimlik tanımını kullanarak, İslami siyasal kimliği toplumsallaşma yoluyla farkında 

olmayarak içselleştiren, arzu edilen amaçlar ve değişen sosyal ortamda ilintili olarak 

siyalaşan ve nesnelleşen bir referans çerçevesi oluşturmaktır.“Tabanda sübjektif bir 

kavram ya da sosyal roldür; çoğu defa değişkendir, birbiriyle örtüşür ve durumsaldır… 

‘Biz’ kısmen ‘onlar’ tarafından tanımlanır; sosyal bir ortamdaki ilgili öteki, rol 

seçimini biçimlendirmede merkezi önem taşır. Bu kimlik tanımını kullanarak, İslami 

siyasal kimliği toplumsallaşma yoluyla farkında olmayarak içselleştirilen, arzu edilen 

amaçlar ve değişen sosyal ortamla ilintili olarak siyasallaşan ve nesneleşen bir referans 

çerçevesi (Yavuz,2008:37) sunmakta olduğunu ifade etmektedir. 

5.3.AK PARTİ İDEOLOJİSİ 

İslamcı hareket ciddi bir dönüşümden geçmiştir, halen de geçmektedir. 

Kökenleri Milli Görüş hareketinde olsa da, ideolojisi ve programında İslamcılığı 

barındırmayan, milli görüş hareketi iyi bilinen Müslüman kimliğinden kaynaklanan 

bir bağ taşıyan, ama kendisini liberal demokrasinin normatif değer ve kurallarına 

bağlı sayan Ak Parti, İslam dünyasındaki yeni eğilimin başarılı olmaya aday, önde 

gelen bir örneği olarak kabul edilir (Gülalp,2002:182).Ak Parti İslam ve 

sekülerizm,din ve demokrasinin ,doğu ve batının birbirine uyumluluğunu 

göstermektedir. 

Aktay “İslamcı parti ile Ak Parti arasında bir kopuştan İslami olmayı 

önceleyerek başlamış olan hayat tarzının da giderek dönüşmesine ve yeni tatlar, yeni 

kimlikler, yeni kişilikleri şekillendirmişti. İslamcılığın Türkiye ‘deki hafızası içinde 

yargılanmış, aşılmış ve aşağılanmış bir seviye olarak kodlanmıştır. Buna rağmen Ak 

Parti’nin temsil ettiği kitleye karşı rolünü salt bir temsil düzeyinde bırakmadığı, bu 

rolü oynarken yarattığı etkiden açıkça anlaşılıyor. Ak Parti, dayandığı kitleyi sadece 
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temsil etmemiş, aynı zamanda ona liderliğe soyunmuş, bu kitlenin kendiliğini gözden 

geçirmesini gerektiren bir yola girmiş (2005 :62) olduğunu ifade etmektedir. 

 

Ak parti diğer partilerden ayıran 2002 seçimlerinde iktidara gelen Ak parti 

halkın gözünde ortaya çıkan sistemli, bilimin önemine vurgu yapan hoşgörülü 

Müslüman (Tuğal,2010:10) kesimi temsil etmekte olduğu ifade etmiştir. 

 

Türkiye’de İslamcı kitle neye talip olmuşsa Ak Parti bir bakıma onun siyasi bir 

ifadesi olarak ortaya çıkmıştır.Türkiye’de İslam’ın çıkarlarını gerçek anlamda gözeten 

bir siyasal partinin, kendisiyle İslam’ın kendisi arasında dikkatli, verimli ve duyarlı bir 

mesafe koyabilme başarısının aynı zamanda İslamcılığının da kalitesini sergileyeceği 

söylenebilir.Muhafazakarlığının çoğu kez onun İslamcılığının siyasal alandaki 

“mümkün ve meşru tek dilli” olarak ortaya çıkıyor (Aktay,2005:63-75). Ak Parti’nin 

kurulduğu günden itibaren siyasi kurumsal kimliğini İslamcı ya da siyasal İslamcı 

olmanın ötesinde ifade etmektedir. Ak Parti kimliğini İslamcı parti, siyasal İslamcı 

parti olmanın ötesinde Ilımlı İslam, Müslüman demokrat, Merkez sağ 

tanımlamaktadır. Kavramlar içinde muğlak görülürken aslında kavramların ne kadar 

kıt olduğunu göstermektedir. Siyasal İslam kavramı İslam dünyasının tamamında 

olduğu gibi Türkiye’de de problemli bir kullanım alanına sahiptir. 

 

Ak Parti’nin icraatlarında ve sembollerinde İslami öğelerle modern öğelerin bir 

arada olması, gerçek İslamcı kimliğinin gizlemeyi amaçlayan bir takiye değil aynı 

zamanda alternatif modernlik oluşturmasıdır (Tuğal,2010:30). İslamın açıkça 

tartışılmaması, partinin açık İslamcı köklerine rağmen ifade ettiği din toplumun 

çimentosudur (Tepe:2010,176).Kültürel olarak İslam Parti Ak parti’nin siyaset tarzının 

oluşmasında etken olmuştur. 

5.4.İSLAMİ HAREKETLER 

İslamcılık ve İslami kavramlarının anlamlarına baktığımızda bu sürecin 

gelişiminden İslam üzerinden şekillenen ve diğer yandan İslami bir görünüme 

bürünmüş hali hayli zaman almıştır. 
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İslamcı olmak çeşitlilik arz eden kimlikleri de beraberinde getirmektedir ve 

muhafazakar, radikal İslam, ılımlı İslam kavramları üzerinden şekillenmiştir. 

Görünüm olarak siyasal temelleri 28 Şubat, 1980 kırılması, partilerin siyasal 

kopuşları, Milliyetçi muhafazakarlık tanımlamaların sosyolojik anlamının ötesinde 

toplumun kendini içeriden nasıl tanımladığı ve siyasal anlayışın kırılmalar, 

kopmalarla birlikte açtığı  kanalların toplumda var olan olayların neden –sonuç 

ilişkisi ve aynı zamanda tarihsel bir kesit sunabilmemize olanak sağlayabilir. Fakat 

bu olayların ele alınışı, anlık ve tek başına bir süreci ele almayı anlamlı 

kılmamaktadır. Toplumsal aktörlerin toplumsal değişimde aldığı rolleri de 

değiştirmektedir. 

İslamcılık söylemi niteliksel olarak İslami hayatın yaşanması noktasında hem 

alışkanlık olarak hem de gündelik hayatın pratiklerinde kabul görmüş bir söylem 

olarak literatürümüzde yer almıştır. Bir yandan bu mevcut kavramsallaştırma 

yaşanırken; diğer yandan gündelik hayatın içinin boşaltılmış olması, bugünü anlama 

noktasında yakınlaşmanın yol açtığı görüş alanını daraltmıştır.  İslamcılık anlayışının 

radikal İslam’la ve ılımlı İslam’la tanımlanması, topyekün İslam anlatısının 

görünümü olarak kabul edilen bu tasavvurları gölge şeklinde nitelenmesine sebebiyet 

vermiştir. Dolayısıyla bu gölgenin asıl İslami kaideleri geçtiğinin kabul edilmesi ise 

gerçek algının önüne geçen puslu gölgelerdir. Yeni olarak tasavvur edilen önekinin 

aslında toplumsal değişimin ve belki de bu sürecin sonucu olan değişimin 

aktörlerinin meydana getirdiği bir “yeni düzen” olarak nitelenmesi, bu kavramın 

aslında “Eski İslamcılık” formu olmaktan öte olmadığı anlamına çağrışım 

yapmaktadır. 

İslamcılık düşüncesi çeşitli kategorilerde değerlendirilmiştir. Söylem 

düzleminde temel vurgunun ümmete ve ya devlete yönelik olması sivil ve siyasal 

İslam şeklinde bir tasnifi oluşmuştur. Bu ayrımda düşüncenin sosyal ya da siyasal 

karakteri ön planda tutulmuştur. Siyasal kavramı ise aktüel devletin denetiminde 

olmayı değil, politik bir özellikte olmayı vurgular. Devlet, siyasal İslam argümanında 

önemli bir konuma sahiptir(Akdoğan,2000:83).İslamcı hareketleri modernizm karşıtı 
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görmek kolaycılıktır. İslamcı hareketlerin birçok diğer ülkede de modernleşmeci 

süreçlerin sonucunda ortaya çıktıklarını söyleyebiliriz. 

Gerçekte, İslami hareketler sonradan ortaya çıkan olgular değildir. İslam, 

halkın yaşamında ve zihninde zaten mevcut idi. Önemli olan, İslami hüküm ve 

değerlerin ve bunların hayata aktarılması yaşaması idealinin, sistemin giderek İslami 

değerlerden uzak düşmesi karşısında çeşitli biçimlerde açığa çıkmış olmasıdır. İslami 

hareketler reformist ya da devrimci, ılımlı ya da radikal olabilirler, mezhep, tarikat, 

parti, örgüt ya da dernek biçiminde karşımıza çıkabilirler. Ama bu, sadece dış 

koşullarla İslam’ın iç dinamikleri, yani anlam kodları arasındaki belirli bir 

etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan bir farklılaşmadan, çeşitlemeden ibarettir. 

Aralarındaki farklılıklar ne kadar çok olursa olsun, yine de bunları belirli bir ortak 

taban da toplayan iki kaynak vardır: Kur’an ve Sünnettir.(Erkilet,2004:23). İslami 

hareketlerin temel çıkış noktası Kur’an ve sünnet ışığındadır. 

Türkiye’de uzun yıllardır gündemde olan MNP-MSP-RP-FP ve çizgisi 

üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında Sarıbay’ın Din ve Parti 

politikası: MSP Örnek olayı (1985) adlı çalışması sayılabilir. Ancak bu incelemeler 

daha çok modernleşme bazında yapılmış ve toplumsal hareketler temeline 

oturtulmamıştır. Oysa modernleşmekte olan bir toplumda dinsel bir partinin yeri ve 

anlamı üzerine yapılacak tartışmalarla, modernizmin topyekün eleştirisini yapan 

İslami hareketler hakkında yapılacak tartışmalar, şüphesiz birbirinden ayrı olmak 

durumundadır. Birinci kategorideki partiler, toplumsal hareketlerin cisimleşmiş 

ifadeleri olarak karşımıza çıkarlar. Toplumsal hareketler partiler halinde örgütlenerek 

kendilerini kitlelere duyurma yoluna gidebilecekleri gibi; bir hareket tabanına 

dayanmaksızın da parti kurulabilir. İkinci kategoride ki partiler toplumda sistemin 

beklentileri doğrultusunda istendik bir değişme meydana getirmek amacıyla 

kurulurlar. Üçüncü kategoride partiler ise, varolan toplumsal hareketleri sistem 

içinde tutmak, sistemle çatışma içine girmelerini önlemek amacıyla kurulmuşlardır 

ya da zamanla tutucu işlevi üstlenmişlerdir(Erkilet,2004:149). 

İslamcılık gibi bir hareketin birçok faklı söylem veya biçiminin farklı sosyal 

olgu veya tecrübelerin etkisiyle şekillenmesi ve hepsinin birbirine bir şekilde 
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eklenerek varolmasını bir nebze, belki de geçici olarak açıklayabilen bir 

kavramsallaştırma bu. Daha geniş bir kavramsallaştırma bu eklemlenmelerin ortaya 

çıkardığı farklılaşma veya çeşitlenme görüntüsüne göndermelerLE birlikte islacılık 

(Aktay,2009:1258-1280) kendi yeni tanımlarını oluşturacaktır. 

İslami hareketler sosyal değişim aktörleri olarak, iç içe geçmiş iki sürecin 

sonucunda amaçlarını ve taktiklerini değiştirmektedirler. Birinci değişim fırsat 

alanları daraltan ya da genişleten yeni yapısal şartlardır. Bu durum; İslami hareketin 

hedeflerini ve stratejilerini siyaset ve piyasada ‘geri çekilme,’ ‘çatışma’ ya da 

‘katılım olarak biçimlendirmektedir(Yavuz,2008:46).Fırsat alanınını göre İslami 

hareket hedef ve stratejisini belirlemektedir. 

Sayyid’in “İslamcılığın içerisinde İslamcı hareketlerin sayısı kadar 

varyasyonları vardır. Fakat İslamcı grupları birbirinden ayrı olmaları, birçok 

yorumcunun çok hızlı bir şekilde sonuca vardıkları gibi, tutarlıktan yoksun olduğu 

anlamına gelmediği” (2000:202) vurgusunu yapmıştır. 

Gerçekten de yetmişli, seksenli veya doksanlı yıllardaki söylemiyle İslamcılık 

bugün imkânsız ihtimallerin kovalandığı anakronik bir siyasallık olarak görülüyor. 

Buna mukabil bugün İslamcılık adına hareket edenlerin veya ettiği varsayılanların 

siyasi pratiklerinde İslamcılık adına teşhis edilebilir bir proje sunma konumundan 

çok uzak oldukları, daha liberal bir yönelim içine girdikleri, siyasal olarak da 

parlamenter demokrasi bağlamına teslim olmuş oldukları sıkça ifade edilmektedir. 

(Aktay,2009:1258) .Büyük siyasi kitlelerin etkisin yerine İslamcılık küçülen ve 

küçüldükçe marjinalleşen bir yapı arz etmektedir. 

Sosyal hareketler yaklaşımı İslamcı hareketlerin güncel boyutlarına, 

dolayısıyla oturmamış, dinamik ve değişim içindeki karakterine vurgu yapar. 

Müslüman kimliğin yeniden tanımlanma ve kolektif olarak talep edilme yollarını 

teşhis etmeye; din ve geleneğin, laik ve modernleşme yanlısı seçkinlerin kültürel 

programına karşı koyarak ve bu programla çatışarak nasıl yeniden benimsendiğini ve 

yorumlandığını görmeye yardım eder.(Göle;2008:21)Sosyal hareketlerle birlikte 

İslamcı hareketler Müslüman kimliği yansıtılması  noktasında tanımlanmasına ön 

ayak olur. 
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İslamcı hareketleri klasik sosyal hareket teorilerine dayanarak ekonomik ve 

sosyal krizlere tepki olarak ortaya çıkmış hareketler diye tanımlamanın sonucu 

günümüz İslamcılığına niteliğini veren kültürel süreçlere gereken önemi vermemek 

olacaktır. İslamcılığın modernizme bir tepki olarak nitelemek bu hareketin aktörleri 

tarafından üretilen günlük yaşam pratiklerini görmemizi engellemektedir 

(Göle,2009:44) .İslami hareketin teorik şizofreniyi aşabilmek için, bu araçların salt 

araç olmaktan öte bir değerlerinin olduğunu (Çiğdem,2001:123) kabul etmek 

gerektiğini ifade etmektedir. 

5.4.1.YENİ İSLAMCILIK 

Göle “İslamcılığı güncel bir yeni sosyal hareket olarak ele almak, karşıtlıklar, 

ortak noktalar ve karşılıklı alışverişler bağlamında düşünmek anlamına geliyor. 

İslamcılık modern zamanlarda modern aktörlerle gelişen bir olgu. Fakat tabloyu daha 

da karmaşık hale getirmek istercesine geçmişe yönelik bir değişim projesi 

geliştirmekte (2008:23) olduğunu vurgulamıştır. 

İktidarın yolunu açan daha ziyade, radikal İslam bayrağı altında geniş 

kesimlerin seferber edilmesi, sonrasında radikalizmin yenilgiye uğraması ve 

yenilginin ardından radikaller 19.yy liberal İslam’ın mirasçıları olabilirler ama 

modernleşmiş İslamı kitleler arasında doğallaştırmalarını sağlayan etken bu miras 

değil, önceki radikalizmleri ve popülist hareketlilikle olan geçmiş deneyimleridir. Bu 

hareketlilik yenilgiye uğramadan, ılımlı İslam bugün ne sadık takipçilerine ne de 

şevkli önderlerine kavuşabilirdi(Tuğal,2010:12).Mecburi değişim süreçleri İslamı 

kitlelerin bu alanda tecrübesi neyi yapmamaları gerektiği noktasında bilinçlendirmiş. 

Gündelik siyaset alanında çözüm bulmalarını kolaylaştırmıştır. 

Türkiye’de İslamcı yeniden canlanma olarak yorumlayabileceğimiz kavram 

yalnızca dini değişkenlere dayanarak açıklanamaz; bu toplumun din dışı boyutlarıyla 

pek çok bağlı olan karmaşık bir süreçtir.(Mardin,2010:217) Bu süreç siyasal, sosyal 

ve ekonomik aktörlerin de bir araya gelerek oluşturduğu öğelerin topyekün 

değişimiyle mümkün olmuştur. 



61 

 

Ak Parti yalnızca Türkiye’de değil, İslam Dünyasında da reform ve 

demokrasi ikonu haline geldi. Ancak literatürde çoğunlukla ileri sürüldüğünün 

aksine, parti bir başkalaşımın ürünü, yani geçmişi olmayan bir nesne yahut tarihte bir 

kırılma değildir. (Turam,2011:11).Aslında devlet alanı ve İslam’ın yerel siyaset 

alanından çıkarılıp daha çok dünya konjonktürüne uyarlanmış halidir. 

İslamcılık ve İslami hareketleri birbirinden ayırmak önemlidir. İslamcılık ve 

İslami hareketler arasındaki ilişkiyi açık bir biçimde göstermektedir. Bu anlamda 

İslamcılık, siyasal ve ideolojik bir akım olup, İslami hareketler bağlamında 

gerçekleştirilecek bir bağlam oluşturmaktadır. İslami hareketler onun 

gerçekleştiricileri, kuvveden fiile geçmesini sağlayan araçlar durumunda 

olmaktadırlar (Erkilet,2004:33).Bu bakımdan inceleme konumuzun genel olarak 

İslami hareket olmaktan çok İslamcılık olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İslam’ın 

yeni kamusal yüzleri işte bu bireyselleşen yüzleri okumaya yöneliyor. İslamcı 

kolektif hareketle siyasal sahneye çıkan Müslüman kimlik giderek toplumsal ve 

kültürel alanlara nüfuz etmekte bir yandan da normalleşmektedir. Yani kendini 

tanımlamak için kolektif bir İslamcılığa başvurmaya artık gerek duymamaktadır. 

İslami kavramı zaten yumuşayan vurguyu siyasaldan kültürele geçişi ifade eder. 

İslamcı, İslami Müslüman kavramları arasındaki ortak paydalar artmaktadır. 

Toplumlarda genel bir değişmeye karşılık gelen bir siyasal değişmede 

gözlenmektedir. Bu değişme doğa ile diğer toplumların arasında ilişkileri, her bir 

toplum içerisindeki kümelerin karşılıklı etkileşimi ve eski kuşakların yok olmasına 

(Aydın,2000:170) neden olmaktadır. 

 

İslami hareketlerin modernlik karşısında kalıcı olup olmadığına, bir alternatif 

oluşturup oluşturmadığına getiriyor. İslami ve modern kesimler arasında karşılıklı 

etkileşimin, bir arada yaşama deneyiminin başladığını ve bunun eski sınırları 

zorladığını görüyoruz. Yeni İslami yüzler yerel ve küresel düzeyde kendi 

cemaatlerini dışına çıkıyorlar, bireyselleşiyor, sınırların ötesine geçiyorlar, farklı 

kesimlerle diyaloga girerek piyasaya, eğitim, medya, tüketim, politika aracılığıyla 

güç edinerek, saflıklarını farklılık iddialarını kaybederek melezleşiyorlar. Ancak bir 
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yandan sınırlar aşılırken öte yandan yeni sınırlar çizme ve kimliğin muhafazası da 

birbirini takip eden ihtiyaçlar olarak ortaya çıkıyor. İslam’ın melezlenmeye başladığı 

bu süreçte, yeni saflık arayışlarının, yeni sınır muhafızlarının ve yasak tanımlarının 

oluştuğuna tanık olabiliriz (Göle,2009:16). Sosyolojik olarak, Ak Parti’nin 

öğretmenler, polisler, tüccarlar ve yeni Müslüman aydınlardan, mütevazi esnaf ve 

işadamlarına kadar çeşitli arka planlarına sahip insanları etkilediği görülür. Oysa Ak 

Parti yalnızca ağustos 2001’de kurulmuştu (Yavuz,2008:347). Dolayısıyla 

İslamcılığın yeni aktörlerin en önemli özelliği eğitimli, meslek sahibi ve kentli orta 

sınıf oluşlarıdır. 

Laik entelektüeller aslında dini uyanış diye bir şeyin hiç olmadığını bunun 

sadece bir grup insanın uzun bir süre saklamak zorunda kaldıkları, ama şimdi açıkça 

ilan edebildikleri duyguların yeniden teyidinden başka bir şey olmadığını iddia 

ederek İslami hareketin onu destekleyen kuşakla birlikte ölecekti ve sadece gelip 

geçici bir öneme sahipti (Lewis,2008:571).Yeni İslamcı aydınlar, kadın ya da erkek, 

Türkiye’deki eski İslamcı düşünürlerden farklıdırlar. Modern Türk dilini 

kullanmakta, Batılı düşünürlere atıfta bulunmakta, postmodernizm gibi konuları 

tartışmakta laik entelektüellerle kamuoyu önünde tartışmakta ve Batı dillerini 

konuşabilmektedir. Yazılarında alternatif bir İslami kimliği ve toplumu betimleme 

arayışındılarsa da, sosyal profillerinde, yazış ve iletişim stillerinde ve kitle 

medyasının kullanımında(Göle ,2008:109).İslami hareketler kültür, eğitim ve 

ekonomi alanlarına katılarak, bu alanları etkileyerek ya da kontrol ederek kimlikleri, 

kurumsal yapıları, hayat tarzlarını ve toplumun ahlaki kodunu yeniden inşa etmeye 

çalışır.(Yavuz,2008:41) Yeni seçkinlerin eğitim,kültür ve ekonomik alanlarında 

gelişmesiyle birlikte hayat tarzı ve dünyadan beklentileri değişmiştir. 

Nilüfer Göle : “Bu değişimi Türkiye’de İslami kesimler melezleşiyor” ifade 

etmektedir. Akman ise “Beyaz Türkler’in de aynı yolu benimsemesi gerektiği 

görüşünde. Son günlerde iyice şiddetlenen Laikçi ve İslamcı çatışmayı 

yakınlaşmanın bir tezahürü”(2003:163) olarak ifade etmiştir. 

İslami sosyal hareketler, kamu ve özel alan arasındaki belirsiz sınır sebebiyle, 

beşeri hayatın kişisel boyutları üzerinde yoğunlaşır. Günlük hayat alanlarında 
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aralamak, gözetlemek ve kontrol etmek için İslami kullanmaya çabalar; Müslümanlar 

ne yer, ne içer, ne giyerler, nerelerden hoşlanır ve nasıl davranırlar? İslam hem 

kişisel hedef ve çıkarları izlemek için ustalıkla idare edebilecek ve 

şekillendirilebilecek bir kaynak, hem de kimlik ve çıkarları oluşturan disipline edici 

bir komplekstir. İslam’a kaynak, kişilik ve sosyal sermaye oluşturucu bir blok olarak 

odaklanmak suretiyle, maddi kaygıların, piyasa İslam’ı ve sosyal devlet İslam’ı gibi 

farklı İslam’ı hareketleri inşa etme biçimini nasıl etkilediğini görebiliyoruz 

(Yavuz,2008:44). İslami hareketlerin dışarıdan analizinde bu durum çok açık 

görünür. Nihayetinde bu hareketler hepsinin de modern olmaktan başka bir yollarının 

bulunmadığı, zaten kullanmakta oldukları modern iletişim araçları, ekonomik ilişki 

biçimleri ve bağlandıkları küresel ağlar dolayısıyla bunu yeterince gösterdikleri 

yönlü analizler, ilginç bir biçimde telaşa mahal olamadığı telkinini 

içerir.(Aktay,2010:62)  

Yeni İslam’ın Türkiye’deki tabanı çağdaş materyalist değerlerin soyut İslam 

ideolojisi içinde kendine sağlam bir yer açmasında etkili olmuştur. Bu tabanı, ikinci 

sınıf laik kurumlarda eğitim görmüş, kentten ziyade taşra doğumlu, yukarı doğu 

hareketli, krizden başını alamayan Türk ekonomisinin imkânlarını aşacak şekilde acil 

kimlik ve ekonomik güvence gereksinimi olan genç insanlar oluşturmaktadır. 

(Cizre,2005:105)İslamcılık Yeni toplumsal hareketlerde olduğu gibi alt başlıklarınında 

değiştiği bir süreç arzetmektedir. 

Aktay “Türkiye’deki İslamcılık için çok daha önemli olmak üzere bütün İslam 

dünyasında Müslümanların siyasi varoluşları için belirleyici etkiler yapmıştır. 

Halifesizleşme bir tür siyasal bedensizlik (disembodiment)  durumuna denk 

düşmüştür(2009:1258-1280).” Halifesizleşmenin beraberinde siyasal bedensizliği 

halini aldığını vurgulamıştır. 

Müslüman kitlenin dünyanın yeni şartlarında uzun süre bir mağduriyet veya 

sahipsizlik duygusuyla kendini var etme yoluna gitmesi stratejik bir tercih değil son 

derece doğal kendiliğinden gelişen bir durumdu. Kendini "öz yurdunda garip öz 

vatanında parya" gören bu dönemin İslamcıları için aslında durum tam bir fetret 

halidir. Fetretin bir yanı atalettir. Hiçbir etkinliğin olmadığı, geleneksel bir siyasal ve 

toplumsal pratiğin tam bir kopuş yaşadığı bir dönemdir bu. Kopuş bir kez 
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yaşandığında bir önceki dönemi bir sonraki döneme ulamanın yolu çok çetrefildir. 

Her türlü toplumsallaşma zemininin de yok olduğu bir zeminde bireysel veya küçük 

grup iletişimlerine dayalı hafızaya çok iş düşer, ama hafıza hiçbir zaman o kopuşu 

tam anlamıyla restore edemez. Genellikle arada bir de fetret boşluğunun bulunduğu 

iki dönem arasındaki ontolojik fark sanıldığından çok daha fazladır. Arada bir 

boşluğun bulunduğu iki cemaatin ne zihniyeti ne dertleri ne ufukları birbirinin aynısı 

değildir (Aktay,2009:1258-1280). Ak Parti’nin muhalefet partisiyken iktidara 

kayması ve merkez sağ parti olamaya çalışması bir yandan radikal İslamcıları 

küstürürken diğer taraftan İslamcıların mobilize olması ve değişimin ana aktörü 

olmasını sağlamıştır. 

Çağdaş İslamcı hareketler yeniden canlanma hareketiyle İslam’ın bozulmamış 

ruhunun yeniden keşfedilmesi gerektiğine, ilişkin düşünceyi paylaşılıyor 

(Göle,2008:25).Radikal siyasi duruştan daha toplumsal ve kültürel bir eğilime 

taşıyan bir dönüşüm gerçekleşiyor. 

İslamcılık akımı çağdaş fıkhı Mısır’da Müslümanlar Hasan El –Benna, 

Seyyid Kutup, Mevdudi, Raşid Gannuşi, Ali Şeriati ve Ayetullah Humeynidi. Türk 

İslamcılarının referans aldığı isimler ise Süleyman Hilmi Tunahan, Necip Fazıl 

Kısakürek, Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi isimleri kanaat önderi olarak 

belirlemişlerdir. Herkesin İslamiyetle ilgili bol bol konuştuğu ama sorunları 

çözmekteki yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. 

Radikal hareketlerin bu şekilde düzen yanlısı hareketlere dönüşümü 

genellikle sağlıklı bir evrim, bir öğrenme süreci, uyum sağlama, aklileşme, işbirliği 

sekülerleşme ve demokratikleşme olarak değerlendirilmiştir.(Tuğal,2010,12) Yeni 

İslami aktörler Türk devleti arasındaki değişken ilişkiler, kısmen devletle toplum 

arasındaki uçurumun ortadan kalktığının habercisi oldukları için büyük önem taşır. 

İlginçtir, bu dönüşüm, kanımca devlet ile İslami aktörler arasında alternatif bağlar ve 

yakınlıklar gelişmesine sebep olarak kurumsal reformu öncelenmiş, hatta 

hızlandırılmıştır.(Turam,2011:8)  
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5.5.TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAMCIĞIN DÖNÜŞÜMÜ  

Türkiye’de siyasal İslamcılık kavramının varlığına bakacak olursak 1978’li 

yıllardan başlayan bu süreç günümüzde farklı siyaset partilerinin görünümü olarak 

devam etmektedir. Türkiye’de 1980‘li yıllardan itibaren İran etkisiyle başlayan 

İslamcılık akımının ilk dönem taşıdığı anlamları, günümüzde farklı bir görünüm 

olarak temayüz etmektedir. 

Seksenli yıllara kadar gelen İslamcı söylem o zamana kadar bir dizi unsurun 

eklemlenmesiyle şekillenmiştir. Sosyolojik anlamda teknik bir terim olarak 

eklemlenme, belli sosyolojik olguların başka olgularla karşılaştığında tamamen 

diyalektik bir dönüşüme maruz kalmaksızın, ama mutlaka bir nebze etkilenerek bu 

olguların veya evrelerin eklenmesiyle yeni bir oluşumu ortaya çıkarmalarını ifade 

eder. Hiçbir sosyal olgu, kavram, kurum sonuna kadar kendisi olarak kalamaz. 

Ancak diyalektik düşüncenin varsaydığı gibi her karşılaşmanın sonucunda da başka 

bir şeye dönüşmez. Bazen eski ve yeni unsurlar az bir değişim geçirmek suretiyle 

birbirine eklenerek beraber var olmaya devam edebilirler. .(Aktay,2009:1258-1280) 

İslamcılık eski ve yeninin birleşmesiyle ilk alanda vurgu yapılandan hareketle yeni 

anlamı da içine alarak eklemlenmeyle birlikte devam edecektir. 

Tepeye göre “Türkiye’nin merkez sağ hareketine doğru gelişen bir siyasal 

gelenekle aynı hizada yer alarak laik kamuoyunun endişelerini giderir ve Parti’nin 

temsil etmeyi amaçladığı ortak değerlerin temelini oluşturduğu savıyla İslam’ın 

politikalarında temel bir rol oynamaya devam edeceği hususunda çekirdek tabanına 

güvence verir. Buna rağmen aynı belirsizlikler nedeniyle şu anki haliyle muhafazakar 

demokrasi çatışmalara yol açmayan bir sosyal dönüşüm projesi için ana değerler 

sunmaktan uzaktır, İslam’ın siyasal rolünü toplumda kendiliğinden bulunan bir takım 

geleneksel değerler dizisine indirgemek suretiyle İslami hareketin kendi içinde 

reform oluşturan ilerlemeci yönünün gücünü azaltmaktadır ve İslam’ın 

marjinalleşmeden kamusal alana dahil edilebileceği ve sadece muhtemel yolları 

aramanın gerektiği savıyla, İslamcı çevrelerin başını çektiği, sosyal uzlaşma 

yaratmada faydalı olacak toplumsal siyasi tartışmaları engellemekte”(2010,141) 

olduğunu belirtmiştir.  



66 

 

İslam’ın Siyasallaşmasını ifade ederken bir taraftan farkında olmadan siyaseti 

aşağılamakta, onu bulaştığı yerleri bir şey olarak göstermekte, bir taraftan da bir 

Müslüman’ın yerine göre en naif eylemleri bu siyasallığın içine tıkıştırılmaktadır. 

Kısacası burada sıklaşan bir şekilde siyasetin aşağılanması dediğimiz bir yere doğru 

giden bir dil gelişmiştir. Herhangi bir insanın herhangi bir eylemini siyasallıkla 

suçlamak bir çeşit art niyet affetmek anlamına gelmektedir. Oysa insan eylemi başlı 

başına siyasal bir içeriğe de sahiptir.(Aydın,2006:165)İslam’ın siyasallaşmasının 

yanlış bir ifade olduğu insanın ister istemez eylemlerinde siyasal bakış açısının 

bulunacağı ama bunun ne düzeyde olduğunu niyet okumanın belirleyeceğini 

belirtmiştir.  

Siyasal İslam çizgisinin partileri Türkiye’yi Ak Parti gibi dünya sistemiyle 

entegrasyonu sağlamış, Avrupa Birliği üyesi, yüzü Batı’ya dönük kabullenen, 

sistemin laik karakterini ve demokratik yapısını savunan Ak Parti ekonomiden 

siyasete kadar daha farklı bir konumdadır.(Akdoğan,2010,89) 

Ak Parti’nin hâlihazırdaki yaklaşımı İslam’ı öncelikle özel alana indirgeyerek 

siyasal rolüyle ilgili tabanından gelen beklentileri, kurumsal olarak açılan alanlarda 

İslami değerlerin ve İslami grupların daha aktif rol oynamasıyla uzun zamanda siyasi 

pratiğe dönüştürmeye amaçlayan bir strateji olarak da yorumlanabilir. Bu yaklaşım 

partinin İslam’la ilgili meseleleri çözme beklentisiyle şu anda sadece bireysel 

hakların güçlendirilmesine odaklanmasını gerektirmektedir. İlginçtir ki, halen devam 

etmekte olan İslam’la siyasetin birbirlerisinden ayrılması sürecini daha da 

güçlendiren işte bu teolojik yaklaşımdır.(Tepe:2010,177)Değişen alan İslamiyet alanı 

olamaktan çok siyaset alanınıdır. Bu karşılıklı değişim hangisinin daha önce 

değiştiğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

İslamcı siyasal kimlik geleneksel olarak Batı’ya, Batılı değerlere ve 

Türkiye’deki Batılılaşma tarihine muhalefet çevresinde kurulmuşken,1990’ların 

sonlarındaki İslamcı siyasetçiler –ki çoğu Ak Parti’ye katılmıştır- kemalist /laikçi 

merkezle karşılanmalarında söylem meşruiyeti kazanabilmek için Batı’ya ve 

hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi modern /batılı değerlere ihtiyaç 

duyduklarının farkına (Dağı,2010:125) vardıklarını belirtmiştir. 
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İslami köklerine rağmen Ak Parti’nin İslamcılık da dahil tüm ideolojiklerin 

küreselleşme çağında artık öldüğünü kabul etmesinden de anlaşılacağı üzere, artık 

gelişti. Parti siyasal İslam’ın yükselmesinin dinin Türkiye’deki toplumsal ve 

ekonomik etkisine zararlı olduğunu anlayarak, siyasal İslam’ın kendi kendini 

yenilgiye uğratan başarısından kaçma çabası içinde muhafazakâr demokrat tanımına 

gittiyse de, bir yandan muhafazakâr demokrat bir parti olma iddiası söz konusuyken, 

laikçi muhaliflerle beraber bazı İslami çevreler de partinin İslamcı kimliğinde ısrar 

etmektedir.(Dağı,2010:128)Parti kendisini her ne kadar muhafazakar demokrat 

olarak tanımlasa da seçmenlerinin nezdinde  İslami öğeleri içinde barındıran bir parti 

olarak görülmektedir. 

Siyasi profil sorgulamasında Ak Partililer kendilerini sırasıyla muhafazakar 

demokrat, milliyetçi muhafazakar, sosyal demokrat ve İslamcı şeklinde 

tanımlamaktadır. İslamcı tanımını kullananlar tüm araştırmalarda %5 ile %10 

arasında değişmektedir. Bu oranın siyasal İslam çizgisindeki partilerde %85 

civarında olduğunu hatırlamak gerekir. Demokrat partilerde %15 ‘e yakının kendini 

sosyalist olarak nitelendirilmesi gibi bir durumdur; yani partinin ana gövdesi kendini 

muhafazakar olarak konumlandırmaktadır.(Akdoğan,2010:90) Anket sonuçlarına 

baktığımızda %5 -%10 olması İslamcı geleneğin yeni mecra alanı bulduğu ve 

kendisini tek başına İslamcı bir parti olarak görmeyi güçleştirmektedir.Bu zorluk 

aynı zamanda muhafazarlık kavramıyla dirsek temasında bulunan İslamcılığın göz 

ardı edildiğini göstermektedir. 

Türk siyasal tarihine baktığımızda kendini muhafazakar olarak tanımlayan ve 

İslamcı olmadığını her ortamda sürekli ifade eden merkez sağın siyasi olarak yeniden 

yapılandırılması, muhafazakar demokrasi anlayışının geliştirilmesine neden 

olmuştur. Bu kimliğin aynı zamanda çok seslilik, çok kültürlülük, etnik kimlik 

sorunlarının çözülmesinde yer almasıyla ve toplumsal tabanında bir anlamı olan dini 

öğeleri de içinde barındırarak aslında İslamcılık anlayışından uzak görüntüsüyle 

siyasal alanda meşruluk kazanmaya devam etmektedir. Türkiye'de 2002 yılında Ak 

Parti'nin iktidara gelişi ve belki de birçok göstergeleri itibariyle Türkiye tarihinin 

belki de en başarılı hükümet dönemi sayesinde 2007 yılında tekrar oyunu artırarak 

iktidara gelişinin İslam ve siyasallık ilişkisini yeniden düşünmek üzere telkin edeceği 
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hiçbir ders olmamıştır. Bu bağlamda Ak Parti’nin ısrarla İslamcı veya dinsel 

milliyetçiliğe dair hiçbir iddiası olmayan bir parti olma vurgusunun anlamını tam da 

düz bir biçimde mi anlamak lazım? Ak Parti'ye kapatma davası açan Yargıtay 

Cumhuriyet başsavcısı ve onun temsil ettiği odaklar belli ki Ak Parti’nin ne 

programında ne de siyasal söyleminde hiçbir İslamcı veya İslami vurgu 

barındırmadığı halde, partinin ve lider kadrolarının bütün yaptıklarını İslamcı bir 

siyasetle ilişkilendirmekte tereddüt etmemiş görünüyorlar. (Aktay,2009:1258-

1280)Ak parti programında ve diğer demeçlerine baktığımızda kendini İslamcı 

olarak tanımlamamaktadır. Bu güne kadar açılan davalarda partinin İslamcı 

geleneğine olan vurgu ön planda tutulmaktadır. 

5.6. İSLAMCILIĞIN TOPLUMSALLAŞMA HALİ 

 

Ernest Gellner’in kullandığı anlamıyla, kent İslami ve halk İslam’ını 

kaynaştırabilecek figürler ortada yoktu. Fazlasıyla kitabî ve “İstanbullu” kent 

İslamcılığı, Osmanlı’nın son döneminde genel olarak Meşruti monarşi yanlısı olduğu 

gibi; Cumhuriyet döneminde ise monarşist bir Osmanlıcılık hareketi 

üretmedi.(Taşkın,2009:454)1980 sonrasında ekonomik, siyasal ve sosyal alanda 

önemli değişimler olmuştur. Türkiye’de 28 Şubat süreci sonrası İslamcılık, siyaset 

anlayışını temsil eden yenilikçi söyleme ait “yeni, neo” anlayışından hareketle Adalet 

ve Kalkınma Partisi söylemine dek uzandığı açıkça izlenebilir. 

Değişimin nispeten toplumsal grupların, topluma aidiyet hislerinden ve 

toplumdaki konumlarından henüz büsbütün mahrum olmadıkları, ona tamamen 

yabancılaşmadıkları ve merkezi kurumlarına ve sembollerine bazı olumlu 

yönetimleri de hala sürdürdükleri böylesi politikaların yerine getirilmesine ve 

ilkelerine ilişkin kabulü, büyük ölçüde merkezi sembolik alanlarda bazı başkaldırı 

sembolleri (Eisenstadt,2007:60-61) belirlemelilerine rağmen değişim yeni 

paradigmaların çıkmasını sağlamıştır. 

Toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen bir aidiyet çerçevesi, yani milli 

kültür dâhilinde yer almaktadırlar. Çok partili siyaset İslami muhalefeti siyasetin 

kurumsal çerçevesi içinde tutmaya yaramıştır. İslami sembol ve kimlikler kamusal 
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alanda yeteri kadar ifade imkanı bulamadığında dahi radikal olmayan İslami parti 

politikaları İslamcı aktörlerin sınırlı da olsa sesi olmuştur. Radikal İslamcıları 

marjinal bir grup olarak(Turam,2011:59) belirtmiştir. 

Farklı nitelikteki sağ ideoloji biçimlerini birleştirmeye aday nitelikte olmak, 

kapitalist düzenden yana olarak; yine bu boyutu verili olarak kabul eden bir 

liberalizm savunucusu ise muhafazakârlık, milliyetçilik, dindarlık ve otoriterlik 

olarak ön plana çıkıyor. Belirli bir ülkede sağı tanımlarken, bu niteliklerin çelişkisiz 

ve tutarlı biçimde var olduğu bir ideal tip aramak neredeyse son derece zor bir 

tecrübedir. Sağın hegemonyası bu çelişkili bir aralıkta aranmalıdır. Tutarsız  

yanlarının ve bilinçli olarak tanımsız bırakılan riskli alanlar farklı sağcılıkların 

hegemonik olabildikleri bağlamlarda dikkati çeken özelliklerini (Taşkın,2009:452) 

sıralamıştır. Merkez sağ liderleri toplumla kurdukları ilişki dolayısıyla milliyetçilik 

,İslamcılık ve liberalizm gibi bütünsel siyasal anlayışlarla bilinçli  olarak 

sahiplenmekten uzak durmaktadırlar. 

Sosyolojik olarak merkeze taşınmak köylülükten, taşralıktan, geri 

kalmışlıktan kurtulmak, şehirli, orta sınıf olmak, kültürel dönüşümden geçmek 

anlamına gelmektedir. Ak Parti’nin yapmaya çalıştığı, çevrenin ihtiyaç, beklenti ve 

isteklerini merkeze taşıyarak merkezin diline doğru tercüme etmektedir. Ak Parti’nin 

yapmaya çalıştığı çevrenin ihtiyaç, beklenti ve isteklerini merkeze taşıyarak 

merkezin diline doğru tercüme etmektedir. Bugüne kadar yaşanan gerilimler 

çevrenin taleplerinin merkezin diline doğru üslup ve söylemlerle tercüme 

edilememesinden ve çevrenin merkeze yönelik yıkıcı bir pozisyonda 

konumlandırılması  (Akdoğan,2010,78) olarak ifade etmiştir. 

Ak Parti'yi anlamak için tarihsel arka planıyla birlikte ele almak 

gerekmektedir. Fazilet dönemi ayrışmasıyla ön plana çıkan bu ayrışmayı MSP, MNP, 

Fazilet, Saadet çizgisinde de aramak elzemdir. Bunu anlamak için ANAP ve Milli 

Görüş ideolojisine sahip partiler içinde nasıl bir yere sahip olduğunu görmek 

gerekiyor. 

Milli Görüş’ün bir dönem sosyal adaletçi kavramlarla İslamcılık arasında 

bağlar kurmaya çalışması; Erbakan’ın Demirel ve daha sonra Özal gibi liderleri de, 
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“renksiz, kokusuz sağcılar veya liberaller” diyerek eleştirmesi de, bu cenahın merkez 

sağla aralarında ciddi bir fark görme eğilimini güçlendirdi. Yine Milli Görüş, 

MHP’de temsil edilen milliyetçilerden daha açık ve yoğun biçimde, merkez sağın 

büyük kent ve uluslar arası iktisadi çıkarların savunuculuğunu yaptığı eleştirisini 

gündeme taşıdı. Aynı çizginin, daha çok kent yoksulları arasında kök salma 

uğraşındaki RP’de sahiplenilmesiyle, solun gerilediği bir ortamda sosyal adaletçi 

taleplerin gündeme getirilmesi ve “yozlaşmış” merkez sağ partilerden açıkça mesafe 

alınması da, seçim başarılarında etkili olmuştur. Böylece Milli Görüş’ün Sağ ve 

Sol’dan farklı milli kadrolara, milli görüşe sahip olduğu iddiası, merkez sağ ve solun 

tarihlerinin en yoğun krizinde olduğu bir dönemde, bu harekete ciddi destek 

sağlamıştır. Yine Ak Parti’nin, merkez sağ ve solun en ağır yenilgiyi yaşadığı 2002 

seçiminde iktidara gelmesi de aynı tükeniş sürecinden istifade etmeye devam 

edildiğinin göstergesidir(Kanat,2009:465-466).Ak parti 2002 seçimiyle birlikte 

toplumsal tabanın değişimin siyaset alanına taşınmasını sağlamıştır. 

Ak Parti’nin İslami muhafazakârlığının omurgası haline getirerek merkez sağı 

yeniden tanımlama hamlesine girişmesi için gerekli koşullar doğurmuştur. 

Küreselleşme sürecinin kimlikleri görecelileştirme etkileri karşısında tutunum 

sunabilme ve özellikle kitlesel korku üretim mekanizmaları aracığıyla pompalanan 

ölüm ve bitimlilik gibi ontolojik alanla ilintili gerçeklerle giderek daha yoğun 

yüzleşme zorunluluğuyla baş edebilecek anlam haritaları sağlamak bakımından 

dinselliğin, merkez sağ ve milliyetçi gelenekler karşısındaki avantajları açık 

(Kanat,2009:469) olduğunu belirtmiştir. 

Yaşadıkları coğrafyalarda geçirdikleri travmatik modernleşme deneyiminin; 

globalleşme ile yaygınlık kazanan post modernitenin sunacağı imkânlarla tedavi 

edilebileceği fikri, bugün Müslümanlar’a cazip gelmektedir. Ne varki adalet ve 

ahlaktan arınmış liberal dünya düzeninin öngördüğü kültür ve hayat biçiminin, 

varsayılanın aksine farklı olana müsaade edemediği gözlerden kaçmaktadır. Bilginin 

global sirkülasyonuyla market dini haline gelmesi ve her hangi bir farklılığı artık 

tahammül göstermemekte; üstelik farklı olanı da farklı olanı da trajik bir yerliliğe 

mahkum etmekte (Arslan,2004:11) olduğunu vurgulamıştır. 
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Liberal demokrasinin siyasal kültürümüzün bir parçası olmadığını, özellikle 

bireysel haklar boyutunda tepeden inmeciliğin ülkemizdeki hemen hemen her siyasal 

akımın ortak bir alışkanlığı olduğunu öne sürmüştük. İslamcılar, Müslüman 

kimliğinin tepeden inme yöntemlerle toplumsal yaşamdan silinmesine karşı çıkıyor, 

ama buna çözüm olarak tepeden inme yöntemlerle toplumun İslamileştirilmesini 

söylüyorlardı.(Gülalp,2002:183-184) İnsan hakları vs. gibi meselelerle İslamcı 

pozisyonları dile getirme girişimleri başarısızlığa mahkumdur, çünkü böyle 

pozisyonlar ancak sekülerleşme ile mümkündür dolayısıyla Müslüman toplumların 

yapacakları tek şey sekülerleşmeyi beklemektedir.(Sayyid,2000:177) olarak ifade 

etmiştir. 

5.7.AK PARTİ’NİN İSLAMCILIKLA İMTİHANI 

Türkiye İslamcılığının tarihi ve ideolojik seyrini anlamlandırmak,  onu tüm 

İslam dünyasında esen rüzgârlarla nerede örtüşüp nerede ayrıştığını daha iyi 

kavrayabilmek. Türkiye İslamcılığı en başından, ilk çıkış yıllarından itibaren; bir 

yanıyla, İslam coğrafyasının modernleşme karşısında verdiği genel tepkinin ifadesi, 

diğer yansıyan Türkiye’nin kendi yakın tarihine ilişkin süreçlerin bir 

parçasıdır.(Mert,2011:419)Türkiye’de İslamcılık  ilk oluşum süreçleriyle birlikte ele 

alındığından günümüze gelinen noktada İslam’ın modernleşme konusundaki aldığı 

konum diğer İslam ülkeleriyle benzerlik teşkil etmektedir. 

 

28 Şubat bir kırılma noktasıdır. İslamcı hareket, dünya konjonktürünün ve 

Türkiye’nin iç siyasetinin etkisiyle 1990’lı yıllardan itibaren yükselişe geçmiştir. 

Ama milli görüşün iktidara gelmesiyle birlikte sorunları büyüdü. Her ne kadar 

muhalif bir hareket olsa da iktidara endekslenmişti. Bir yenilmişlik, rövanş 

psikolojisi ve iktidara gelme hırsı olan bir siyasi hareketti. Tam iktidara geldiğinde 

sorunlar büyüdü ve Türkiye’yi yönetmesi konusunda ciddi zaafları olduğu ortaya 

çıktı. Gelenekçi-yenilikçi çatışması da tam bu noktada başladı. Merkez sağ 

siyasetinde yenilikçilik fikri varolan siyasi geleneğin reddi olmaktan çok “yeni” bir 

algılayışın benimsenmesine sebep olmuştur. Ak Parti yönetim kadrosu ile halk 

çoğunluğu tarafından var olan siyasi paradigmaya eleştiri getirilmektedir. 
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Ak Parti’nin İslami yeniden içeriklendirme çabaları ve küresel kapitalizmin 

derinleşmesiyle, kimi uygarlıkçı veya kültürcü “alternatif” projelerin cazibe 

kazanması arasında da benzerlikler olduğu iddia edilebilir.(Kanat,2009:471)  Ak 

Parti’nin söyleminde İslamcılıktan geriye, Müslüman bir toplumun Avrupa Birliği’ne 

üyeliğini bir şekilde meşrulaştıran “İslam Medeniyeti” kavramı kalmıştır, bir de 

İslamcı geçmişe ve türbanlı eşlere sahip kadrolar. Medeniyetçilik damarının ve İslam 

medeniyeti söyleminin Türk İslamcılığında hâkim konumda olduğu hatırlanacak 

olursa İslamcı ethos kaybının eşlik edip etmediği hala netleşmemiştir. 

(Özdenören;2011:155) Türk İslamcılığın da etken medeniyetçi bakış açısı olmuştur. 

Bourdieu, İslam’ın mekân-zaman yapılanmasının da İslami kültürün bir 

parçası olduğuna ve Müslümanların Müslüman bir toplumda nasıl davrandıklarını 

anlamak istiyorsak bunu yeniden kurmamız gerektiğine dikkatimizi çekmiştir. 

(Mardin,2011:161) Türkiye’nin yeni Müslüman entelektüelleri devlet mevkilerinde 

konumlanmaktan ziyade, büyük özel şirketlere danışmanlık yapmakta ya da iyi 

ücretler karşılığında dergi ve gazetelerde yazmaktadırlar. Bu yeni sınıfın oluşumu, 

tekkeden basılı metne, sözel kültürden yazılı kültüre geçişi temsil 

etmektedir.(Yavuz,2008:43)Yeni sınıfın entelektüeller kanalıyla Müslüman algı ve 

tavrı şekillendirdiği bir yapı oluşmuştur. 

Ak Parti liderlerinin siyasi ve toplumsal geçmişleriyle, yani radikal İslami 

kökenden ve halkın içinden geliyor olması önemliydi. İslami yaşama şekli olarak 

kaba siyaset ve dogmatizmden uzak peygamber kelamını hoşgörü ve akıl dilini 

kullanarak yaşamaya başlamışlardı.(Tuğal,2010:211-232)Ak partiyi İslamcı olarak 

tanımlamanın yanıltıcı olduğunu kabul etsek bile, partinin geniş kitlelere çekici 

gelmesinin en azından yöneticilerinin Müslüman kimlik tartışmalarından, İslamcı bir 

siyaset izlemeseler de bu kimliklerini kamusal yaşamda rahatlıkla taşımak 

istemelerinden, dolayısıyla Müslüman kimliğin baskı altından kurtarılmasının siyasal 

bir hedef koymaktadır. Bu durum kendi başına İslamcı yapmadığını Müslüman 

kimliğin kültürel ve toplumsal olarak geniş kitlelerin gözünde etkin olduğunu söyler 

(Gülalp,2002182). Gülalp’in ifade ettiği durum, partinin kendini tanımlamasıyla 

birlikte Ak parti kimlik sürecinde oluşan aktörleri göz ardı etmekten 

kaynaklanmaktadır. Müslüman kimlik ve İslamcılık bazen iç içe geçmek zorunda 
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kalmıştır. Bu süreci anlamak için tarihsel arka plana bakmak gerekmektedir. 

Sekülerleşme, Laiklik ve Türk modernleşmesi dönemi toplumsal farklılıkların ortaya 

koyarken ne derece çetrefilli bir iş yaptığımızı görürüz. 

Eski radikaller, yani 1980’lerde parti siyasetini reddedenler, kitlesel halde Ak 

Parti’ye katıldılar. Daha RP döneminde massedilenler ve bu partiye bile mesafeli 

yaklaşanlarda Ak Parti tarafından özümsendi. Ak Parti bir yandan eski radikalleri 

sistemle bütünleşirken, diğer yandan sistemin kapılarını bu zamana kadar dışlanan 

radikallerin (Tuğal,2010:172) sistemin genişlediğini belirtmiştir. 

Ak Parti’nin kendisini post-İslamcı bir parti olarak görmesi ve ideolojisini 

muhafazakâr demokrat olarak biçimlendirme çabası, İslamcılığı muhafazakâr bir 

içerikle tanımlama tercihleriyle çelişen bir yönelim değildir. Bu anlamda AK Parti, 

sağ cenahtaki diğer geleneklerden çok daha muhafazakâr bir partidir. Yine tam da bu 

nedenle, öncüllerinden çok daha güçlü bir merkez sağ parti olma potansiyeline 

sahiptir. Çünkü sağın en temel iddiası olanı “sessiz muhafazakâr/Müslüman kitlenin” 

otantik temsili iddiasında ciddi bir ikna başarısı elde etmiş 

görünmektedir.(Kanat,2009:470) Ak Parti kimliğinin muğlaklığı Gülalp’inde dediği 

gibi “tam anlamıyla liberalizme denk düşmeyen fakat İslamcılık sonrası bir sürece 

girildiğinin açıkça göstergesi”(2002:184) olarak görülmesine sebep olmuştur. 

İslamcılık, yüzümüzü Batı medeniyetine dönüşümüzü ve laikliği, bir avuç 

mutlu azınlığın taklitçi zihniyetin Türkiye’yi geri bıraktıran zulmü olarak 

eleştirirken, “maddi kalkınmanın temeli manevi kalkınmadır” ifadesiyle hem 

modernleşme sorununun öncelikle bir kültür sorunu olduğunu, hem de 

modernleşebilmemiz için uygun olan kültürün “kendi” İslami kültürümüz olduğunu 

iddia eder. İslamcılığa göre refah, demokrasi, kalkınma, istikrarlı ve düzenli bir 

toplum gibi bütün “iyi” şeylerin ön şartı İslami olan özümüze dönüştür. Kendini 

Allah’a teslim etmeyenlerin adaletli olamayacağı, İslami olmayan bir kamu ahlakının 

mümkün olmadığı, İslam kullanılmadan rüşvet ve yolsuzluk gibi sorunların 

çözülemeyeceği iddia edilir.(Altun;2011:174) İslamcılık tarafından bu kez de gayri 

liberal bir İslamileştirmeyi teşvik etmek ve İslam’ın toplumsal rolünü artırmak için 

devam ettirilecektir.(Altun,2011:176) İslamcı değil, olsa olsa Müslüman kimliklerle 
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yer alabileceklerini fark eden İslamcı partiler (FP; SP ve AKP), kendileri için tek 

çıkış yolunun liberalleşmek olduğunu görerek, hızla kabuk değiştirmişler ve yeni 

misyonlarını, Türkiye’de demokrasi kültürünü geliştirmek olarak 

belirlemişlerdir.(Kurtoğlu;2011:215)Türkiye’de demokrasi kültürü aşamalı olarak 

şekil değiştirmiştir. 

Özipek’in “Ak parti’nin seçimlerden hemen sonra, ideolojisini 

somutlaştırmaya yönelik olarak attığı tek ciddi adım, Liberal Düşünce 

Topluluğu’nun (LDT) topluluğunun desteğiyle 2004 yılındaki uluslar arası 

muhafazakarlık ve demokrasi sempozyumu oldu. Muhafazakar düşünce geleneğinin 

klasik liberal ve demokrat versiyonunun öne çıktığı bu sempozyumu, partinin 

ideolojisinin somutlaştırmaya yönelik başka bir entelektüel faaliyet izlemedi. Ancak 

izleyen yıllar içinde, tabandan da yeni seçilen ideolojik kimliğin içinin doldurulması 

yönünde kayda değer bir talep gelmedi. Bu durum, taban açısından ideolojik etiketin 

çok da önemli olmadığı şeklinde (2010:672) yorumlamıştır. 

Ak parti Hükümeti’nin önünde, tıpkı kendisinden önceki çevre partileri 

hükümetleri gibi, statükoya uymak ve ya onu değiştirmeye çalışmak şeklinde 

özetlenebilecek tercih vardır. Tarihsel tecrübe, dezavantajlı çoğunluğun içinde 

bulunduğu ekonomik ve siyasi koşulları değiştirmesi beklentisiyle iktidara gelen 

siyasi koşulları değiştirmesi beklentisiyle iktidara gelen siyasi partilerinin statükoya 

uymalarının onlar için olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. Bir gelecek 

perspektifi olarak, Ak Partili Hükümeti’nin de, bu ülkenin geleceği, hem de kendi 

varlığı açısından, reformlara devam etmesinin önemli olduğu sonucuna varılabilir. 

Bu bağlamda demokratik reformların sürdürülmesi, sivil anayasanın 

gerçekleştirilmesi, din ve vicdan özgürlüğün Müslümanlar, gayrimüslimler ve diğer 

bütün inanç grupları için genişletilmesi, bu kapsamda Alevilerin açılımının devam 

ettirilmesi, ifade hürriyetin önündeki engellerlin ortadan kaldırılması, Kürt 

sorununun çözümü yönündeki adımların hızlandırarak atılması ve Kıbrıs’ta 

yürümekte olan müzakerelerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, hem ülkenin, hem 

de Ak Parti Hükümeti’nin kaderini belirleyecektir. Türkiye, bu değişimi gerçekleştiği 

ölçüde normalleşecek, gelişecek ve zenginleşecek; Ak Parti de bu tarihsel rolü yerine 
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getirebildiği oranda büyüyecek ya da küçülecektir. (Özipek,2010:686)Değişim 

sürecinin sonunda Ak parti’nin belirleyeceği vurgusunu yapmıştır. 

İslamsız İslamcı politika, partinin İslam’ın kamusal rolünü açıkça almadığı 

taktirde bu konudaki sessizliğin dinle demokrasinin uzlaşması olarak 

anlaşılamayacağını öne sürmektedir. Başka bir deyişle İslamla açık bir ilişki 

kurmadan ve ya İslamı tartışmadan kendini İslami eğilimli bir parti olarak ve ülke 

siyasetinde İslamın rolüne genelde bakıldığında, Ak Parti İslamla ilişkisi (Tepe: 

2010, 177)  belirlememesi siyasal tabanındaki küçülmeyi göz ardı edemediğini 

göstermektedir. 

Ak Parti’nin yeni söylemi dini cemaatler ve gruplardan entellektüellere kadar 

Türkiye’deki çeşitli İslamcı gruplardaki değişimin sonucu olarak görülmelidir. Söz 

konusu yeni anlayışla birlikte İslamcılığın köktenci ve dogmatik boyutu törpülendi 

ve pragmatik yönü muhafazakar demokrasi söylemi tarafından güçlendirilir. İslam 

devleti ve İslam ideolojisi kavramları Ak Parti’nin söyleminde önemini kaybetti. 

İslamcılardaki söz konusu ideolojik değişim Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı 

(1989-1993) sırasında yapılan tartışmalara kadar geri götürülebilirse de, değişimi 

hızlandıran, 28 Şubat sürecinin etkilerinin (Duran ,2010:355) değişim sürecini 

etkilediği vurgusunu yapmıştır. 

İslamcılara toplumsal ve siyasal hayatta daha geniş bir alan tanınırsa, bu 

onları daha da yumuşatacak, özellikle ikinci kuşakta bu alternatif modernleşme 

kendisini daha belirgin olarak gösterecekti. Aslında, laik bir dünya görüşüne sahip 

olan bu kesimler ya liberal bir iyimserlik gibi naif ya da Kemalist siyaset anlayışına 

karşı konjonktürel bir ittifak arayışı gibi stratejik bir hesapla Ak Parti’yi desteklerini 

sürdürürler.(Uzgel,2009:23)Farklı paradigmalar ve toplumsal taban ne kadar geniş 

yelpazeye sahip olursa o kadar içinde toplumun temsil edeceği alanı genişletmiş olur. 

Ak Parti İslamcı muhafazakar çevrelerin beklentilerini karşılamaktan da 

uzaktır. Partinin eğitim ve yüksek öğretim Kurumu’na ilişkin reformlar konusundaki 

çekingen tavrı ve başörtüsü sorununu ilişkin çekingen tavrı ve başörtüsü sorununu 

çözmedeki isteksizliği bazı İslamcı çevreler tarafından bir kısıtlık psikolojisi olarak 

(Duran,2010:353) yorumlamıştır. 
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5.8.KİTLE PARTİSİ OLMASI 

 

Partilerin doğuş yollarından birisi mevcut partilerin bölünmesiyle ve ya 

birleşmesiyle oluşmasıdır. Bazı partiler kendiliğinden bazı fikirleri benimsemek 

zorunda kalabilir.(Aydın, 2006:183) Ak Parti kültürel olarak temellenmiş halk 

ağlarını,  kişiliklerini ve kültürel çevrelerini kullanarak kendisini, seçmenin yüzde 

99’u Müslüman olan bir ülkenin partisi olarak sundu. Ülkede destek gruplarının çoğu 

din kaynaklı olsa da, seksen yıllık Türk deneyiminin bir sonucu olarak laiklik ve 

Batıcılık söylemiyle aşılanmıştır. Bununda ötesinde, hemen bütün İslami gruplar bir 

çeşit cemaat hizmeti sunarak, bu tür faaliyeti namaz cemaatlerinden daha yaygın 

kılmaktadırlar. Bu dinsel gruplar İslami kimliğin sosyal tabanı olarak hareket ederler, 

sosyal adalet ve yardım programlarına doğrudan katılım konusunda güçlü bir taahhüt 

içindedirler. Ak Parti bu grupların teveccüh gösterdiği parti oldu ve bu siyasal 

desteğe dönüştü.(Yavuz,2008:347-348) Ak partinin gelişim sürecini böyle ele 

alabiliriz. 

 

White “Genç popülist liderler, kısmen yerli siyasetin kapsayıcılığından 

yararlanarak, kısmen de popülizmlerini merkezci partilere atfedilen sınıf 

küstahlığının karşısına koyarak, hareket içindeki toplumsal sınıf farklılıklarını örtbast 

etmede eski tarz siyasetçilere oranla daha başarılı olduklarını (2007:211) belirtmiştir. 

2002 seçimlerinden sonraki ilk basın toplantısında Erdoğan din merkezli 

değil muhafazakar ve demokrat olduklarını vurgulamışlardı. Bu Ak Parti’nin 

kuruluşundan itibaren Necmettin Erbakan’ın liderliğini yaptığı Milli Görüş 

Hareketinden kendini ayırmak amacıyla geliştirdiği söylemdir. Bir kitle siyasi 

hareketi olarak muhafazakar, milliyetçi, İslamcı ve demokratik mesaj ve nitelikler 

taşımakla birlikte özünde İslamcı Milli Görüş Hareketi’nin evirilmesinden ortaya 

çıkan Ak Parti, İslamcı arka plana sahip bir grup siyasetçinin küreselleşme çağında 

ve Kemalist laikçi kurumsal ve popüler muhalefet baskısı altında İslamcı siyasetin 

sınırlarının farkına varmasını yansıtmaktadır. İslamın siyasi temsilinin aslında kendi 

kendini yenilgiye uğratan bir başarı olduğunun anlaşılmasıyla siyasal İslam’dan 
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sosyal İslam’a doğru bir çekilmeyi sergilemektedir.(Dağı,2010:122-123) İslam ve 

sosyal İslam arasında ki farklılaşmayı ele almıştır. 

Duverger’e göre kadro ve kitle partileri olarak ikiye ayrılır. Kadro partileri 

niteliğe önem verdikleri için üye sayılarını artırmaya yönelik özel bir çabaları yoktur. 

Kitle partileri ise daha geniş kitlelerin oyunu hedeflerler, üyelerinin mali olduğu 

kadar siyasal ağırlığına önem verirler. Ancak bizim güncel daha farklı bir anlamda 

kullanılmıştır. Kitle partisi herkese açık ve dolayısıyla da daha dar bir kesime hitap 

eden partidir.(Aydın,2006:183) Şerif Mardin Türk siyasal yapısını Osmanlı’dan 

devralınan mirasa dayalı olarak merkez çevre kuramını ileri 

sürer.(Mardin,1990:33)Merkezden çevreye geçisin hızlandığı süreç kitle ve kadro 

partisi arasında ki ayrımı da göz önünde bulundurmaktadır. 

Dinin yardımıyla farklı ideolojik parçaları tutarlı bir siyasi programa 

bağlamayı, böylece genç yaşlı, Kürt Türk, kadın erkek, eğitimli eğitimsiz, fakir köylü 

zengin çiftçi, işçi, işveren, zengin fakir çok farklı toplumsal gruplardan destek almayı 

başarmıştır. Çok farklı sosyal gruplardan insanlar, bu hareket içinde siyasi eylem için 

ortak bir zemin bulmuşlardır.(Özdalga,2007:50)Dinle birlikte ideolojik dünyanın 

şekillenmesinin bir programa bağlanması gerekmektedir. 

ANAP, DYP, CHP gibi merkez partilerine karşı Mili Görüş geleneğinden 

gelen partiler genellikle çevre ve ya merkezkaç parti olarak adlandırılmıştır. Ak  

Parti’nin bu tanımlamalara göre nasıl bir konumda yer aldığının analiz edilmesi de 

önem taşımaktadır. Çevre partilerinin tepkisel, aşırı, marjinal, fanatik gibi olumsuz 

kavramlarla birlikte anılması bu tür siyasal hareketlerinin uzun soluklu olamayacağı 

biçiminde bir algı üretmiştir. Merkez Partileri kendini bir nevi ev sahibi gibi 

görmektedir. Çevre partilerinin ise sistemin asli unsuru olarak görülen kurum ve 

anlayışlarla kan uyuşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle sistemin dışına itilme riski 

taşıyacağı düşünülmektedir. Çevre partileri muhalif olmanın dinamizmine sahipken, 

merkez partilerinin sistemin bekası yönünde güvenilirlik taşıdığı düşünülmekte 

(Akdoğan ,2010:77) olduğunu ifade etmiştir. 
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Kendisinde gelişmiş bulunan üretici güçler daha sonraki ilerleyici bir devinim 

için henüz yer buldukları sürece hiçbir toplumsal kuruluş ortadan kalkmaz;  toplum 

kendine çözümleri için gerekli koşulların, vb. oluşmamış bulunduğu görevler 

saptamaz. Pek doğaldır ki bu ilkelerin ilkin bütün sonuçları içinde eleştirel bir açıdan 

geliştirilmeleri ve her türlü mekanizm ve yazgıcılık kalıntısından arındırılmaları 

gerekir. Aynı zamanda ikinci uğrağa ya da siyasal güçler dengesine ve özellikle 

üçüncü uğrağa ya da politik militer dengeye en büyük değerine vererek bir durum ya 

da bir güç dengesini belirginleştirme olanağını (Gramsci,2008:139) belirtmiştir. 

Gramsci’nin Pasif Devrim kavramıyla Ilımlı İslami giderek uzun bir pasif 

devrim sürecine girdiği bir zamanların radikallerinin ve onların takipçisi olan 

sekülerizmle ve Batı tahakkümüyle hemhal olduklarını görüşünü ele 

almıştır.(Tuğal,2010:13) En kritik özelliği kişisel planda dindarlıklarını korurken, sık 

sık İslamcılardan ne kadar farklı olduklarını vurgulamalarıydı. Başbakan sıfatıyla 

Tayyip Erdoğan bu farklılığı ‘Milli görüş gömleğini çıkardık’ mecazıyla 

anlatılıyordu: Ak Parti liderlerinin Refah – Saadet – Fazilet Parti’lerinin 

İslamcılarıyla farklı bir yol ayrımına girmiştir. Pasif Devrim kavramı tüm dünyada 

toplumsal değişiklikleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu kavram tarihçiler ve 

siyaset bilimciler tarafından daha önce de kullanılmıştır. Teorik bir 

değerlendirmeden uzak bir şekilde daha radikal adım atabilen alternatif bir siyaset 

ortaya konulmasına neden olunmuştur. 

Machiavelli’nin Prens’inde olduğu gibi yeni devletlerin, yeni ulusal ve 

toplumsal yapıların kuruluşunu belirgenleştiren tipte bir girişim değil, yaratıcı, 

özgün, tipte değil, ama savunucu tipte bir girişimdir böyle bir girişim, bir başka 

deyişle, daha önce varolan kolektif bir istencin gücünü yitirdiği, tehlikeli ve 

korkutucu, ama ne kesin ne de sonu felaketli olan ağır bir zayıflamaya uğradığı ve 

güçlerini toplayıp onu güçlendirmek gerektiği tasarlanır.(Gramsci,2008:88-89)Prens 

algının zamanla değişmesi yerine “modern prens” tanımlamasına bırakmıştır. 

Modern Prens’in aynı entelektüel ve moral bir reformu uygulamalı ve 

örgütlemelidir ve bunu yapmadan da edemez. Ulusal kolektif istencin, modern 
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uygarlığın üstün ve bütünsel biçiminin gerçekleştirmesine doğru, gelecekteki bir 

gelişmesi için ortam yaratmak anlamına gelir bu reform. 1-Modern Prens ‘in aynı 

zamanda hem örgütçüsü, hem de etkin ve etkili dışavurumu olduğu halksal bir 

kolektif istencin oluşması ve 2-Entelektüel ve moral reform. Somut platform 

maddeleri birinci bölüme sokulmalı, yani dramatik olarak söylemden çıkmalı, soğuk 

ve bilgiç bir kanıtlar sergilemesi olarak (Gramsci,2008:93) özelliklerini 

sıralayabiliriz. 

İslamcılar bütünlüklü bir İslami toplum inşa etmek konusunda yalnızca 

kısmen başarılı olmuşlardı. İslamcı günlük yaşam şekillerine yaymışlar ama İslami 

siyasal toplumun sivil toplum üzerinde hegemonya kuracağına melez bir hal almıştı. 

Fakat bu şekiller İslami bir kent uzamı yaratmaya uygundu ve nitekim bu uzam 

sonrasında Ak Parti’nin muhafazakar projesinin önüne bir zorluk olarak dikilecekti. 

Son olarak, bazı aktörler 1980’lerin ve 1990’ların dini hareketliliğinin İslami 

ekonomik ilişkilere varacağını düşünse de, kitle seferberliği İslami yaşam tarzların 

sermaye birikimi için kullanmasından başka bir sonuç vermemişti. İslami sivil 

toplum, İslami siyasal toplumdan tamamen kopmuş ve dini ütopyacılığa 

yabancılaşmıştı. Ak Parti’ye kalan, bu tarihsel ironiyi bir pasif devrime 

dönüştürmekti.(Tuğal,2010:169)Ak Parti tarihsel perspektiften hareketle bugünü iyi 

yorumlayabilmiş olması pasif devrimi gündeme getirmiştir. 

 

5.10.AK PARTİ’NİN DEMOKRASİ TAHAYYÜLÜ  

Liberal demokrasinin koşulları aslen gündelik hayatta İslami aktörlerle devlet 

aktörlerinin birbirlerini kucaklayacakları ve işbirliğinde bulunacakları bir alan olarak 

düşünülmüştür. Bu etkileşim sahalarında, evvelce marjinalleştirilen İslami toplumsal 

güçler, devletle bağlar, periyodik olarak aksayan kurumsal kanallar için bir alternatif 

sunan bağlantılar kurmuştur. Etkileşim politikasına göre ne İslami aktörler 

demokrattır ne de Türkiye’de İslam liberaldir. Aslına bakılırsa, antidemokratik güçler 

de devletlerle etkileşime geçilebilir, hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupalı 

faşistlerin yaptığı gibi onlarla işbirliğinde bulunabilir. Zubai ifade ettiği gibi 

“İslamcılıların pek azı ilkeli demokratlardır.”(Turam,2011,39) Demokratlık ve 
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İslamcılığın bir arada bulunmadığı vurgulamış ve kuralsız bir demokratlık olarak ele 

almıştır. 

1980 sonrası dönemde devlet denetiminin gevşemesi İslami aktörlerin 

gündelik hayatlarını yeniden düzenlemelerini kolaylaştırmıştır. Laikçilerin en büyük 

korkusu, İslamcıların devlet ile camiyi birbirinden ayıran sınırları ortadan 

kaldıracaktır. Aslına bakılırsa, Türk İslami aktörler İslam’ın kamusal ve, Türk İslami 

aktörler İslam’ın kamusal ve Özel yönlerini pragmatik de olsa yaratıcı biçimde 

çoktan bölümlere ayrılmışlardır. Türk devletinin İslami aktörlerin kendi hayatlarını 

yeniden düzenlemelerine imkan tanıdığı ölçüde, İslami Aktörler de devletin İslam’a 

yönelik tutum ve davranışlarını yeniden şekillendirmiştir. Bu dinamiğin ayrıntıları 

mikro sınırlar da; gündelik hayatta İslam ve devlet arasında kalan bölgeye mahsus 

minyatür çizgilerle (Turam,2011:46) ifade etmiştir. 

Ak Parti liderliği Türkiye’de devlet-sivil-toplum kompleksinin dönüşümü 

gibi kapsamlı bir projeyi yürütecek bilgi, yaklaşım ve donanıma sahip değildi. 

Özellikle, demokratikleşme ve insan hakları konusunda eski Milli görüşçülerin 

entelektüel donanımlarının son derece zayıf olduğu, öncelikli siyasal 

perspektiflerinin demokratikleşme olmadığı ve cemaat-tarikat ilişkisi çerçevesinde 

hiyerarşik bir kültürel ortam içinde yetiştikleri bilinmektedir.(Uzgel,2009:27) 

Türkiye’de sessiz bir İslami değişimin yaşandığını düşünebiliriz. 

Ak Parti yalnızca Türkiye’de değil, İslam Dünyasında da reform ve 

demokrasi ikonu haline geldi. Ancak literatürde çoğunlukla ileri sürüldüğünün 

aksine, parti bir başkalaşımın ürünü, yani geçmişi olmayan bir nesne yahut tarihte bir 

kırılma değildir. Devlet-İslam etkileşiminin son on yılda geçirdiği değişimin izlerini 

yerel gündelik hayattan makro kurumsal düzeye kadar süren çalışma, devlet aktörleri 

ile devlet dışı aktörler arasındaki çokça ihmal edilmiş devamlılığı açığa 

çıkarıyor.(Turam,2011:11)İslam dünyasında değişimi temsil eden Ak parti ülke 

siyasetinde başarılı olmasının en büyük dayanak noktası olmuştur. 

İslam yanlısı Ak Parti hükümeti ile devlet, evvelce devlet İslam arasında var 

olan husumetin yerine yeni bir ortaklık ve diyalog atmosferi getirmiştir. Avrupa 

Birliği demokratikleşme baskısı karşısında, devletin en dirençli organı olan  ordunun 
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dahi İslami aktörlere yaklaşımı değişmiştir.(Turam,2011:164) Türkiye’de meydana 

gelen yapısal değişimlere paralel olarak İslami kimliklerde değişmek zorunda 

kalmıştır. Günümüzde Türkiye’de İslami gruplar da, seküler gruplar da demokrasi 

alanında ortak toplumsal taleplere sahiptir. 

Etkileşimler kurumsal düzeydeki iktidar dinamiklerini anlık ve düzensiz 

değişimlere uğrattığı içindir ki, makro düzeydeki tezahürleri de sistematik değil son 

derece istikrarsız olmuştur. Bu sebeple de kurumsal dönüşümler farklı toplumsal 

güçler tarafından farklı şekillerde ve derecelerde algılanmıştır ve algılanmaktadır. 

Ancak ne kadar istisnasız olursa olsun iş aşmaz biçimde laik siyasi kurumlarla 

evvelce devlete karşı olan İslamcılar giderek karşılıklı tavırlarını gözden geçirmiş ve 

daha uyumlu hale gelmişlerdir.(Turam,2011:165)İslamcılık kavramının etkileşimle 

birlikte değişimini ortaya koymuştur. 

2005 yılı itibarıyla, Erdoğan’ın Türkiye’de İslam’a nasıl bir rol biçtiği 

sorusunun cevabı hala belirsizdir. İslam’ın merhum Turgut Özal’dan miras almış 

olabileceği sıradan insan figürünün nihai sığınağı olduğunu düşünüyor olabilir. 

Demokrasiye atfettiği anlamda muğlak ve belirsizdir(Mardin,2011:94). Radikal 

laikçiler ve İslamcılara tercih ettikleri yaşam tarzını ve değerler bütününü dayatmaya 

son verirlerse ve İslamcılarda laik demokratik devletin temel dayanaklarına el ve dil 

uzatmazlarsa, İslam ile demokrasi arasında bir tür mantık evliliği 

gerçekleşebilir.(Turam,2011:198)Kavramlara net bir sınır çizilmemesi melezliği 

ortaya çıkarmıştır.Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti’de daha açık bir demokratik 

ideali benimsemesinden sonra, Erbakan Türk siyaset sahnesinde geri planda 

kalmıştır. 

Ak Partiyi İslamcı olarak tanımlamanın yanıltıcı olduğunu kabul etsek bile, 

partinin geniş kitlelere çekici gelmesinin en azından yöneticilerinin Müslüman 

kimlik tartışmalarından, İslamcı bir siyaset izlemeseler de bu kimliklerini kamusal 

yaşamda rahatlıkla taşımak istemelerinden, dolayısıyla Müslüman kimliğin baskı 

altından kurtarılmasının siyasal bir hedef koymaktadır. Bu durum kendi başına 

İslamcı yapmadığını Müslüman kimliğin kültürel ve toplumsal olarak geniş kitlelerin 

gözünde etkin olduğunu söyler. .(Gülalp,2002182) Gülalp’in ifade ettiği durum 
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Partinin kendini tanımlamasıyla Ak Parti kimlik sürecinde oluşan aktörleri göz ardı 

etmekten kaynaklanmaktadır. Müslüman kimlik ve İslamcılık bazen iç içe geçmek 

zorunda kalmıştır. Bu süreci anlamak için tarihsel arka plana bakmak gerekmektedir. 

Sekülerleşme, Laiklik ve Türk modernleşmesi dönemi toplumsal farklılıkların ortaya 

koyarken ne derece çetrefilli bir iş yaptığımızı görürüz. 

Bir siyasal hareketin ideolojisindeki dönüşümü tanımlamak kolay değildir. 

İdeolojinin dönüşümünden kastedilen, bir siyasal hareketin siyaseti, ekonomiyi, din 

dahil olmak üzere toplumsal değerleri yeniden tanımlaması, dünya görüşünü 

uluslararası alandaki değişim doğrultusunda yeniden biçimlendirilmesi ve buna 

uyumlu hale getirmesidir. Bundan, o hareket içindeki tek tek her bireyin kendi inanç 

sisteminde değişikliğe (Uzgel,2009:21) vurgu yapmıştır. 

Erdoğan’ın, bugün geleneksel mücahit figüründen daha etkili olan bir imgeyi 

yerleştirilmesini sağlayan kuşaklar arası bir eşik olmuştur. Erbakan’la ve 

büyükleriyle olan mücadelesinde Erdoğan’a yeni ve denenmemiş olanı 

meşrulaştırma imkanı veren de budur.(Mardin,2011:93). Erdoğan temsil ettiği siyasi 

gelenekten ayrı olarak denenmeyen bir yolu denemiş uzlaşma ile yeni bir siyasal 

söylem mecrasının oluşmasına öncülük etmiştir.Türkiye’de İslamcılık Söyleminin 

mücahit figürünün başkalaşmasıyla daha ayakları yere basan bir ideolojik söylem 

ortaya koymaya çalışmıştır. 
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SONUÇ  

Türkiye’de siyasal İslamcılık kavramının varlığına bakacak olursak 1978’li 

yıllardan başlayan bu süreç günümüzde farklı siyasi partilerin görünümü olarak 

devam etmektedir. İslamcılık ve İslami kavramlarının anlamlarına baktığımızda bu 

süreç İslam üzerinden şekillenmiş ancak İslami olandan farklı bir görünüme 

bürünmüştür. 

Türkiye’de 1980 ‘li yıllardan itibaren İran etkisiyle başlayan İslamcılık 

akımının ilk dönem taşıdığı anlamları, günümüzde farklı bir şekilde temayüz 

etmektedir. 

Refah Partisi 1980’li yıllarda bazı İslamcı çevrelerin tutarlı ve aynı zamanda, 

İslamcılığı temsil eden Milli Görüş Geleneğinin adil düzen sloganı olmuştur. Farklı 

İslamcılık anlayışlarından etkilenen Refah Partisi kısa sürede yaygınlık kazanmıştır. 

Mahalle çalışmaları, İslami sohbetlerle halkın dindarlaşmasında ve Parti’nin kapı 

kapı dolaşarak örgütlenmesiyle başarı göstermesinde en önemli etkendir.1990’lı 

yıllar bu sürecin dönüm noktası olmuştur. İslamcılar belediyecilik ve bununla birlikte 

hükümeti devralmıştır ve küçük muhafazakar işletmelerse büyük holdingler halini 

almıştır. Bu tür dönüşümler öncelikli olarak haram ve helal çizgisinin bazı alanlarda 

melezleşmeye başlamasına sebep olmuştur. 

İslamcı olma anlayışı çeşitlilik arzeden kimlikleri de beraberinde 

getirmektedir. Yeni İslamcılık söylemi muhafazakâr, radikal islam, ılımlı islam 

kavramları üzerinden şekillenmiştir. Görünüm olarak siyasal temelleri 28 Şubat, 

1980 kırılması, partilerin siyasal kopuşları, Milliyetçi muhafazakârlık tanımlamaları 

ile atılmıştır. Bu sosyolojik ifadelerin ötesinde, var olan olayların neden –sonuç 

ilişkisi göz önünde tutularak, toplumun kendini içeriden nasıl tanımladığını ve aynı 

zamanda bazı kopmalarla birlikte açtığı  kanalları, tarihsel bir kesit halinde 

sunabilsek bile bu olayların tümünün değerlendirilmesinde anlık ve tek başına genel 

bir yargıyı ele almayı anlamlı kılmamaktadır.  
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Kendini İslamcı olarak benimseyen toplumsal aktörler toplumsal değişimde 

aldığı roller bakımından niteliksel olarak İslami hayatın yaşanması noktasında 

alışkanlıklar ve gündelik hayatın pratiklerinin uygulanmasına yer vermiş ve aynı 

zamanda bu ifadeyi söylemsel olarak da kabul edilmişlerdir. Bir yandan bu 

kavramsallaştırma gerçekleşirken diğer yandan gündelik hayatın içinin boşaltılmış 

olması, bugünü anlama noktasında yakınlaşmanın görüş alanını daraltmıştır. 

İslamcılık anlayışının radikal İslam ve ılımlı İslamla tanımlanması, topyekün İslam 

anlatısının görünümü olarak kabul edilen bu tasavvurları ön plana çıkarıp asıl İslamı 

gölgeleştirerek gerçek algının arka planına itmiştir. Aslında toplumsal değişimin bu 

yönü belki de bu sürecin aktörlerinin meydana getirdiği bir kavram olarak 

İslamcılığın zamana ve mekâna göre şekillenen bir ideoloji haline geldiğini 

göstermektedir. 

28 Şubat sonrasında "İslamcı" olduğunu söyleyemeyenler muhafazakar 

olduğunu söylemek zorunda kalmış ve Milli Görüş ideolojisi daha küçük bir kitleye, 

Ak Parti ise içinde farklılıkları barındıran daha büyük bir kitleye hitap etmiştir.  

2011 seçim sonuçları ile %49,95 oy oranıyla birinci olan Ak Parti 

İslamcılığın bir politik mecra olmadığını ortaya çıkarmıştır. Modernlik İslam’a bir 

itiraz olarak doğmuştur. Ama İslam öyle bir din ki modernliği insanları "biz" kılarak 

kırabilir. İslamcılık politik anlamda kimlik ifadesi olmaktan uzaklaştırılmıştır. Bu 

bağlamda siyaset alanının değişip dönüşmesine sebep olmuştur. Bu İslamcılığın 

kendi mecrasında yeniden tanımlanması için bir fırsattır. Tam anlamıyla toptan bir 

sekülerleşme olmasa bile gündelik hayatın kodları ve ekonomiye bakış giderek 

değişmeye başlamıştır. 

Modernliği din algısındaki değişim olarak görmenin ötesinde Ak Partinin 

aldığı oy da İslamın oyu değil, değişimin oyudur. İslamın siyasallaşmasını yanlış 

değerlendirmemek gerekiyor, eylem mekânlarındaki protestocu tavrın yerine 

ötekilerle bir arada yaşamaya çalışan yeni anlayış olarak Ak Parti bu anlamda daha 

aklı selim bir tavır sergileyerek siyasal İslamı yeni bir forma sokmuştur.  
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Muhafazakârlık, Türkiye’de İslamcılığa denk düşer. Her ne kadar İslamcılık 

yeni bir form olarak görünse de Türkiye tarihine baktığımızda muhafazakârlık ve 

İslamcılığın birbirinden keskin sınırlarla ayrılmadığını görürüz.  

Ak Parti süreci İslami dönüşümlerin temellendirilmesinden daha çok kendini 

muhafazakâr demokrat çizgide ifade etmesine rağmen bu konuda net bir duruş 

sergilememiştir. Bunun yerine farklı görüşleri bir arada tutmaya çalışan birçok 

çerçeveden ele alınmış bir İslamcılık anlayışını ortaya sürmüştür. Ak Parti, Refah 

Partisi’nden farklı olarak içe kapanmış bir kitleden ziyade kitlenin nasıl artırılacağı 

üzerine yoğunlaşmıştır. 

Sonuç olarak bu tez araştırması, Adalet Kalkınma Partisi temel özellikleri, 

günümüzde gösterdiği başarıyı tarihsel perspektif içinde dergi, gazete, parti tüzüğü, 

parti programları tarafından desteklenen çalışma, Ak Parti’nin ideolojik kaynakları 

ve aynı zamanda ideolojik kaynaklarının günümüze yansımasını ele almıştır. 

Muhafazakâr demokrasi kavramı 28 Şubat sonrası radikal İslamcıların yaşadığı post-

modern darbenin sonucunda sığınılan bir siyasal terim olmanın ötesinde İslamcılarda 

meydana getirdiği modernleşme, farklılaşma, sekülerleşme ve yaşam tarzı 

değişikliklerini anlamaya yönelik olarak ele alınmıştır. 

Ak Parti’nin 2000’li yıllara geliş süreci ve bununla birlikte onları iktidara 

taşıyan ana etken olan dönüşümün nasıl ortaya çıktığını anlamak için tarihsel arka 

planını anlamaya gerek vardır. İslamcılık tezahürleri içerisinde Ak Parti’nin nasıl 

konumlandığını görebilmek için İslamcılık hareketinin hangi özelliklere sahip 

olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu özelliklerin içerisinde nasıl bir yere sahip 

olduğu hangi özellikleriyle farklılaşıp farklılaşmadığının ya da hangi noktalarda aynı 

olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.  

Ak Parti’nin siyasi kimliğinin tam olarak belirtilmemiş olması siyaset 

sahasına çıkıldığında bir taraftan milli görüş geleneğinden gelen siyasal tabanın ve 

diğer taraftan siyaset sahası içerisinde gelenekleriyle hesaplaşan politik yapının bir 

karışımı olarak algılanabilir. Hem İslamcılık ideolojisine yeni bir perspektif sunmak 

hem de gelenek üzerinden devşirilmiş kimilerine göre kafa karıştıran kimilerine göre 

gelenekselliğin üzerinden çıkamamış bir siyasal parti olmaktan sıyrılamamıştır.  
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Türk siyaset geleneğine baktığımızda İslami hareket ve İslamcı hareketin 

temsilcisi olan Milli görüş ideolojisi diğer siyaset dayanakları açısından siyaset 

tabanı olarak toplumsal ve ekonomik faktörler olarak iyi bir temele göre sistemli ve 

örgütlü bir yapıya sahiptir 

Bu sürecin İslamcılık hareketinde baktığımızda milli görüş ideolojisinde 

temel alınan görüşlerin devamı niteliğinde olan ifadeleri ve bununla birlikte 

muhafazakârlık ve demokratikleşme etkisi ile değişim kapısını açmış olmasıdır. Milli 

görüş ideolojisinin itaat kültüründen kaynaklanan sorgulamama ve eleştirmezlik 

yönünün farklılaşması, partinin yeni paradigmasını merkez sağ parti içerisinde 

muhalif bir kanadın doğmasına sebep olmuştur.  

B u süreçte Ak Parti geleneksel Milli Görüş çizgisindeki oylarla merkez sağ 

parti oylarının birleşmesiyle ve seçimlere büyük bir avantajla girmiştir. Bu süreçte 

Ak Partide kendisini İslamcı bir parti olarak değil, bir merkez sağ parti olarak 

tanımlamaları ve bu kimliğe muhafazakar demokrat vurgusu ön plana çıkmıştır. 

Siyaset sahası içerisinde gelenekleriyle hesaplaşan kendi İslamcılığının 

sorgulama alanına sokulmasına ve eleştirilmesine neden olmuştur. 28 Şubat 

sürecinde sonrasında kendini İslamcı olarak ifade edemeyen insanlar mecburi 

değişim alanıyla kendini yeniden tanımlamaya ve aynı zamanda varolan kimliğini de 

taşıyabilmek adına varolan siyasi zorlamalar neticesinde tarihsel kırılmalar ile 

kendine yeni bir söylem edinmek zorunda bırakmıştır. 

İslamcılığın rutinleşmesi aynı zamanda bu süreçte İslam’ın önüne çekilen 

engel olarak Radikal İslamcılık kavramının içerisinde İslam’ın ne kadar varolduğunu 

sorma çabasıdır. İslamcılık kavramını dönüşümü ve görünürlüğün sekülerleşme ve 

laikleşme tezahürlerinin ortaya çıkardığı dönemi kavramsallaştırmakla aynı minvalde 

süreçten bir kesit sunulduğunu akıldan çıkarmamak gerekmektedir. 

. 
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