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Dindarlık, Muhafazakârlık
ve Modernlik
BURAK ONARAN
Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
•

SİBEL YARDIMCI

Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Giriş
Eldeki sayıda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde düzenlenen Lisansüstü Seminerleri dizisinin “Dindarlık,
Muhafazakârlıklık ve Modernlik” başlıklı ikinci etkinliğinde sunulan bildirileri okuyucuya sunuyoruz.
Söz konusu seminer, 2010-2011 Akademik Yılı Bahar döneminde, iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Din ve eğitim konusuna odaklanan sabah
oturumunda, doktora tezlerini o dönemde henüz
savunmuş olan Özlem Avcı ve Kemal Dil’in bildirilerine yer verildi. Bu sayı da aynı sırayı takip
ediyor: Öncelikle Avcı’nın “Dindar Gençlik ve İslami Algılar”, ikinci olarak da Dil’in “İmam Hatip
Liseleri: Bir Araçsallaştırma Süreci ve Ayrıştırma
Pratiği Örneği” başlıklı metinleri sunuluyor okuyucuya. Ardından söz konusu oturuma tartışmacı
olarak katılan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Kenan Çayır’ın yorumlarını aktarıyoruz.
Dinleyicilerin soru, yorum ve önerilerini ise, bütünlüklü bir metin ortaya çıkartamadığımız için
dahil etmedik. Bu kapsamda yalnızca yorumları
oranla hacimli bir metin haline gelen Doç. Dr. Cüneyt Akalın’ın katkılarına yer verdik.
Seminerin ikinci oturumunda da ulusal kimlik, din ve muhafazakârlık ilişkisi ele alınmıştı. Bu
kapsamda birinci sunum Fırat Mollaer’in “Kemalizm ve İslamcılık Karşısında Türk Muhafazakârlığı”
başlıklı sunumuydu. Bu metin başka bir yerde ya-

yımlandığı için, bu sayıya dahil etmiyoruz. Fakat
bunun yerine, yine bölümümüz doktora öğrencilerinden Büke Koyuncu’nun “AK Parti’nin Ulusal
Kimlik Vizyonunda ‘Mehmet Akif Ersoy’ Figürü.
Türkiye’de Ulusal Kimlik ve Din İlişkisi Üzerine Bir
Örnek Olay İncelemesi” başlıklı metnine yer veriyoruz. Ardından oturumdaki ikinci katılımcı Erkan
Karabay’ın “AKP’nin Kürt Çıkmazı: Ne Yardan Ne
Serden” başlıklı bildirisi ve Marmara Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Taşkın’ın yorumları
var. Erkan Karabay’ın bir diğer çalışmasını da, konusu itibariyle uyum gösterdiği için, bu derlemeye
dahil etmeyi uygun bulduk. Karabay’ın bu diğer çalışmasının başlığı “Bir Heterotopya Mekânı Olarak
Fatih/Çarşamba Örneği Işığında ‘Yeni’ Bir Modern
Kent Ve Mekân Kavram(lar)ına Doğru”. Son olarak,
iki kitap eleştirisine de bu sayıda yer veriyoruz. İbrahim Hakkı Özkal, Özlem Avcı’nın birkaç ay önce
yayımlanmış kitabı İki Dünya Arasında: İstanbul’da
Dindar Üniversite Gençliği’ni; Önder Küçükural ise
José Casanova’nın Public Religious in the Modern
World başlıklı kitabını değerlendiriyorlar.
Söz konusu yazıların asgari ortak paydasını
oluşturan “din”, “muhafazakârlık” ve “modernlik”
temaları, bunlar arasındaki ilişki, son dönemde
(özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla
birlikte) Türkiye’de sosyal bilimlerde ilgi odağı haline geldi. Burada genel bir çerçeve çizmek amacıyla, bu sürece, ilişkili kelimelerin sözlüklerdeki evrimi ve Türkiye’de muhafazakârlık kavramı etrafında
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yapılan çalışmaların gelişimi üzerinden kısaca değinmek istiyoruz.
Türkiye’de sosyal bilimlerde “modernlik” ve
“modernleşme” temalarına birer kavramsal çerçeve olarak sıkça başvurulmaya başlanmasının izleri 1950’lere kadar sürülebilirken, 1980’lere, hatta
1990’lara kadar “muhafazakârlık” kavramı etrafında düşünen çalışmalara nerdeyse hiç rastlamıyoruz.
Bunda, “muhafazakâr” adlandırmasının Türkiye’de
politik dilde en azından Turgut Özal dönemine
kadar olumsuz ve hatta “irtica” ve “gerici” kelimeleriyle eş anlamlı tutularak, pejoratif bir biçimde
kullanılmasının etkisi olmalı. Kuşkusuz bu iddiayı
desteklemek için detaylı bir literatür ve hatta basın
taraması yapmak gerekli. Böyle bir kelime taraması
Cumhuriyet ve hatta Osmanlı döneminde bize kelimenin evrimiyle ilgili birçok şey öğretebilir. Biz
burada küçük bir sözlük araştırmasında karşılaştıklarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz.
19. yüzyılda yayımlanmış olan sözlüklerden
başlarsak, Bianchi’nin, 1843-1846 yılları arasında yayımlanmış olan Dictionnaire FrançaisTurc’ünden, Diran Kelekian’ın 1911 tarihli sözlüğüne kadar olan aralıkta, sözlüklerin “muhafazakâr”
(conservateur) kelimesinin politik anlamından
nerdeyse hiç bahsetmediklerini görüyoruz1. Bazı
sözlüklerde yer almayan “muhafazakârlık”, yer aldığı sözlüklerde de çoğunlukla herhangi bir politik
kokusu olmayan, “muhafız” (gardien) kelimesiyle
açıklanıyor. Bu aslında, özellikle 1840’lar ve takip
eden ilk birkaç on yılda yayımlanan sözlükler için
şaşırtıcı değil. Zira, malum merkez batı dillerinde
de (İngilizce, Fransızca) muhafazakârlık (conservatism, conservatisme) kelimesinin siyasi anlamı,
Edmund Burke ve hatta Joseph De Maistre’in ar1

Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmânî, Ankara, TDK, 2000 (1890);
James W Redhouse, Tıırkish and English Lexicon, İstanbul, Çağrı
Yayınları, 1992 (1890); Muallim Naci, Lugat-ı Naci, İstanbul,
Çağrı Yayınları, 1978, (1891); Şemseddin Sami, Kamus-i Türki,
Alfa Yayınları, 1998 (1899-1900); Diran Kelekian, Dictionnaire
Turc-Français, Constantinople, Imprimerie Mihran, 1911;
Thomas Xavier Bianchi, Dictionnaire Français-Turc: à l’ıısage
des agents diplomatiques et consulaires, des commerçants, des
navigateurs et autres voyageurs dans le Levant, 1843-1846.

dından, ancak 19. yüzyıl başında yerleşiyor ve sözlüklere giriyor.
II. Abdülhamid döneminde, siyasi ortamin ve
tartışmaların genel seyrini göz önünde bulundurarak, sözlüklerde kelimenin gözükmeye başlamasını
bekleyebilirdik. Ancak burada da meşhur Abdülhamid sansürünün varlığını unutmamak gerek.
Her ne kadar II. Abdülhamid dönemindeki yasaklı kelimeler listesine baktığımızda “muhafazakâr”
kelimesine rastlamıyorsak da, kelimenin Fransızcası (conservateur) listede bulunuyor2. Şemseddin Sami’nin Kamus-i Türki’sinin 1900 yılındaki
baskısına baktığımızda “muhafazakâr” kelimesini
bulamıyoruz. Ama Şemseddin Sami’nin, belki de
sansürden kurtulmak için “muhafaza” kelimesine
ikinci bir açıklama eklediğini ve bu açıklamanın,
politik bir anlama sahip olduğunu görüyoruz:
“Terakki etmemek” 3. Bu bize, muhafazakârlık
kelimesinin dilde “ilerleme” kelimesinin karşıtı
olarak yerleşmiş olduğunu gösteriyor. Ali Seydi
Bey’in, Kamus-i Osmanî’sinin 1908 devriminden
sonraki baskılarında, “conservateur” kelimesini,
pek açıklayıcı olmayan bir karşılıkla olsa da nihayet buluyoruz4. Buradaki tanıma göre “conservateur” “muhafazakârlar fırkasından veya mesleğinden
olan” anlamına geliyor5.
“Muhafazakâr” kelimesinin sözlük karşılıklarında, Osmanlı’nın son dönemiyle erken Cumhuriyet dönemi arasında, pek de şaşırtıcı olmayan,
benzerlikler var. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki
sözlükler de, ya kelimeyi içermiyorlar, ya da Osmanlı sözlüklerinde gördüğümüz açıklamaları tek2

3
4
5

Yasaklı kelimeler listesi hakkında bir değerlendirme için bkz.
François Georgeon, “Mots interdits. A propos d’un document
sur la censure ottomane au début du siècle”, Les mots du
politique de l ‘Empire Ottoman à la Turquie kémaliste, Etudes
Turques et Ottomanes, Documents de travail, no. 8, CNRS,
1999, s. 35-44.
Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, 1998/1899-1900.
“Conservateur: muhafazakârlar fırkasından veya mesleğinden
olan”. Ali Seydi, Kamus-i Osmani, 1324-1325 (1906-1907).
Meslek sözcüğü dönemin siyasi vokabülerinde günümüzde
yerleşmiş anlamıyla değil, bir yola dahil olmak, bir yolu (fikri,
ideolojiyi) benimsemiş olmak anlamında kullanılmaktadır.
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rar ediyorlar: “muhafazakâr fırkasına mensub olan”
ve “terakki etmemek”6.
1940’lardan itibaren “muhafazakâr” kelimesinin sözlüklerde daha sık arz-ı endam ettiğini ve
anlamın detaylanmaya başladığını görüyoruz. Mesela TDK’nın 1943’te yayımladığı bir sözlüğe göre,
“muhafazakâr”, “Bir şeyi değiştirmeden olduğu
gibi tutmak isteyen” anlamına geliyor7. Bugün internet üzerinden ulaşılabilir olan en güncel TDK
sözlüğü de aşağı yukarı bu tanımı tekrar ediyor:
“Muhafazakâr: Tutucu. Mevcut toplumsal düzeni,
düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu
gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr”8.
“İrtica” ve “mürteci” kelimelerinin de,
muhafazakârlık gibi görece geç bir dönemde siyasi
anlam yüklendiklerini görüyoruz. Şunu belirtmek
(döngerek: 19. yüzyıl sonuna kadar “rücû”
ve
me, geri dönme) kökünden gelen irtica
kelimelerini sözlüklerde göre“mürteci”
(ümit)
miyoruz. Ancak eş sesli olan ve reca
ve mürteci
kökünden gelen irtica
kelimeleri neredeyse tüm sözlüklerde var.
Muallim Naci’nin 1891’de yayımlanan sözlüğünde “irtica” kelimesine verilen karşılık, kelimenin artık güçlü bir politik anlam kazandığını
gösteriyor: “Geri dönmek demekse de iade-i istibdad taraftarı olmak manasında kullanılmaya
başlanmıştır”9. Yine de sözlüklerin gündelik kul6

7
8

9

“Konservatör: muhafazakâr, muhafazakâr fırkasına mensup
olan”; “Muhafaza: terakki etmemek.” (Raif Necdet & Hasan
Bedrettin, Yeni Resimli Türkçe Kamus, Ahmed Kamil Matbaası,
İstanbul, 1927).
Türk Dil Kurumu Lûgat Kolu, Türkçe Sözlük, İstanbul, 1927.
“Muhafazakâr : Tutucu. “Yeni prens halk hürriyetleri aleyhinde idi
ve muhafazakârlara dayanıyordu”- F. R. Atay; “Tutucu : Mevcut
toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden,
olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr. “Bu tutucu
yanı, her fıkrasında, her yazısında belli olur.”- H. Taner.” (http://
www.tdk.gov.tr/tdksozluk/sozara.htm).
Muallim Naci, Lugat-ı Naci, İstanbul, Çağrı Yayınları,
1978/1891. Sadi Çögenli’nin kataloğuna göre Muallim
Naci’nin sözlüğü beş defa yayımlanmıştır. Birinci baskının
tarihi bilinmemekle beraber, takip eden dört baskı, 1891, 1899,
1904 ve 1978 yıllarında yapılmıştır. Burada bir tıpkı basım
olan beşinci baskı kullanılmıştır. Bu baskının sayfa sayıları daha
öncekilerle karşılaştırıldığında, 1891 tarihli edisyonun tıpkı

lanımdaki yaygınlaşmayı geriden takip ettiklerini
unutmamak gerek. Kelekian’ın 1911’de yayımlanan ve “muhafazakâr” kelimesini içermeyen sözlüğü ve yine Şemsettin Sami’nin sözlüğü “irtica” ve
“mürteci” kelimeleri için oldukça detaylı tanımlar
veriyorlar ve kelimelerin çeşitli formlarını içeriyorlar. İrticai hareket karşılığı olarak not edilen, ve
bugün artık kullanmadığımız “mürtecikârane”yi
bu örnekler arasında sayabiliriz10. Kelekian’ın sözlüğünde ilginç olan “rücu” kökünden gelen kelimelerin çeşitliliğine karşın, daha önceki tarihli sözlüklerde daima var olan “reca” kökünden gelen sözcüklerin tamamen kaybolmuş olması. Bu İttihat ve
Terakki döneminde giderek artan ve negatif anlam
yüklenen “rücu” kökünden gelen “irtica” ve “mürteci” kelimelerinin, kendi eşseslilerini unutturacak
derecede yaygınlaştığını düşündürtüyor.
“İrtica” ve “mürteci” kelimelerinin Cumhuriyet ile beraber daha da sık kullanılır hale geldiğini,
önem kazandığını biliyoruz. Mustafa Kemal bu
sözcükleri konuşmalarında sıklıkla ve bildiğimiz
gibi tamamen olumsuz anlamda kullanıyor. Hatta
bir konuşmasında da açıkça söylediği gibi, onun
vokabülerinde irtica iyi, güzel, faydalı olan her şeye
karşı olan politik tutuma denk düşüyor: “Efendiler hayatın felsefesi, tarihin garip tecellisi şudur ki,
her iyi, her güzel, her nâfi şey karşısında onu imha
edecek bir kuvvet belirir. Bizim lisanımızda buna
irtica derler”11. Cumhuriyet’in ilk dönemindeki
sözlüklerin verdiği tanımlamaların da aynı parabasımı olduğu anlaşılmıştır (bkz. Sadi Çögenli, “Eski harflerle
basılmış Türkçe sözlükler kataloğu”, Akademik Araştırmalar
Dergisi, no. 7-8, 2001.
10 “İrtica: sm. Action de faire retour: action de revenir sur son
chemin; réaction”; “İrticai: adj. Réactionnaire, pl. İrticaiyun.
Réactionnaires”; “Mürteci: adj. [de irtica, ricat] Pol.
Réactionnaire, m. Rétrospectif, vs. Bot. Décurrente. Fém. et
pl. mürtecie.”; “Mürteciane: adv. Dans le sens d’une Réaction.
Réactionnaire, ……hareket. Mouvement réactionnaire. On
emploie aussi le mot mürtecikârane.”
11 “İzmir Halkı ile Konuşma”, alıntılayan Mustafa Aydın, “Bir
Muhafazakârlık Olarak Din ve İslâm”, Doğu Batı, c. 3, 2002,
s. 62-71. Aydın, ayrıca Mustafa Kemal’in konuşmalarında
irtica kelimesinin laiklik ve milli egemenlik karşıtı olarak da
kullanıldığını not ediyor.
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lelde olduğunu söyleyebiliriz. 1929’da yayımlanan
Ali Seydi Bey’in sözlüğü “irtica”’ sözcüğünü şöyle
tanımlıyor: “Geri dönme, rücu etme. Terakkiye
karşı koyma. Dindarlık kisvesi altında yeniliğe karşı koyma, karakuvvet”12.
1943’teki TDK sözlüğüne baktığımızda “irtica” kelimesinin “kaytaklık” kelimesiyle karşılandığını görüyoruz. Güncel sözlüklerde tamamen farklı bir anlama gelen Kaytak13, sözü için verilen tanım ile (“Eskiyi ve geriyi özleyen, yeniliklerin kaldırılıp eski halin dirilmesini dileyen, mürteci”)14,
TDK’nın güncel sözlüklerindeki “gericilik” tanımı
neredeyse tamamen aynı: “Toplumda yeniliklere
değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya
eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş),
mürteci”15.
Kuşkusuz sözlüklerde detaylı bir tanım aramak
ve sözlüklerden hareketle kelimenin politik kullanımı hakkında bir yargıya varmak yersiz. Ne var ki,
yine de tüm bu sözlükler bize 19. yüzyıldan itibaren
muhafazakârlık sözcüğüyle irtica arasında “terakki
etmemek, terakkiye karşı koymak” üzerinden bir
paralellik kurulduğunu ve muhafazakârlığın negatif bir kelime olarak kullanıldığını gösteriyor16.
Türkiye’de sosyal bilimler alanında yakın geçmişe kadar muhafazkarlık üzerine yapılmış çalışmaların
sayısı oldukça azdı. 1980’li yıllar bu ilginin yükseldiği ilk dönem olarak dikkat çekiyor17. Kuşkusuz bu
12 Ali Seydi, Resimli Yeni Türkçe Lugat, İstanbul, Cihan Matbaası,
1929
13 “Kuytu/sözünde durmayan/ Yağcı, dalkavuk, numaracı.” (www.
tdk.gov.tr).
14 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Lûgat Kolu, 1943, Cumhuriyet
Basımevi, İstanbul.
15 http://www.tdk.gov.tr
16 	Elbette istisnalar da mevcut, örneğin İ. Fahri Sertelli tarafından
hazırlanan ve 1939 yılında yayımlanan İngilizce-Türkçe
sözlük, conservative sözünün karşılığı olarak “muhafazakâr”
ve “ihtiyatkâr” sözcüklerini öneriyor. Buradaki farkın,
muhafazakârlığı Fransız ve Türk siyasi geleneklerine göre, daha
olumlu bir politik duruş olarak gören İngiliz siyasi geleneğiyle
ilgisi olduğu düşünülebilir.
17 Bu dönemde konuyla ilgili yapılmış başlıca yayınlar arasında
şunları sayabiliriz: Doğu Ergil, İdeoloji: Milliyetçilik,
Muhafazakârlık Halkçılık, Ankara, “S” yayınları, 1986 ; Doğu
Ergil, “Muhafazakâr Düşüncenin Temelleri”, Siyasal Bilgiler

ilgi artışıyla hem Türkiye’de, hem de dünyada yenimuhafazakârlığın yükselişi arasında bir paralellik
olsa gerek.18. Bu dönemdeki yayınlar muhafazakârlık
düşüncesinin temellerini anlamaya ve açıklamaya
çalışan daha çok teorik yayınlardı ve temel ilgileri,
Levent Köker ve Mustafa Erdoğan’ın yayınlarında
olduğu gibi, temel ilgileri liberalism ve muhafazkarlık arasındaki ilişkiyi sorgulamaya ve buradan hareketle, yeni-muhafazakârlığı anlamaya tanımlamaya
yönelikti. Ne var ki, Türk muhafazakârlığı üzerine
hâlâ sosyal bilimlerin ilgi alanına girmemişti.
1994 yerel seçimleri nde Refah Partisi’nin gösterdiği büyük sıçrama ve 28 Şubat’ı takip eden dönemde “gericilik” ve “irtica” kelimelerinin, nerdeyse 1925 Türkiyesi’ndeki kadar sık kullanılır olması
muhafazakârlığı ve özellikle Türk muhafazakârlığını
tanımlamaya yönelik çabanın artışında etkili oldu.
1997’de Toplum ve Bilim’in Muhafazakârlık dosyasını hem bu artan ilginin bir nişanesi olarak,
hem de sosyal bilim dünyasında ilgiyi daha fazla
muhafazakârlığa çeken bir yayın olarak not etmemiz
gerek. Tanıl Bora, Ahmet Çiğdem, Nâzım İrem ve
Süleyman Seyfi Öğün’ün yazılarından oluşan dosya, Türkiye’de muhafazakârlık çalışmalarında hâlâ
temel referans kaynaklarından biri olma özelliğini
koruyor. Toplum ve Bilim’den bir yıl sonra, Tanıl
Bora’nın söz konusu sayıda yayımladığı makalesinin gözden geçirilmiş halini içeren Türk Sağının
Üç Hâli: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslamcılık
(İstanbul, Birikim Yayınları, 1998) kitabı ve Doğu-Batı dergisinin “Gericilik Nedir?” dosya sayısı
ilginin artarak sürmekte olduğunu gösteriyor. ArFakültesi Dergisi, c. XLI, Ankara, 1986, s. 269-93; Levent
Köker, “Liberalizm-Muhafazakârlık İlişkisi Üzerine”, Türkiye
Günlüğü, no. 9, 1989, s. 41-48 ; Mustafa Erdoğan, “Liberalizm,
Muhafazakârlık ve Türk Sağı”, Türkiye Günlüğü, no. 6, 1991,
s. 44-56.
18 	Nâzım İrem’ göre, muhafazakârlığa yönelik ilginin artmasında
ANAP’ın kendisini muhafazakâr-milliyetçi koalisyon olarak
tanımlamasının etkisi olmuştu. (Nâzım İrem, “Kemalist
modernizm ve Türk gelenekçi-muhafazakârlığının kökenleri”,
Toplum ve Bilim, no 74, 1997, s. 52-101). Kuşkusuz
ANAP’ın kendini tanımlama biçimini de dünyada yükselen
yeni-muhafazakârlık dalgası içerisinde değerlendirebilmek
mümkün..
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tık, 1980’lerdeki gibi tek tek makaleleri saymamıza
imkân vermeyecek kadar fazla yayın yapılan bir döneme gelmiş durumdayız. Yine de hâlâ konuya doğrudan odaklanan kitaplar ve dosya sayıları üzerinden gidersek Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce dizisinin Muhafazakârlık cildini (2003) ve Tezkire’nin
“Muhafazakârlık ve Miras” sayısını (2002) not etmemiz gerek. Tezkire’nin bu sayısındaki editoryal
yazı geride kalan 10 yıl içinde muhafazakârlık konusuna gösterilen ilginin kavramı tarif etmenin çok
ötesine geçtiğini, güncel politik sorunların ve gelişmelerin Türkiye’de muhafazakâr siyaseti tarif etmek
konusunda bir ihtiyaç yarattığını gösteriyor19.
2002’de, muhafazakâr kimliğini ön plana çıkartan ve belki de daha önemlisi, muhafazakârlığı
tanımlamaya yönelik çalışmalar yapan Adalet
ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesinin,
muhafazakârlık üzerine çalışmaları artıran üçüncü bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz.
Sosyal bilimlerde muhafazakârlığa yönelen ilginin
19 “Özalizmin çözülüşü ile birlikte muhafazakârlık ve İslâmcılık
arasındaki ilişkilerin yeniden kurgulandığı RP’nin söylemini
ve 28 Şubat sürecinin bu ilişkiler üzerindeki etkilerini bu
bağlamda yeniden düşünmek gerekmektedir. Özellikle
ANAP’ın patronajlığının sona erdiği bu dönem bu ilişkilerin
yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı günümüzü de anlamak için
önemlidir.”, (“Bu sayıda/Muhafazakârlık ve Miras”, Tezkire, c.
11, 2002, s. 11).

gelişimine dair evrim şemamızı bu noktada durdurabiliriz. Bu sayıda yer alan yazıların hepsi, tarihsel olarak geri dönüşleri içerenler olsa da, bu
zemine oturuyor. Zaten kaynakça aradan geçen
sürede o kadar genişledi ve detaylandı ki, ortaya
çıkan literatürü, giriş mahiyetindeki bir metinde
ele almak mümkün değil. 1980’lerden önce bir alt
başlık bile olmayacak muhafazakârlık teması, artık
sosyal bilimlerde birçok başka konuyu kendi içine
çeken bir üst başlık haline gelmiş durumda. 2004
yılından itibaren Muhafazakâr Düşünce adıyla 3
ayda bir yayımlanan ulusal hakemli bir derginin
var olması bunun en bariz ispatı olsa gerek. Artık muhafazakârlığı gericiliğe indirgemeyen, onu
“terakki karşıtlığı” olarak algılamayan ve “ilericigerici” kısır paradigmasından azade yayınlar çoğalıyor. 1980’den itibaren geçen otuz yıllık süre
içerisinde, muhafazakârlığı giderek daha dinamik
bir kavram olarak görüyoruz ve muhafazakârlığı
modernlik, İslamcılık ve liberalizmle ilişkilenme
biçimleriyle birarada düşünüyoruz.
Bu sayıda okuyacağınız yazıların da bu yönde
bir katkı sunmalarını umuyoruz. Bu vesileyle, gerek seminerlerin düzenlenmesine katkı sunan herkese, gerekse yayın aşamasında desteğini esirgemeyen Sosyoloji Mezunları Derneği’ne (SOMDER)
müteşekkiriz. Güzel okumalar!
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“Dünyadaki ruhlar kadar,
Tanrıya giden yol vardır…”
Bab’aziz1

u metinde, kendisini “dindar” olarak tanımlayan ya da içinde bulunduğu çevre
tarafından “dindar” ya da “dini hassasiyete sahip” olarak tanımlanan üniversite öğrencilerinin
dini pratikleri ve algılarının nasıl bir yorumlama
ve dönüşüm süreci içinde olduğu temel betimlemelerinden hareketle, bu gençlerin, üniversite yaşamı ile
birlikte değişen dini algıları ve din dışı alanlardaki
sosyalleşme, iletişim biçimleri ve boş zaman alışkanlıklarının neleri kapsadığı ve bunları dini değer ve
kurallar çerçevesinde nasıl örtüştürdüğü ele alınacaktır. Özellikle kent yaşamı içinde, gençler arasındaki
İslami yaşam biçimlerinin anlaşılması ve yorumlanması amaçlanmaktadır. Üniversite yaşamıyla
birlikte farklılaşan dini yaşam biçimlerinde üniversite gençlerinin, “geleneksel” dindarlık algısının dışına çıkarak, daha çok tefekküre dayanan rasyonel
bir bakış açısıyla nasıl bir özneleşme süreci içinde
olduğu da açıklanmaya çalışılacaktır.
80’li yılların başında diğer siyasetlere yönelik
yasaklardan faydalanarak hem siyasal hem de eko1

Tunuslu yönetmen Nacer Kemir’in 2005 yapımı “Bab’aziz” adlı
filminden.

nomik alanda görünür olan İslami örgütlenmeler,
90’lı yıllarda toplumun tüm alanlarına yayılan siyasi bir söylemi tebliğ yoluyla ifade etmeye başlamışlardır. Özellikle yaşam tarzları ve farklılıkları
üzerinden yapılan vurgulamalarla kendi içlerinde
de farklılaşmaya hatta kutuplaşmaya başlamışlardır. 28 Şubat süreci ile birlikte ise tebliğ yanı ağır
basan siyasal söylemler ağır bir darbeyle düzleştirilmiş ve bu dönem daha ılımlı ve temsil gücü yüksek
bir söylemi beraberinde getirmiştir.
Bu otuz yıllık süreç boyunca İslami söylemler,
yaşam biçimleri ve bunların toplumsal alandaki
görünürlükleri hızla artmış ve değişmiştir. Bunlar
kendi içlerinde de çoğul bir görünüme bürünmeye
başlamıştır. Bu çoğulcu biçim, söylemden yaşam
tarzlarına kadar her alanda görülmektedir.
Her şeyden önce şunu unutmamak gerekir ki,
din olgusu, bireysel ve toplumsal düzeyde, gündelik hayattan toplumsal hayatın örgütlenişine kadar
her alanda önemli ve etkili olmaktadır. Ayrıca toplumsal yapıdaki iktidar / güç odaklarından biri ve
bir inanç mekânizması olarak dinin ve dini değer
ve kuralların birey tarafından içselleştirilmesi, bireyin gündelik yaşamını etkilemekte ve yeniden
biçimlendirmektedir. Bu durum ise din içindeki
çeşitli yorumların ve dinsel yaşam biçimlerinin anlaşılmasının ve açıklanmasının temel dayanak noktası olmaktadır. Burada dinin sahip olduğu nesnel
söylemlerin çeşitli biçimlerde yorumlanmaları, bu
söylemlerin çeşitli toplumlar ve kültürlerde, çeşitli
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görünüm ve yaşam biçimlerine neden olmaktadır.
Dolayısıyla dinin bireyler tarafından içselleştirilerek
kendi gündelik hayatlarına taşınması ve nesnel söylemlerinin bireyin kendi zihinsel ve yaşamsal deneyimlerine ve algılarına dayanak olarak ortaya çıkan
öznel söylemleri (özne durumunda yeniden tanımlanan dindar bireyin) büyük bir önem taşımaktadır.
Bu özneleşme sürecini Foucault şöyle ifade etmektedir: Bireyi kategorize ederek, bireyselliğiyle belirleyerek, kimliğine bağlayarak, ona hem kendisinin hem
de başkalarının onda tanımak zorunda olduğu bir
hakikat yasası dayatarak doğrudan gündelik yaşama
müdahale eder. Bu, bireyleri özne yapan bir iktidar
biçimidir. Özne sözcüğünün iki anlamı vardır: denetim ve bağımlılık yoluyla başkasına tâbi olan özne
ve vicdan ya da öz bilgi yoluyla kendi kimliğine bağlanmış olan özne. Sözcüğün her iki anlamı da boyun
eğdiren ve tâbi kılan bir iktidar biçimi telkin ediyor. 2
Her iki anlamda da dindar bireyi, başkasına (dinin
kutsallarına) ya da kendi vicdan ya da nefsine bağlı
olan ve bunlar tarafından kontrol edilen bir özne
olarak tanımlamak mümkündür.

Türkiye son otuz yılda, toplumsal, kültürel,
ekonomik, siyasal alanda çok hızlı bir değişim
süreci geçirmiş ve bu değişim toplumsal yaşamın
her alanında görülmüştür. Değişimin belirgin bir
biçimde gözlemlendiği toplumsal dinamiklerden
biri de din yani İslam’ın yükselişi ve değişen yaşam
biçimleri olmuştur. İslam’ın bu yükselişi, siyasi bir
dil kullanmaya başlayan kendi aktörlerinin, kamusal alanda söylemleriyle ve çatışmalarıyla daha
görünür olmasını sağlamıştır. Gerek İslami kimliğe
sahip olan toplumsal gruplar, gerekse bu grupların
ürettiği İslami söylem ve anlayışlar günümüze kadar tartışma gündeminin odağında yer alan konulardan biri olmuştur.
1990’lı yıllar İslami yaşam biçimleri ve İslami
ideoloji için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Siyasal bir söylem olarak İslam tek başına kendini
ifade etmeye başlamıştır. Dolayısıyla daha önceden
milliyetçilik ve muhafazakârlık söylemleri ile varlığını ortaya koymaya ve böylece toplumsal yaşamda
daha görünür olmaya çalışan İslam, bundan sonra
beraberinde başka bir söyleme ihtiyaç duymadan,
siyasetten ekonomiye, eğitimden kültür alanlarına
kadar birçok alanda zemin bulmakta ve kendini
ifade etmeye çalışmaktadır. Özellikle üniversitede
okuyan dindar gençlerin, ailelerinden farklı olarak
dindarlıklarını milliyetçi ve muhafazakâr söylemden ayrı tutma çabası içinde oldukları görülmektedir. Bu durum ise İslam’ın muhafazakâr ya da milliyetçi söylemlerden ayrılarak tek başına güçlü bir
söylem olduğunu ortaya koyma çabasının bir sonucu olduğu düşünülebilir. Çünkü yıllarca bu söylemlerle birlikte görünür olmaya çalışan İslam, tek
başına kendini ispat etme ve bu söylemlerden daha
evrensel olduğunu gösterme çabası içine girmiştir.
Toplumsal yapı içinde çeşitli düşünce ve algı
biçimlerine, toplumsal çevre ve bilgi birikimlerine
kadar birçok değişken etrafında oluşan farklı yaşam
biçimlerinden söz edilebilir. Aynı durum din konusunda da geçerlidir. Aynı kutsala inanmak, aynı
değer ve kuralları paylaşmak üst bir yaşam biçimi
algısı sunarken diğer yandan kendi içinde belli başlı
değişkenler etrafında farklı görünümler sergilenmesine neden olmaktadır. Bourdieu’nün söylediği gibi
farklılaşmış bir toplumsal yapıda, farklı grup ve sınıflara ait dini temsiller ve pratiklere kutsal anlamlar
atfedilerek mevcut durumun devamına ve yeniden
üretilmesine katkıda bulunulmaktadır. Bu temsil
ve pratikler sistemi ait oldukları dini grupların var
oluşlarını meşrulaştırmakta ve desteklemektedir.3
Türkiye’deki etkili toplumsal dinamiklerden
biri olan İslam da, toplumsal bir kimliğe dönüşerek kamusal alandaki görünümlerinin ve toplumsal
ve siyasal taleplerinin artmasıyla birlikte, özellikle
gençler arasında yaygınlaşarak alternatif siyasal bir
dil ve yaşam biçimi olarak görülmeye başlamıştır. Gençler arasında kendini ifade etme tarzı ve

2

3

Parçalanmış Dindarlık

Michel Foucault, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 63.

Pierre Bourdieu, “Genesis And Structure of The Religious Field”,

Comparative Social Research, 13/1, 1991, s. 2.
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bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşan İslami bakış
açısı, günümüze kadar zaman zaman köktenci ve
muhafazakâr bir biçimde, zaman zaman ise daha
ılımlı ve modernist bir biçimde güçlenerek var olagelmiştir. Bu süreçte, kendi içinde de farklılaşan
yorumlar ve biçimler kazanmıştır. Özellikle dünya
ile daha fazla temas halinde olan gençler arasında
dini değer ve kuralların yorumlanarak, gündelik
yaşam pratikleri içine dâhil edilmesi, farklı görünümlere neden olmuştur.
Laik, Kemalist olarak ya da ulusalcı olarak tanımlanan kesimin, dindar gençliği nasıl anladığı,
algıladığı da, dindar genç kesimin toplumsal görünümlerini, kimliksel özelliklerini yeniden tanımlamasına ve oluşturmasına etki etmektedir. Dolayısıyla gençler arasında (özellikle üniversite gençleri)
geleneksel İslam’ın aksine, yeniden biçimlenen
İslami yaşam biçimleri ve görünümleri söz konusudur. Bu durum aynı zamanda değişen bir siyasal
yapıyı ve anlayışı da ifade etmektedir.
Gençler arasındaki farklı dini görünümler ve algılama biçimleri, farklı dini grupların
muhafazakâr bir ideoloji olarak İslam’ı yeniden
üretmeye çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ve toplumsal tabakalaşmayla da paralel olarak İslam içinde de bu farklılaşmalara dayalı
bir tabakalaşmadan, katmanlardan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Artan eğitim seviyesi, kentleşme,
iletişim imkânlarının ve teknolojisinin yaygınlaşması, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarındaki
hızlı değişim, geleneksel İslam’ın şimdileştirilmesini, bugüne taşınarak yeniden yorumlanmasını zorunlu hale getirmiştir.
Üniversite Öncesi Dindarlık Algısı:
Gençlerin üniversite yaşamında belirginleşen,
hatta siyasi bir duruşa dönüştürebildikleri dini değer ve pratiklerinin temelinin çok daha önce atıldığı ve özellikle de aile yapısının bu davranışları
belirlemede etkili ve güçlü olduğu görülmektedir.
Üniversite öncesinde alınan eğitim ve dini gruplarla olan bağlar üniversite sırasında dini algılama
ve yorumlama biçimlerinde de ciddi bir etkiye sa-

hiptir. Özellikle ait olunan dini grubun öğrettiği
bir takım davranış kalıpları, üniversite hayatındaki
toplumsal çevrelerin oluşmasını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle üniversite öncesindeki genel
duruma kısaca bakmak, üniversitelerde gözlemlenen dini alışkanlıkların ve farklı ibadet biçimlerinin anlaşılmasında ve tanımlanmasında büyük bir
öneme sahiptir.
Üniversite yaşamında kendisini dindar olarak tanımlayan ve gündelik yaşamını dini değer
ve kurallara göre düzenleyen öğrencilerin hemen
hepsinin, dini hassasiyete sahip ailelerde yetiştiği
ve ilk dini bilgilerini, alışkanlıklarını aile içinde öğrendikleri görülmektedir. Sonrasında ise dini eğitimin yine ailelerin yönlendirmesi ile dini grupların
kontrolünde sürdürüldüğü görülmüştür. Bu dini
grupların kontrolünde devam eden dini eğitim,
öğrenciyi disipline etme ve kontrol altında tutma
işlevine de sahiptir. Dolayısıyla üniversite öncesi
gerek ailelerin etkisi gerekse içinde bulunulan çevre
ve devam edilen dini grup içi pratikler dini kimliğin ve tavrın oluşmasında çok önemli etkenlerdir.
Ayrıca üniversite öncesinde öğrencinin mensubu
olduğu dini grupların bu dönemde ve sonrasında dindarlığın ölçüsünün ve değerinin belirlenmesinde etkili olduğu ve dindarlık ölçülerinin de
bu gruplarda şekillendiği görülmektedir. Çünkü
Türkiye’de genel olarak gözlemlenen dini yaşam
biçimleri ve siyaset alanındaki dindarlığın görünümleri noktasında çeşitli dini grupların etkisi çok
belirgindir. Farklı dini alışkanlıklar, değerler ve yorumlar da bu şekillenmeye bağlı olarak okunabilir.
Tarihsel bir geçmişe sahip olan bu dini gruplar etrafında şekillenen dini hayat, toplumsal ve kültürel
alanda, ekonomiden siyasete ve gündelik yaşama
kadar birçok etken çerçevesinde değişime uğrayarak yeni biçimler kazanmaktadırlar.
Üniversite Yaşamı ve Parçalanan Dindarlık
Biçimleri:
Üniversite yaşamı ile birlikte geleneksel algı
ve yorumlara getirdikleri bakış açıları ve alternatif
düşünce biçimleri ile gençler, bu farklılıkların hem
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öznesi hem de nesnesi durumundadırlar. Gençler
düşünce biçimleri, algıları ve bunların oluşturduğu yaşam biçimleriyle hem bir takım farklılıklara
neden olmakta hem de yaşanan değişimle birlikte farklılaşmaktadırlar. Dini yaşam biçimlerindeki
farklılıkları, aile yapısından yetiştikleri mahalle ortamına, ait oldukları dini gruplardan kültür araçlarına, ekonomik yapılarından okudukları üniversite
ve bölümlere kadar birçok değişken ekseninde anlamak mümkündür.
Dindar gençlik kent yaşamında daha çok dini
bir grup çevresinde toplanmakta ve dini konularda bu gruplardan beslenmektedir. Özellikle dini
bir gruba bağlılığın kökenleri, lise hatta ilköğretim
yıllarına kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla burada
gençlerin kültürlenme, kültürleme ve kültürleşme
faaliyetleri bu örgütlenmeler etrafında oluşmakta ve
gelişmektedir. Bu dini grupların giderek güçlenmesi ve birçok alanda faaliyet içinde olması gündelik
hayatın işleyişine kadar yayılan bir söylem yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu dini gruplara ait
söylemlerin en çok kültür alanlarında etkili olduğu
görülmektedir. Çünkü bir söylemi etkili kılan tebliğ
ve temsil biçimleri bu alanlarda bir arada sunulmaktadır. Bu grupların kitap ve dergileri okunmakta ve
bunlar da gençler arasında bir sosyalleşme aracı olarak işlev görmektedir. İzlenen filmlerin, dinlenen
müziklerin, okunan kitapların, dergi ve gazetelerin
aynı olması öğrencilerin kendi aralarında ortak bir
dil kurmalarını sağlamakta ve gruba aidiyet duygularını güçlendirmektedir. Oluşturulan ve paylaşılan
bu ortak alanlar kendi içsel kuralları ve dinamikleri
olan, toplumsal olarak bireyleri cezbeden hedef ve
çıkarları olan alanlardır.
Dindarlık algılarının değişmesinde kültürel
alan ve kültür ürünleri kadar, kanaat önderlerinin
de önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Yaşam biçimlerini anlama, yorumlama ve tanımlama biçimi olarak İslami değer ve kurallar, İslami
kimliğe sahip kültür önderlerinden (kanaat önderleri ya da İslami seçkinler olarak tanımlanan)
hareketle yukarıdan aşağıya doğru toplumun tüm
kesimlerine yayılmaya başlamıştır. Toplumsal ve
siyasal alanda bir söyleme dönüşen İslami değer

ve kurallar, bu kültür ürünlerini en kolay ve hızlı
bir biçimde elde etme gücüne sahip olan üniversite gençleri arasında yaygınlaşarak toplumun diğer
kesimlerine de kolayca aktarılır hale gelmiştir. Elbette ki İslami gruplar ve dindar gençler arasında
yaygınlaşan bu kültür ürünleri, İslami bir içerik ve
biçimle hızla güçlenmekte ve gençlerin toplumsal
alana dair talep ve beklentilerinin artmasına neden
olmaktadır. Bu durum ise İslami aktörlerin toplumsal alandaki beklenti ve taleplerinin artmasına
neden olmuştur. Ayrıca tüm bu İslami içeriğe sahip
olan kültür ürünlerinin yanı sıra –eğitim durumu
ile paralel olarak– egemen kültür ürünlerine olan
talepler de artmıştır. Ayrıca dindar gençler, hem
kendi dini değer ve yaşam biçimlerine uygun kültür ürünlerinden faydalanmaya hem de din dışı
alanlardaki bazı temel kültür ürünlerini de talep
etmeye başlamışlardır. Başka bir ifadeyle, dindar
birey modernliğin temel kurumlarını kullanma talebiyle kendi özel alanından çıkarak dindar kimliği
ile (yani hem dini düşünce ve pratikleriyle hem de
sembolik olarak dini görüntüsü ile) kamusal alanda
görünmeye başlamıştır. Bu süreçteki temel aktörler
de geleneksel ve modern olanı bir araya getiren ve
bu ikisini uzlaştırma gücüne sahip eğitim düzeyi
yüksek gençler olmuştur.
Burada sonuç olarak, tüm İslami gençlik ve
seçkinler arasındaki düşünce geçişlerine ve kaymalarına baktığımızda, gençler arasındaki İslami söylemin aslında bu seçkin kesimden geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda İslami seçkinlerin, özellikle
üniversite gençleri arasında fikir öncülüğü, kanaat
önderliği yaptığı söylenebilir. Daha çok okuyan,
daha çok sorgulayan ve böylece ait oldukları dini
daha çok anlamaya yönelen üniversite gençleri
kendi fikir önderlerini seçmekte ve onları takip
etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin, gerek yapılan
görüşmelerde gerek takip edilen gazete, dergi ve
televizyon programlarında bu seçkinlerle hemen
hemen aynı söyleme sahip oldukları, kullandıkları
cümlelerde, kelimelerde karşımıza çıkmakta aynı
konudan bahsederken aynı örnekleri kullandıkları
görülmektedir. Yani yinelemek gerekirse, gençler
arasında yukarıdan aşağıya (seçkinlerden gençlere)
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doğru yayılan bir İslami söylem vardır.
Bourdieu’ye göre bireylerin (eyleyicilerin)
içinde bulundukları alana özgü olarak edindikleri
yatkınlıkları, algı ve davranış biçimleri vardır. Bourdieu bunu habitus olarak adlandırır. Bu durum
bir yandan, dini alan etrafında kişilerin kendi habitus’larını ve bu habitus’lar içinde kültürel ve sosyal sermayelerini de oluşturmalarını sağlamaktadır.
Diğer yandan ise dini değer ve kurallara ilişkin
farklılaşan bu düşünce ve yorumlamalar, bireyin
ait olduğu toplumsal konumla özdeşleştirilen sınıfsal bir habitus ile de tanımlanabilir. Bu sınıfsal
habitus ise toplumsal alandaki dini beklentilerin
dile getirilmesinde belirginleşmeye başlar. Ekonomik seviyesi yüksek olan görüşmeciler, bu talep ve beklentilerini toplumun tamamını kapsayacak bir biçimde doğrudan ve diğer öğrencilere
göre çok daha rahat bir biçimde ifade etmişlerdir.
Oysa ekonomik durumu orta ve alt seviyede olan
öğrencilerin bu beklentileri daha çok bireysel ibadetlerini daha rahat yerine getirebilme noktasında olmuştur. Bu durumda toplumsal hayatta dini
değer ve kuralların hâkim hale gelmesi yönündeki
beklenti ve taleplerin, ekonomik seviyesi yüksek
olan öğrenciler arasından geldiğini göstermektedir. Yani toplumsal yapının İslami değer ve kurallar merkezinde yeniden oluşturulmasına yönelik
taleplerin, ekonomik olarak zenginleşen İslami
kesimden geldiği söylenebilir.
Gençler arasında en çok dile getirilen konulardan biri de, örtünme biçimleri ve başörtüsüdür.
Burada başörtüsü ve örtünme kavramları, bir yandan kendi içinde bir değerlendirmeyi ve yorumları
içerdiği gibi, bir yandan da İslami yaşam biçimlerinin değerlendirilmesi ve açıklanmasına dayanan
metonimik bir içeriğe sahiptir. Çünkü başörtüsü,
İslami temsilin en görünür biçimi olduğundan,
dine ve dindarlığa ilişkin çoğu yorumlamanın hareket noktası ve temel dayanağı haline gelir. Her
ne kadar içeriğini yitirdiği, temel işlevinin dışında görünümlere sahip olduğu yönünde eleştiriler
yapılsa da, örtünme, İslam’ın değişen dünyaya
uyum sağlama biçimlerinden biri olarak da ifade
edilmektedir. Ayrıca örtünme biçimleri, kent yaşa-

mı içinde ait olunan dini grubu temsil eden sembolik bir dile de sahiptir. Bu sembolik dil aracılığı
ile gençler, üniversite ve kentin diğer alanlarında
kendi benzerlerini bularak kendi sosyal alanlarını
oluşturmaktadırlar.
Yine örtünme konusu ile paralel ve din alanı içinde en sorunlu konulardan biri olan cinsiyet algıları noktasında, gençlerin eğitim seviyesi
ne kadar yükselirse yükselsin geleneksel anlamda
cinsiyet eşitsizliğine dayanan algı hâlâ varlığını ve
anlamını korumaktadır. Hatta çoğu zaman örtünmenin amacının bu cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği
korunma ve koruma işlevleri temelinde açıklandığı
görülmektedir.
Buradan çıkarılabilecek en genel sonuçlardan
birisi şudur: Öğrencilerin hem kendilerini nasıl
tanımladıkları hem de içinde bulundukları toplumsal çevre tarafından nasıl tanımlandıkları konusundaki temel çizgi, üniversite öncesinde belirginleşmekte ve üniversitede kendilerine benzeyen
kişilerle oluşturdukları toplumsal çevre ekseninde
devam etmektedir. Elbette üniversite hayatı ile birlikte bu tavır ve davranışlar ciddi bir biçimde değişime ve dönüşüme uğramakta ama yine de kent
hayatında yine benzerlerini bularak oluşturdukları
bir toplumsal ortam etrafında yeniden şekillenmektedir. Ayrıca öğrenciler daha önce tanımlanan
ve bu doğrultuda yaşanan dindarlığın ölçütlerine
ve değerlerine yeni yorumlar ve biçimler kazandırmaktadırlar. Yani üniversite öncesinde daha
geleneksel ve aile etrafında şekillenen dindarlık
biçimleri, üniversite hayatında daha sorgulayıcı,
yorumlayıcı ve tefekkürün esas olduğu bir biçime
bürünmektedir. Öğrencilerin dinle ilişkisi üniversite hayatında yeni bir biçim ve nitelik kazanırken,
önceki dini yaşamlarının ve düşüncelerinin birçok
yönü eleştirilmeye başlanmaktadır. Üniversite öğrencileri arasında (kendi ailelerinden farklı olarak)
dini ibadetlerin somut bir biçimde, bir görev olarak yerine getirilmesinden önce mutlaka derin ve
içsel bir sorgulamaya tâbi tutulduğu; öğrencilerin
bu ibadetlerin içsel anlamlarının ve gerekçelerinin
ortaya çıkarılması gerektiği düşüncesine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Ve burada hâkim olan
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düşünce de rasyonelliğin modernleşme sürecinin
bir parçası olduğudur.
Modernliğin, kendisi de dâhil, her şeyi dönüştüren etkisi karşısında, İslami değer ve kuralların
bireyin gündelik yaşamındaki etki ve gücüne bakıldığında modern bir biçim görülmektedir. Burada İslam dininin hem bireyi kontrol altına alması hem de toplumsal yapı içindeki farklılıkları
giderme çabası ile modernliğin işleyen çift taraflı
mekânizmasına sahip olduğu da söylenebilir. Bu
durum hem İslam’ın kendi içindeki modern bakış
açısını hem de sistemin İslam dinine karşı (farklı
olanı kendine benzetme çabası ki bu durum İslam
dini içindeki farklı dini grupların birbirlerine karşı
olan tavırlarını da ifade etmektedir) tavrının modernliğin bir sonucu olduğunu ifade eder. Yani,
din modernleşen ya da modernizmle karşı karşıya
olan bir kurum olmaktan öte, var olma amacı ve
insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle seçici bir modernlik anlayışına sahip (ya da modernliğin oluşum mantığına uygun) bir kurumdur.
Gençler arasında, dini değer ve kurallara uygun, dindar bir yaşam sürdürülmesinin önündeki
en büyük engel olarak karmaşık ve yoğun modern
kent hayatı görülmektedir. Çünkü öğrencilere göre
modern dünyanın insana sunduğu her şey nefsi şımartan ve nefsi besleyen unsurlarla doludur. Modernleşen kent hayatında boş zaman faaliyetlerine
dair daha çok alternatif sunulmaktadır. Öğrencilere göre bunun en önemli nedeni, insanın tüketim
kültürü ekseninde haz elde etmeyi amaçlayan bir
varlık olmasıdır. Modern dünya bireye hazza yönelik, tüketim odaklı bir dünya sunmaktadır. Aslında buradaki mücadele ve sıkıntı, insanın modern
hayata uyum sağlaması noktasında ortaya çıkan
sıkıntılardır. Çünkü modern dünya, varlık olarak
insanı ve onun en temel fizyolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını hedef almaktadır. Modern hayat insanın
bedenini, bedensel hazlarını hedef alırken, dinde
insanın dünya zevklerinden uzak durmasının ve
kendisini (yani nefsini, öz varlığını) ehlileştirmesinin ilahi olarak mükâfatlandırılacağını vaat etmektedir. Burada tüketimin hazcı (hedonist) yönüne
karşı durarak din ve modernizm arasında gerilim-

lerin yaşandığı düşünülebilir ki, bu durum daha
çok biçimsel bir karşıtlıktır. Fakat modernizm anlayışı ve mantığı temelinde bakıldığında ise aslında
disipline etme anlayışı ile ortak bir hareket noktasına, ortak bir paydaya sahiptirler. Yani modernizm
ve din arasında biçimsel ve yapısal olarak gerilimler söz konusu iken anlayış ve mantık yapısında ise
benzerliklerin ve aynılıkların söz konusu olduğu
söylenebilir.
Ayrıca dinin, bireyleri disipline etme amacını, toplumsal ve bireysel düzeyde baskının farklı
biçimleriyle sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu
baskı unsuru olma özelliği, modern dünya ve dini
birleştiren bir etkendir. Modern gündelik yaşamın
en önemli özelliklerinden biri, bireyler üzerinde
kurmaya çalıştığı baskıcı yapısıdır. Lefebvre’in
söylediği gibi “gündelik hayat baskılardan oluşmuş ve terörize edilmiş toplumsal bir yapı sunar”4.
Modern dünyanın bir gereği olarak ortaya çıkan
(ya da modern dünyada yeniden biçimlendirilmiş
olan) gündelik hayat içinde kontrol mekânizması
işlevine ve üst-baskıcı bir güce sahip olan toplumsal kurumlardan birisi de dindir. Baskı, bireyi
kontrol altına almak ve toplumsal yaşamı belli bir
düzene sokmak, biçimlendirmek noktasında gündelik yaşamın gerektirdiği en önemli unsurlardan
biridir.
Bu noktada üst-baskı unsuru olarak dini değer ve kuralların, bireyin yaşamını yönlendiren, biçimlendiren ve kontrol altına alan etkisi üzerinde
durduğumuzda bu baskının bireyin gündelik yaşamında üç farklı seviyeye ve görünüme sahip olduğu dikkat çekmektedir: Allah korkusu ve vicdan
ile gelen manevi baskı, içinde yetiştiği toplumsal
çevreye uyum ile ortaya çıkan aile ve çevre baskısı
(ki bu baskı üniversite yaşamında dindar olmayan
kesime uyum isteği ile ortaya çıkan, dolayısıyla
dinden uzaklaşma ile sonuçlanan bir baskı olarak
da görülebilir) ve daha yoğun bir biçimde üniversite yaşamında karşı karşıya kaldığı dindar olmayan
kesimden gelen “ötekinin” baskısı. Burada önemli
4

Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, Metis
Yayınları, 2011, s. 163.
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olan noktalardan biri, bireyin bu baskıların farkında olamayabileceğidir. Birey verdiği kararların, her
ne kadar kendi özgür kararları olduğunu ifade etse
bile, bunları içinde bulunduğu toplumsal çevreye
uyum sağlamak kaygısıyla istem dışı olarak vermiş,
davranışlarını ona göre düzenlemiş olabilir. Yani
çevrenizdeki insanlar namaz kılıyorsa, siz de bu
çevreye uyum sağlamak ve bu çevreden dışlanmamak için namaz kılmaya başlarsınız. Bu noktada
özellikle cemaat evleri ve yurtlarında gözlemlenen toplu biçimde yapılan ibadetler böylesine bir
uyum çabasının sonucu olarak değerlendirilmektedir. Kişi, bunun baskıcı bir güç olduğunu, ancak
ait olduğu kültürün dışına çıkıp başka kültürlerle
karşılaşma ve kendi kültürüne dışarıdan bakma fırsatı bulduktan sonra fark edebilmektedir.
Bu uyum çabalarını, içinde bulunulan ortamdan dışlanmamak için geliştirilen birtakım taktikler olarak düşünmek mümkündür. Bu taktikler
sadece dindar olmayan kesime karşı değil, öğrencilerin mensup oldukları dini gruplar karşısında da
ortaya çıkar. Öğrencilerin gerek içinde bulundukları dini gruplar tarafından dini pratiklerin yerine
getirilmesi noktasında gerekse dindar olmayan
kesim tarafından dışlanmaları sonucu ortaya çıkan ikili bir baskı durumu söz konusudur. Bu iki
taraftan da baskı ile karşı karşıya kalan öğrenciler,
“taktikler” olarak değerlendirilebilecek bir takım
davranışlarla, bu çevrelerden edindikleri çıkarlarını korumak amacıyla farklıklarını törpüleyerek
uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Uyum sağlayamayanlar ise içinde bulundukları bu çevrelerden
dışlanırlar. Aslında dindarlıklarını istedikleri gibi
yaşayamayan bu öğrenciler hem ait oldukları dini
gruplar içinde hem de diğer sosyal çevreleri içinde tam olarak her iki tarafa da dâhil olamayan bir
“Araf ’ta olma” durumu sergilemektedirler.
Sonuç Yerine
Genel olarak bakıldığında Türkiye’deki geleneksel dindarlık ve geleneksel İslam algısını kırma-

ya yönelen bir İslami gençlik söz konusudur. Bu
gelenekselliğin kırılma çabalarının hem bir nedeni
hem de bir sonucu olarak sadece biçimsel bir algılamadan çok dinin manevi ve ahlaki yönünü önemseyen bir genç kesimin varlığından bahsedilebilir. Bu
genç kesimin önemli ve belirgin bir özelliği dini
sorgulayan ve sorguladıkça dinin mantığını anlayan
ve sonuçta dine daha çok bağlanan bir gençlik olmasıdır. Burada daha çok “tefekküre” dayalı bir akılcılıktan bahsetmek daha doğrudur. Üniversite öncesinde geleneksel bir biçime sahip olan dindarlık,
üniversite döneminde sorgulanan daha rasyonel
bir dindarlığa dönüşmektedir. Dolayısıyla üniversite öncesi dini gençliğin üniversitedekine oranla
daha fazla benzer özellikler göstermektedir.
Sonuç olarak dindar gençlerin, üniversitede
farklı olanla karşılaştıkça dini algı ve yorumlamalarında belirginleşmeye başlayan farklılıklar, kent
ortamında farklılaşan yaşam biçimi ve görünümlere neden olmaya başlar. Bu farklılıklar birçok değişkene bağlı olarak belirginleşmektedir. Tüm bu
farklılaşmaların hem nedeni hem de sonucu olarak, dindar bireyin bir özneleşme süreci içinde olduğu düşünülebilir. Hem iktidara tâbi olarak, hem
de onu aşmaya çalışarak sürekli kendini yenilediği
ve dönüştürdüğü düşünülebilir. Bu iktidar bir taraftan ilahi bir güce atıfla kurulurken, bir taraftan
kendi içindeki nefs olabilmekte; bir taraftan ait olduğu dini grupların değerler ve ilkeleri tarafından
belirlenirken, diğer taraftan kendi dışındaki dini
gruplar ya da dindar olmayan kesimlerin görüşleri olabilmektedir. Bu durumda bir özne olarak
dindar birey, bu iktidarın bazen karşısında bazen
de yanında birtakım direnme biçimleri ve taktikler geliştirerek kendisinin yeniden algılanmasına
ve tanımlanmasına neden olmaktadır. Hem kendi içinde bulunduğu toplumsal yapının bir parçası, hem de bu yapıyı aşmaya çalışan güç noktası
olarak, varoluşsal bir süreç içinde kendini sürekli
oluşturan, sergilediği yaşam biçimleriyle, düşünsel
pratikleriyle, taşıdığı sembollerle yeniden inşa eden
bir “özne” haline gelmektedir.

BİR ARAÇSALL AŞTIRMA VE AYRIŞTIRMA ÖRNEĞİ: İMAM HATİP LİSELERİ

Bir Araçsallaştırma ve
Ayrıştırma Pratiği Örneği:

İmam Hatip Liseleri
KEMAL DİL
Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü

Çalışmanın amacı, kapsamı ve temel
kavramları:
Bu çalışma, imam-hatip liseleri örneğinden hareketle, yaklaşık 150 okul türüne sahip olan ve bir
seçenek zenginliği sunuyormuş izlenimi veren Türkiye’deki ortaöğretim alanını, araçsallaştırma süreci
ve ayrıştırma pratikleri üzerinden değerlendirimeyi
ve sorgulamayı amaçlar.
Ekonomik, sosyal, kültürel, politik vb. alanlarda yaşanan çok yönlü eşitsizlikler yaygın bir
biçimde eğitim ile ilişkilendirilerek değerlendirilmektedir. Eşitsizliklerden olumsuz etkilenimler sıklıkla eğitimsizliğe, olumlu etkilenimler ise eğitimli
olmaya dayandırılmaktadır. Fakat her iki ilişkilendirmede de eğitim olgusuna bir “araç” anlamı atfedildiği dikkat çekmektedir. Eğitim olgusunun bir
“araca” indirgenmesi, eğitim alanının da bir araçsallaştırma alanı olarak algılanmasını beraberinde
getirmektedir. Eğitimin bir araç, eğitim alanının da
bir araçsallaştırma alanı olarak algılanması, eğitim
alanına yönelik çeşitli beklentilere ve bu beklentiler
arasındaki güç ilişkilerini içeren sürece de yansımıştır. Eğitim alanının hegemonya oluşturma beklentileri doğrultusunda biçimlendirilmek istenmesi bu
çalışmada “araçsallaştırma süreci” olarak kavramsallaştırılmıştır.
Çalışma kapsamında elde edilen veriler, ortaöğ-

retimdeki tür çeşitliliğinin toplumsal alandaki ilgi
ve yetenek çeşitliliğine cevap veren bir zenginlik olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Farklı
ortaöğretim türleri arasındaki eşitsizliklerin derinleşerek devam ettiğini gösteren verilerin elde edilmesi, sonucun bu biçimde yorumlanmasına neden
olmuştur. Bu doğrultuda araçsallaştırma sürecinde
ortaya çıkan pratikler ise “ayrıştırma pratikleri” olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu çalışmada araçsallaştırma süreci ve ayrıştırma pratikleri genelde din
eğitimi ve öğretimi, özelde imam-hatip lisesi türü
kapsamında üç ayrı dönem ve tema zemininde ele
alınmıştır. Eğitim alanı 1923-1946 yılları arasında
milli şuurun kurumsallaştırılmasına yardımcı olan
bir mesleki alan, 1946-1990’lı yıllar arasında politik iktidar ilişkilerinin politik rant alanı ve 1990’lı
yıllardan günümüze kadar olan dönem için ise demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliğiyle
tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ortaya konulan yaşam biçimine alternatif bir yaşam biçimini oluşturma alanı olarak kavramsallaştırılmıştır.
Çalışmada genelde din eğitimi ve öğretimi, özelde
imam-hatip eğitimi ve öğretimi alanlarına yönelik
ilk iki dönemdeki araçsallaştırma süreçleri ve ayrıştırma pratikleri genel literatüre ve yazınsal, görsel,
işitsel medya tartışmalarına dayandırılarak incelenmiştir. Üçüncü dönem ise alan çalışmasındaki nitel
bulgularla da desteklenerek etraflı bir biçimde ele
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alınmıştır. Özellikle üçüncü dönem kapsamında,
dış ve iç alan olarak kavramsallaştırılan, iki alanın
İmam-Hatip örneği üzerindeki yansımalarına yer
verilmiştir. Dış alan, üretilen politikalarla okul türünü etkileyen politik alan, iç alan ise okul türünün
kendi pratiklerini içeren alan olarak kavramsallaştırılmıştır.
Alan çalışması, Ankara Mamak ilçesinde bulunan 12 okul türü üzerinden yürütülmüştür. Bu
okul türlerinin incelenmesinde idarecilerin, öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, öğrencilerin ve
velilerin deneyimlerini ve görüşlerini tanımak için
niteliksel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır.
Bu teknikler kapsamında katılımcıların deneyimleri onlarla yapılan birebir ve odak grup görüşmeler
yoluyla elde edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre imam-hatip liselerinin hem ortaöğretim düzeyindeki eğitim kurumlarınının çeşitliliği içinde hem de diğer eğitim
kurumlarıyla aynı binada bulunan imam-hatipler
örneğinde birtakım ayrıştırma pratiklerine yol açtığı gözlemlenmiştir. Bir diğer önemli bulgu ise yaşanan ayrıştırma pratiklerinin bu okul türünün hem

kendi içindeki eşitsizlikleri, hem de diğer okul türleri içindeki eşitsiz konumunu yeniden üretmekte
olduğu ve imam-hatip türü özelinde eğitim alanının bir araçsallaştırma süreci temelinde işlediğidir.
Genelde din eğitimi ve öğretimi özelde ise
imam-hatip örneği kapsamında eğitim alanında yaşanan araçsallaştırma süreçleri ve oluşan ayrıştırma
pratikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman diliminde meydana gelen dönüşüm süreçleriyle beraber
ve çeşitli temalar zemininde ortaya konulmuştur
(Tekeli, 1999; Topses, 1999; Akyüz, 2007; Baloğlu, 1990). Türkiye’de eğitim sisteminin üzerinde
kurulduğu araçsal eğitim anlayışının, toplumsal
alanın her tarafında, içinde bulundukları eşitsizliklerden çıkış yolu arayan geniş kitlelerin ilgi ve yetenek çeşitliliğine cevap veren bir seçenek zenginliği
sunmadığı, ortaya çıkan pratikler üzerinden eşitsizlikleri yeniden üretmekte olduğu ve bu bakımdan
bir araçsallaştırma süreci olarak işlemeye devam ettiği görülmüştür. Bu çalışmada başlıklar biçiminde
ifade edilen dönemler ve temalar, bu varsayımımızı
desteklemektedir.
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1923-1946 Arası Dönem: Mesleki Alan
Teması Zemininde Ortaya Çıkan
Araçsallaştırma ve Ayrıştırma Pratikleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te ilan edilmesinden, çok partili hayata geçilen 1946 yılına kadar
ulusalcılık (milli şuur) anlayışı temelinde kurumlaşmakta olduğu ifade edilmiştir (Tekeli, 1999;
Topses, 1999). Bu amaçla, bir mesleki alan teması
zemininde genelde din eğitiminin ve öğretiminin,
özelde ise imam-hatip eğitiminin, “milli şuurun”
toplumsal öznelere aktarılması doğrultusunda araçsal bir işlev gördüğü düşünülmüştür. Bununla birlikte bu alan, toplumsal özneleri Osmanlı Devleti’nin
mirasından uzaklaştırıp, yeni kurulan devletin
amaçları doğrultusunda dönüştürmek üzere, bir ayrıştırma aracı olarak kullanılmıştır.
Birinci dönem imparatorluk yönetim biçiminin yerini demokratik, cumhuriyetçi bir yönetim
biçimine bırakması sürecinde yaşanan birtakım
gelişmelerle başlamaktadır. Saltanatın kaldırılarak
(1922) yerine halk egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışının kurulması; halifeliğin kaldırılması
(3 Mart 1924), vakıflar, medrese ve mahalle mekteplerinin bağlı olduğu Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin
kaldırılarak yerine cami ve mescitlerin yönetiminden sorumlu ve Başbakanlık’a bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve vakıflardan sorumlu Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nün kurulması bu gelişmelerin
başında gelenlerdir. Bu gelişmelerin en önemlisi
ise şeriat düzenine son verilmiş, din hizmetlerinin
yeni devletin kurumsal yapısının işlevleri arasına
dahil edilmiş olmasıdır (Baloğlu, 1990: 5,6). Ayrıca çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart
1924) ile aralarında Osmanlı’nın son döneminde
imam-hatip yetiştirmek amacıyla kurulan Medresetül Eimme vel Hutaba’nın (1913) da bulunduğu,
Kur’an öğretimine, Arapça’ya ve ezberciliğe dayalı
eğitimin verildiği mahalle mektepleri ve medreseler, yenilikçi eğitimin verildiği İdadiler ve Sultaniler
gibi Tanzimat Okulları, yabancı dilde eğitim yapan
kolejler ve azınlıklara ait okullar kapatılmış, tüm

okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir
(Baloğlu, 1990: 5,6,7). Böylece üç farklı eğitim
anlayışından demokratik, laik ve akılcı bir eğitim
anlayışına geçme iddiasıyla bir plan uygulamaya sokulmuştur (ibid). Baloğlu’na göre, yeni eğitim anlayışına zemin oluşturan laiklik kavramı Batı’daki
uygulamada devleti, öğretimde dini tarafsızlığı sağlama ve öğretim kadrolarının bu tarafsızlık ilkesine
göre yetiştirilmesi kapsamında sorumlu tutarken;
dini eğitimin ise okul dışı zamanlarda verilmesinde
ise kiliseyi sorumlu tutmuştur (ibid). Buna karşın
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet’inde ise din işlerini düzenleyecek bir din otoritesi ve ruhban sınıfı olmadığı için, din hizmetlerini bizatihi devlet,
oluşturduğu Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla
üzerine almıştır. Baloğlu’na göre, Batı’da din işlerinin devlet işlerinden ayrılması üzerinden anlam
bulan laiklik kavramına karşın, bizde yönetim, gözetim ve denetim anlamında, din devletten ayrılmamıştır (ibid). Baloğlu’na göre, devletin yönetim,
gözetim ve denetiminde verilen din eğitimi, sadece
din eğitimi verme ve bu eğitimi verecek din görevlisi
yetiştirme noktasında anlam bulmuştur (ibid). Bu
kapsamda 1924 Anayasası’nda belirtilen “Türkiye
Devleti’nin dini, din-i İslamdır” maddesinin gereği
olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul
Darülfunun’da din eğitimini verecek eğitim kadrosunu yetiştirmek için bir İlahiyat Fakültesi ile imam
ve hatip yetiştirmek üzere yurdun çeşitli yörelerinde
29 tane imam-hatip okulu açılmıştır. Fakat 1928
yılında yapılan değişiklikle söz konusu ibarenin
anayasadan çıkarılması, yeni alfabenin kabul edilmesi ve eski harflerle basılan kitapların kaldırılması nedeniyle işlevsiz kalan imam-hatip okulları
kapanmıştır (ibid). Ayrıca genel öğretimde yapılan program değişiklikleri sonrasında din dersleri,
Arapça ve eski yazı kaldırılmış, bu durum İlahiyat
Fakültesi’nin bu alanlara ilişkin öğretmen yetiştirme gerekçelerini ortadan kaldırdığı için, bu fakülte de kapanmıştır (ibid). Baloğlu’na göre böylece
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda yazmasına rağmen,
1928-1948 yılları arasında devlet eliyle din adamı
yetiştirilmemiş, halkın din eğitimi alma ve Kur‘an
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okuyabilme gereksinimi karşılanamamıştır (ibid).
Tüm bu açıklamalar ışığında bakıldığında, eski
yönetsel rejimden yeni yönetsel rejime geçişte, genelde din eğitimi ve öğretimi, özelde imam-hatip
eğitimi bir mesleki alan teması zemininde araçsallaştırma süreci olarak işlev gördüğü düşünülmüştür.

Birleşik Devletleri’nin (ABD), dünyayı yeniden
biçimlendirme planı doğrultusunda, kendi modeline rakip modeli benimsemiş Sovyetler Birliği’ni
“yeşil kuşak” planıyla etkisizleştirme isteği önemli
rol oynamıştır (Tekeli, 1999; Topses, 1999: 9-37).
Bu doğrultuda çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla Türkiye’nin çok partili seçim sistemine geçişi,
1946-1990 Arası Dönem: Politik Rant
ABD’nin kendi modelini benimsemiş Türkiye
Alanı Teması Zemininde Yaşanan
Cumhuriyeti’ni “yeşil kuşak” planına dâhil etmekAraçsallaştırma ve Oluşan Ayrıştırma
te kullanacağı çok önemli bir zemin olarak değerPratikleri
lendirilmiştir. Bu kapsamda, ABD, Türkiye’yi de
içerecek biçimde kendisine bağımlı bir devletler
Genelde din eğitimi ve öğbloğu oluşturmak amacıyla geretiminin, özelde imam-hatip
liştirdiği Marshall ve Truman
Eğitim alanı 1923eğitiminin araçsallaştırıldığı ve
planları aracılığıyla ve kendi çı1946 yılları arasında
ayrıştırıldığı ikinci süreç, iktidar
karları doğrultusunda biçimlenmilli şuurun
savaşımlarında eğitimin politik
dirdiği bir politikayla ekonomik,
kurumsallaştırılmasına
partilerin “arka bahçesi” olması
sosyal ve kültürel alanları etkileyardımcı
olan
bir
mesleki
teması üzerinden değerlendirilmiştir. İmam-hatip özelinde din
alan,
1946-1990’lı
miştir. Bu süreç, 1946’da çok pareğitimi ve öğretimi, aldığı yardımyıllar arasında politik
tili hayata geçilmesinden, 1980’li
larla ABD’ye bağımlı hale gelmiş
yıllara kadar geçen zaman dilimini
olan politik iktidarın (Demokrat
iktidar ilişkilerinin politik
içermektedir. Bu zaman diliminde
Parti) sosyal ve kültürel alanı yönrant alanı ve 1990’lı
uluslararası güç ilişkileri merkezinlendirmek amacıyla kullandığı
yıllardan günümüze
de Türkiye’de yaşanan dönüşüme
çok önemli bir araç olmuştur (Tekadar olan dönem
uyumlu toplumsal özneler yaratkeli, 1999; Topses, 1999: 9-37;
için ise demokratik,
mak amacıyla, genelde din eğitimi
Akyüz, 2007: 352, 353). 1940’lı
laik, sosyal bir hukuk
ve öğretimi özelde ise imam-hatip
yılların sonuna doğru gerek dış
devleti
niteliğiyle
eğitimi bir araçsallaştırma ve ayrışgerek iç politikadaki gelişmeler,
tanımlanan
Türkiye
tırma anlayışıyla kurgulanmıştır.
din eğitimi ve öğretimi konusunCumhuriyeti Devleti’nde
1946 yılından günümüze kada yeni bir dönemin başlamasına
dar meydana gelen iç ve dış poneden olmuştur. ABD’nin kenortaya konulan yaşam
litik gelişmeler kapsamında, din
di çıkarı doğrultusunda Türkiye
biçimine alternatif
eğitiminin ve öğretiminin gelişimi
Cumhuriyeti’nin politik ve topbir yaşam biçimini
ikinci dönem olarak tanımlanmışlumsal hayatını yönlendirmek için
oluşturma alanı olarak
tır (Tekeli, 1999; Topses, 1999:
geliştirdiği planlarla beraber din
kavramsallaştırılmıştır.
9-37). Bu dönem içinde din eğitieğitimi ve öğretimi önem kazanmi ve öğretimi konusu, daha çok
mıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
toplumsal öznelerin dönüştürülmesi anlayışı çerçe- çok partili sisteme geçişinden günümüze kadar
vesinde değerlendirilmiştir. Din eğitim ve öğreti- geçen süreçte, iktidar değişimlerini sağlayan seminin toplumsal öznelerin dönüştürülmesi anlayışı çimlerde din eğitimi ve öğretiminin politik alaetrafında şekillenmesinde, II. Dünya Savaşı sonra- nın vazgeçilmez bir politik argüman olarak ortaya
sında hegemon bir güç konumuna gelmiş Amerika çıkmaktadır. Bu ABD’ye de Türkiye’nin politik
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ve toplumsal alanını kendi planları doğrultusunda dönüştürmek konusunda, dini eğitimi bir araç
olarak kullanma fırsatı vermiştir. ABD’nin desteklediği sağ-muhafazakâr parti karşısında (Demokrat Parti), 1928 yılından beri iktidarda olan
CHP, 1948 yılında kurs niteliğinde imam-hatip
okullarını açmıştır. Bu tarihten günümüze kadar
iktidar mücadelelerinin üst düzeye ulaştığı seçim
dönemlerinde imam-hatip eğitimi konusu, halktan oy toplama amacıyla başta Adnan Menderes
önderliğindeki Demokrat Parti’den beri (Akyüz,
2007: 352), özellikle sağ-muhafazakâr partiler ile
sol partiler arasındaki tartışmaların merkezi haline
gelmiştir.Bu tartışmaların arka alanında ise ABD
önemli rol oynamıştır (Tekeli, 1999; Topses, 1999;
Akyüz, 2007: 352, 353). Bu tartışmalarla beraber
din eğitimi ve öğretimi imam-hatip liseleriyle yaygınlaşmıştır. 1950 yılında ABD’nin desteğiyle iktidara gelen Demokrat Parti imam, hatip ve Kur‘an
kursu öğretmeni yetiştirmek amacıyla imam-hatip
okullarını bir meslek okulu olarak açmıştır (Akyüz,
2007: 352,353; Okçabol, 2005: 59). 1972 yılında çıkarılan bir yönetmelikle imam-hatip okulları ortaokuldan sonra 4 yıllık eğitim veren meslek
okullarına, 1973’te ise imam-hatip liselerine dönüştürülmüştür. 1976 yılında CHP- Milli Selamet
Partisi (MSP) koalisyonu döneminde, açılan bir
davada Danıştay’ın verdiği karar sonrası imamhatipler kız çocukları da alınmaya başlanmıştır.
12 Eylül askeri darbesinden sonra Temel Eğitim
Kanunu’nda yapılan değişiklikle imam-hatip liselerinden mezun olan öğrencilere üniversitenin tüm
bölümlerine girebilme hahkı tanınmıştır. 1985 yılında ise Anadolu İmam-Hatip Liseleri açılmıştır.
Bu döneme genel olarak bakıldığında, İkinci
Dünya Savaşı sonrası dünyaya yeni bir şekil veren
hegemonik güç ilişkilerine paralel olarak Türkiye’yi
yönlendirecek yönetsel mekânizmayı belirlemek
amacıyla, eğitim alanının politik rant beklentisi üzerinden yapılandırıldığı değerlendirilmesi yapılabilir.
Bu dönemde hâlâ imam-hatip eğitimini ve öğretimini de içeren din eğitimi aynı zamanda bir meslek
argümanı çerçevesinde de araçsallaştırmaktadır.

1990’dan Günümüze: Alternatif Bir Yaşam
Biçimi Oluşturma Alanı Teması Zemininde
Yaşanan Araçsallaştırma ve Oluşan
Ayrıştırma Pratikleri
İmam-hatip lisesi türü, günümüzde ortaöğretim kurumları içerisinde üzerinde en fazla tartışmaların olduğu okul türlerinin başında gelmiştir.
Özellikle 1990’lı yılların başından başlayarak günümüzde de devam eden süreçte imam-hatipler
üzerinde yapılan tartışmaların yarattığı algı, genelde din eğitimi ve öğretimin, özelde imam-hatip eğitiminin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti
niteliğiyle biçimlenen yeni Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nde alternatif bir yaşam biçimini oluşturmaya yöneliktir. Bu algıyı güçlendiren olgular ise
ortaöğretimde bu okul türünü doğrudan etkileyen
iki alanda yaşanan araçsallaştırma süreci ve bu süreçte ortaya çıkan ayrıştırma pratikleridir Bu alanlardan birincisi politik alandır. Başka bir deyişle,
burada yaşanan araçsallaştırma süreci ve oluşan ayrıştırma pratikleri çoğunlukla politik alanın ortaya
koyduğu pratikler kapsamında anlam bulmuştur.
Bu çalışmada bu alan, dış alan olarak kavramsallaştırılmıştır. Ortaöğretimde imam-hatipler örneğinde
yaşanan araçsallaştırma sürecinin ve oluşan ayrıştırma pratiklerinin dayandığı diğer alan ise okulun
kendi iç işleyişindeki politikaların ve pratiklerin
biçimlendirdiği alandır. Bu çalışmada bu alan da iç
alan olarak kavramsallaştırılmıştır.
Dış Alan: İmam-Hatip Örneğinde
Politik Alan Üzerinden Ortaya Çıkan
Araçsallaştırmalar ve Yaşanan Ayrıştırma
Pratikleri
1995 yılında yapılan parlamento seçimlerinden çıkan birinci parti, her seçim döneminde temel propaganda argümanı olarak din eğitiminin ve
öğretiminin yaygınlaştırılmasını ister görünen Refah Partisi olmuştur. Fakat tek başına iktidar olacak
kadar milletvekiline sahip olamayan Necmettin
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Erbakan öncülüğündeki parti, Tansu Çiller yönetimindeki Doğru Yol Partisi’yle koalisyon hükümeti
kurmuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nde o
güne kadar görülmedik düzeyde muhafazakâr söylemleri olan politik bir yapının iktidarı ele geçirdiği
bir hükümet ortaya çıkmıştır. Bu durum öncelikle
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak
tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu niteliğinin teminatı olarak algılanan laiklik ilkesinin tehlikeye düştüğüne ilişkin kimi çevrelerde (sol, sosyal
demokrat partiler ve seçmenleri, askeri ve kimi
sivil bürokrasi) endişelere neden olmuştur. Özellikle kurulan yeni hükümetin Refah Partisi kanadı
içinde, seçim dönemlerinde söylenen kimi sözler
ve gerçekleştirilen eylemler bu endişeleri daha da
üst düzeye çıkarmıştır. Bunların içerisinde ön plana çıkanlardan birisi, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde en fazla oyu almış Refah Partisi’nin genel
başkanı olan Necmettin Erbakan’ın 13 Nisan 1994
tarihinde Refah Partisi meclis grubunda yaptığı
konuşmasında sarf ettiği aşağıdaki sözler olmuştur.
‘Türkiye 27 Mart yerel seçimlerinden bu yana huzursuz, herkes tedirginlik içinde. Şimdi Türkiye’de
iki taraf arasında bir mücadele yaşanıyor. Bir yanda taklitçi siyasi iktidar, diğer yanda huzuru, adil
düzeni savunan halk ve RP var. Türkiye adil düzene geçmek için karar vermeli. Adil düzene mutlaka
geçilecektir. Geçiş dönemi sert mi olacak yumuşak mı, kanlı mı olacak kansız mı? Biz bu geçiş
yumuşak olsun, tatlı olsun, kansız olsun diyoruz”
(BYEGM, 1994)

Bunun yanında 1996 yılında Refah Parti’li
Kayseri belediye başkanı Şükrü Karatepe’nin partisinin İl Divan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada
ortaya koyduğu görüşler bir tarafta ifade edilen
yeni düzenin var olan düzenle bir çatışma içine girdiğini, diğer tarafta ise bu yeni düzen söyleminden
kaynaklanan endişeleri destekler niteliktedir.
“Süslü püslü göründüğüme bakıp da laik olduğumu sakın sanmayın. Resmi görevim nedeniyle bugün bir törene katıldım. Belki başbakanın,
bakanların, milletvekillerinin bazı mecburiyetleri
vardır. Ancak, sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Re-

fah Partili olarak yeryüzünde tek başıma da kalsam, bu zulüm düzeni değişmelidir. İnsanları köle
gibi gören, çağdışı bu düzen mutlaka değişmelidir.
Ey Müslümanlar sakın ha içinizden bu hırsı, bu
kini, nefreti ve bu inancı eksik etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcudur.” (Hürriyet Gazetesi,
1997)

Ayrıca, 1995 yılında kurulan Refah-Yol hükümetinin başbakanı sıfatıyla Necmettin Erbakan’ın
Ocak 1997’de Başbakanlık konutunda tarikat liderleri ve şeyhlere yemek vermesinin basın-yayın
kuruluşları aracılığıyla topluma yansıması, toplumun geniş kesimlerinde ülkenin şeriat sitemine
doğru yol aldığı yönünde bir endişeye yol açmıştır.
Özellikle iktidarın büyük ortağı olan Refah Partisi
içinde bunlara benzer söylemler ve eylemler Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini tehdit eden boyutta bir
tehlike olduğu yönünde bir kanı oluşturmuştur.
TSK’nın kimi zaman yaptığı yazılı açıklamalarla
bu kanı ortaya konulmuştur. Bu açıdan dönemin
Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın,
“İrtica, PKK’dan daha tehlikelidir” ifadesi oldukça
dikkat çekmiştir.
Üst düzeyde TSK’nın ortaya koyduğu bu tavır 28 Şubat 1997 yılında yapılan Milli Güvenlik
Kurulu’nda alınan kararlarda somutlaşmıştır.
Alınan kararlarda, laiklik için yasaların uygulanması istenmiştir. Bu doğrultuda tarikatlara bağlı
okulların denetlenmesi ve MEB’e devredilmesi, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, Kuran kurslarının denetlenmesi, Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun
uygulanması, tarikatların kapatılması, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din
düşmanıymış gibi gösteren medyanın kontrol altına alınması, kıyafet kanununa riayet edilmesi, kurban derilerinin derneklere verilmemesi, Atatürk
aleyhindeki eylemlerin cezalandırılması doğrultusunda hükümetin uygulamaya dönük adım atması
istenmiştir. Alınan bu kararlar başta politik alanda
ve eğitim alanında olmak üzere pek çok alanda yeni
bir takım gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Hükümet yerini Mesut Yılmaz liderliğindeki
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Anavatan Partisi’nin, Bülent Ecevit liderliğindeki
Demokratik Sol Parti’nin ve Hüsamettin Cindoruk liderliğindeki Doğru Yol Partisi’nin oluşturduğu koalisyona bırakmıştır. Bu yeni iktidar bir
önceki iktidar döneminde yapılan Milli Güvenlik
Kurulu’nda alınan kararları uygulamaya sokmuştur. İmam-hatipleri ilgilendiren uygulamalar ise
eğitim alanına ilişkin yapılan politik ve bürokratik
düzenlemeler kapsamında gerçekleşmiştir. Bu politik düzenlemelerin en başında sekiz yıllık kesintisiz
ilköğretime geçiş sistemi gelmektedir. Bu düzenlemeye bağlı olarak imam-hatip okullarının orta kademeleri kaldırılmıştır. İmam-hatipleri ilgilendiren
ikinci düzenleme ise Yüksek Öğretim Kurumu’nun
1997 yılında almış olduğu Genel Kurul kararı kapsamında, meslek lisesi mezunlarının kendi alanları
dışında tercihlerde bulunduğunda ÖSS’de aldığı
puanlara ilave edilen ortaöğretim başarı puanının
0,3 ile, diğer lise mezunlarının ortaöğretim başarı
puanları ise 0,8 ile çarpılmasına ilişkin olmuştur.
Bu düzenleme özellikle muhafazakâr toplum kesimlerinde imam-hatip lisesi türünden mezun olan
öğrencilerin üniversiteye gitmesinin engellendiği
biçiminde algılanmıştır.
28 Şubat 1997’de alınan Milli Güvenlik Kararları kapsamında yapılan düzenlemelerle, 2002
yılı Kasım ayına kadar geçen süreçte, imam-hatip
liseleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde bu okullara olan talebin hızla düşmesi, bu
gelişmelerin başında gelmiştir. Fakat “irticai faaliyetlerin odağı olmak” gerekçesiyle Refah Partisi’nin
devamı olan Fazilet Parti’sinin kapatılması sonrasında, bu partiden ayrılan kadronun Adalet ve
Kalkınma Partisi adı altında 3 Kasım 2002 seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıkması, bu okul
türleri açısından yeni bir başlangıç oluşturmuştur.
Gelinen noktada bir meslek alanı üzerinden
planlanmış imam-hatip lisesinin, okul türü meslek
edindirme hedefinden çıkarak alternatif bir yaşam
biçiminin oluşturulması doğrultusunda bir araçsallaştırma süreci ve ayrıştırma pratikleri içerdiği
yönünde güçlü bir kanı oluşturmuştur. Bu durum
bir meslek okulu statüsündeki imam-hatip lisesi

türü üzerinden mesleki ve teknik öğretimin yapıldığı diğer okul türlerini de tartışmaların içine çekmiştir.
Yapılan tartışmalarda, “meslek lisesi memleket meselesi” söylemi merkezinde kalkınma politikaları içindeki insan sermayesinin gerekliliği ve
bu sermayenin yetiştirilmesinde mesleki ve teknik
okulların önemi vurgulanmıştır. Fakat günümüzde uygulanan politikalar ekseninde, okumanın/
eğitimli olmanın mitleştirilmesi ve bunun üniversiteye gitme biçiminde somutlanmış olması, nitelikli insan sermayesinin yetiştirilmesi noktasında
önemli görülmelerine rağmen, mesleki ve teknik
eğitim ve öğretime yönelik ortaöğretim kurumlarının kat sayı ve imam-hatip tartışmalarının gölgesinde kalmasına neden olmuştur.
Tartışmaların taraflarından olan sermaye gurubunun önemli temsilcilerinden Türkiye Sanayici
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit
Boyner, imam-hatip lisesi örneği özelinde yaşanan
tartışmalardan ve ortaya konulan politikalardan,
tüm mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanının
olumsuz etkilendiğini, bu nedenle bu sorunun bir
biçimde çözümlenmesi gerektiğini şu sözlerle dile
getirmiştir.
“Biz özellikle istihdam kanalına duyarlı eğitim ve
meslek eğitim modeli ile ilgileniyoruz... Bu noktada iki tartışma başlamak zorunda. İmam Hatip
okulları, meslek lisesi tanımına giriyor mu? İmam
hatip lisesini tercih eden aileler için örgün öğretim
içinde düzenleme yapılabilir mi? Hal böyle iken
imam hatip liseleri konusunu, meslek eğitim ve istihdam düzenlemeleri dışında tartışmak gerekmiyor mu? Bu durumu görmezden gelemeyiz. Araya
siyasi duruşları sıkıştırmadan bu konuyu rasyonel
kararlarla tartışmalıyız” (Radikal Gazetesi, 2010).

İmam-hatip lisesi türü özelinde yapılan tartışmaların tüm mesleki ve teknik okul türlerine zarar verdiğini dillendiren bir başka taraf ise eğitim
alanı bürokrasisi içinde tartışmaların merkezinde
bulunan Yüksek Öğretim Kurumu olmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) başkanı Yusuf Ziya
Özcan’ın imam-hatiplere dair basına yansıyan ve
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bir hayli tartışmalar yaratmış olan “gerekirse kapatalım bu zıkkımları” sözleri (Anadolu Ajansı,
2008) imam-hatipler özelinde yapılan tartışmanın
diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını
ne derece olumsuz etkilediğinin düşünüldüğünü
yansıtması açısından önemlidir. Bu tartışmalara
politik iktidarın icra konumlarından olanlar da
katılmıştır. Bu konumlar arasında, yaşanan tartışmalara çözüm getirilmesinden birinci derecede sorumlu olan Mili Eğitim Bakanlığı da bulunmuştur.
Kurumu temsil eden dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in YÖK başkanının imam-hatip
liselerine yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı bu
okul kamuoyundan özür dilemesi gerektiğin ifade etmesi (Zaman Gazetesi, 2008), bu okul türü
üzerinden yaratılan tartışmalara politik iktidarın
çözüm getirmek yerine, halen politik rant beklentileri nedeniyle bu okulları himaye ettiği kanısını
oluşturmuştur.
Gelinen noktada, artık imam-hatip liselerini
de içine alan din eğitimi ve öğretimi, toplumun yeniden üretimini sağlayan bir meslek alanı ve iktidar
ilişkilerinde belli bir kesimin politik rant alanı temalarıyla değerlendirilmekten çok, mevcut rejimi
tehdit eden alternatif bir düzenin oluşturulmasının
taşıyıcı unsurları olarak görülmeye başlanılmıştır.
İç Alan: Okul Türünü İçeren Alan
Üzerinden Yansıyan Araçsallaştırma Süreci
ve Yaşanan Ayrıştırma Pratikleri
Politik alanda yaşanan güç ilişkilerinde ortaya çıkan çatışmalar, kırılmalar ve dönüşümler hiç
kuşku yok ki, alternatif bir düzen arayışı temelinde
doğrudan iktidar ilişkilerinin bir aracı haline gelmiş imam-hatiplerin iç politikalarını ve işleyişini
doğrudan etkilemektedir. Çalışma kapsamında
imam-hatip liselerinde yapılan görüşmelerden elde
edilen izlenim bu yöndedir.
“Okul türü bir taraftan mesleğe (imamlık ve hatiplik mesleği) yönelik meslek lisesi olarak görülürken
diğer tarafta genel lise muamelesi görmüştür. Eğer
meslek lisesi olarak görülmüş olsa, o zaman “bir

üst öğretime öğrenci yetiştirir” ifadesinde kast edilen ilahiyat fakültesi olurdu. Fakat oraya da başka
liselerden öğrenciler geçebildiği gibi, bu liseler de
ancak sınavla oralara geçebiliyorlardı. O halde bu
okullara ilişkin düzenleme “mesleğin yüksek öğrenimi” şeklinde olursa (o zaman ilahiyat fakülteleri
kast edilir) sorun belki önemli ölçüde ortadan kalkabilir. Böyle bir düzenlemenin yapılmasının herkesin bilinçli tercih yapmasını sağlayacaktır”

Okul müdürünün ortaya koyduğu görüşler bakıldığında bu okul türüne yönelik politik alan içinde yaşanan tartışmalar ve ortaya çıkan çatışmalar bu
okulları bir belirsizliğe, kimliksizliğe sürüklemiştir.
İşin ilginç yanı, bu okul türünü politik varoluşunun
temeline koyan partinin, tek başına iktidar olduğu
süreçte bile yaşanan kimliksizliğin ve belirsizliğin
devam etmiş olmasıdır. Peki, bu durumun nedeni
nedir? Yaşanan belirsizliğin ve kimliksizliğin devamı
ne anlama geliyor? Belirsizliğin sürmesi politik bir
tercih midir? Eğer bir tercih ise, bu tercihin üstünü örttüğü gerçeklikler neler olabilir? Bu tercih iç
alanda ne tür politikaların ve pratiklerin oluşmasına
zemin oluşturmuştur? Son olarak, iç alanda oluşan
politikaların ve pratiklerin amacını nasıl anlamak
gerekir? Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken sorular olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorular iç alan
özelinde yapılan görüşmeler ve gözlemler ışığında
cevaplanmaya ve anlamlandırılmaya çalışılmıştır.
Okul müdürünün devamen ortaya koyduğu
deneyim sorulara ışık tutan önemli bulgular içermektedir.
“Okul türü olarak ne meslek lisesi olarak ne de
genel lise olarak tanımlanıyoruz. Örneğin, meslek
lisesi kategorisinde görülmemize rağmen, meslek
lisesi ek ders yönetmeliği planlamasından faydalanamıyoruz. Bu noktada bizi genel lise kategorisinde değerlendiriyorlar.”

Aktarılan deneyime dikkat edildiğinde, siyasi
iktidarın bu okullara yönelik ilgisinin ve ilgisizliğinin ne kadar politik rant temelinde olduğu görülmektedir. İmam-hatiplere ilişkin politikaların, okul
müdürü tarafından değerlendirilmesi bu çıkarımı
destekler niteliktedir.
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“%90’ı Müslüman olan bu milletin dini hassasiyetleri var. Burada samimi olmak lazım. Devlet laik
olabilir. Devletin dini olmaz. Ayrıca hangi dini
vereceğiz tartışmaları zarar veriyor. Asıl önemli
olan dinin kökenleri Kur’an ve Hadisler üzerinden
düşünmektir. Hani medrese sistemi gibi. Burada
din ile bilim de birbirleriyle çatışmazdı. Belki orta
öğretimde “katsayı” problemini aşmak için orta
öğretimin altında seçmeli din eğitim verilebilir ve
yapılan sınavlarda alınan puanlara ilave edilecek
artı puanlar üzerinden üst okula (orta öğrenime)
geçiş yapılabilir. Eğitimde siyasi gözlüklerin kenara
bırakılması lazım. Özellikle laik kesime yaranma
beklentileriyle bu okullara müdahale edilmesi hem
dini kesimleri rahatsız ediyor hem de genel sisteme
zarar veriyor. Milli sistem oturmalı.”

Okul müdürünün ifadelerine bakıldığında, bu
okulların eğitim sistemi içindeki meşruiyetinin belirsizliğe, çatışmalara ve tartışmalara yer verilmeksizin kabul edilmiş olduğu görülmektedir.
Okul müdürünün görüşlerinde, siyasi iktidarın
bu okul türüne ilgisinin politik rantla iç içe geçmiş
bir maliyet hesabı üzerinden şekillendiğine dair bir
kanaatin varlığı görülmektedir. Okulun altyapısı ve
sosyal, ekonomik, kültürel ve politik konumu üzerinden bakıldığında bu çıkarım daha da belirginleşmiştir.
Yapılan görüşmelerde okulun imkânlarının ve
okula ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Temizlik işinin bile il özel idaresi aracılığıyla
halledilmesini isteyen bir genelge valilik tarafından
okullara gönderilmiştir. Okul idarecilerinde, İl Özel
İdaresi’nde kayırmacılık olduğuna ilişkin bir kanaat
oluşmuştur. Bu kurumların bu okula hiçbir katkısının olmadığı idarecilerce ifade edilmiştir.
Değişken politik tavırların okullarındaki öğrenci sayısını etkilediğini, bundan okulun fiziki
mekânlarının da olumsuz etkilendiğini belirtilmişlerdir. Örneğin, söz konusu müdürün okulunda
öğrenci sayılarının azaldığı bir önceki iktidar döneminde, okulun iki binasından biri kapatılmıştır.
Kalan binadaki sınıflar ise bölünerek küçültülmüştür. Fakat şimdiki iktidar (AKP) zamanında öğrenci kayıtlarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle
mekânsal sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Ayrıca

okul tahtalarının çok eskidiği, artık işlev görmedikleri ve değiştirilmeleri gerektiği belitilmiştir. Bunun
yanında müfettişlerin tuttuğu raporlarda da belirtilmesine rağmen yeterli olmayan laboratuarların
yenilenmesi de gerekmektedir. Bunların dışında
yine politik makamların tutumları nedeniyle okulun istikrarsız bir personel yapısının olduğu, meslek
öğretmenleri dışındaki kültür dersi branş öğretmenlerinin eksik olduğu, var olanların da sürekli
değiştiği ifade edilmiştir. Okul, yatılı okul kapsamında olduğu için, en üst katta bir de yatakhane
bulunduğu belirtilmiştir. En alt katta bir de mescitin olduğu söylenmiştir. Bunların yerlerinin değiştirilmesinin gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen,
bu tadilatı yapacak ödeneğin mal müdürlüğünden
alınamadığı ifade edilmiştir. Etüd odalarının öğrenciyi daha motive edici olması sınıf ortamında değil
kütüphane ortamında olması gerekmesine rağmen,
okulun bu konuda da yine ödenek sıkıntısıyla karşı
karşıya kaldığı belitilmiştir. Okul, yatılı statüsünde
olduğu için, revirinin olması gerekmesine rağmen,
revir işler halde olmayan, kapısı daima kilitli ve
depo olarak kullanılan bir mekândır. Okul bahçesi
de yatılı statüdeki bir okula uygun değildir. Sadece
betondan ibarettir. Sosyal ve sportif etkinlikler bu
nedenle yapılamamaktadır. Çeşitli sakatlıkları önlemek amacıyla futbol gibi sporların yapılması dahi
yasaklanmıştır.
Deneyimlerine ve görüşlerine başvurulan okul
müdürü okuldaki yetersizliklerden kaynaklanan
mağduriyetlere okuldaki öğrenci ve ailelerinin mağduriyetlerinin de eklendiğini şöyle ifade etmiştir.
“Ekonomik ve kültürel olarak en alt düzeyde bir
veli profilimiz var. Hani şu askerde vardı ya “ali
okulu”, işte o düzeyde pek çok velimiz var. Gelir
seviyesi son derece düşük (yardıma muhtaç) velilerimizin yanında en iyi velilerimiz ise ortanın en
altında bulunan velilerimiz var. Bizim velimizin genel beklentisi “Çocuğum hem dinini öğrensin hem
de üniversiteyi okusun” biçimindedir. Durumu çok
kötü olan velilere öğrencileri aracılığıyla zekat ve sadaka veriyoruz. Aralarında parçalanmış aileler olan
velilerimiz çok fazla.”
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Bu deneyimden de anlaşılacağı üzere bu okul miştir. Bu temayı okul müdürünün şu ifadelerintüründe yaşanan pek çok mağduriyetin temelinde den çıkarmak mümkündür.
bu okulda okuyan öğrencilerin ve ailelerinin içinde
“Ben olsam genel liselerin altında bir kademe oluşbulundukları ekonomik ve kültürel yetersizliklerin
tururum. Buralarda seçmeli din eğitimi verilebilir.
olduğu görülmektedir. Bu mağduriyetlerini giderLiseden bir üst okula geçerken bu seçmeli dersleri
me doğrultusunda üniversiteye gitmeyi amaçlayan
alan öğrencilere kendi alanlarını tercih ettiklerinde
bu kesim, bu kez de üniversite tercihlerinde kenek puan veririm. Böylece bu mesele de kapanır.”
dilerini olumsuz etkileyen “katsayı” uygulamasıyla
mağduriyet yaşamaktadır. Fakat ekonomik ve külOkul müdürünün görüşlerinden elde edilen
türel yetersizliklerini üniversite üzerinden ortadan izlenim, okuldaki eğitim işleyişinin politik iktidarkaldıracaklarına inanan imam-hatip öğrencileri ve ların gölgesi altında oluştuğu yönündedir. Zaman
velileri, kendi alanları olan ilahizaman okulun sosyal ve kültürel
yat fakültelerini tercih etmeleri
anlayışına aykırı, zaman zaman
Ekonomik ve kültürel
durumunda mağduriyet oluşturan
yetersizliklerini üniversite ise uygun olan politik tavırlar,
“katsayı” uygulamasının bu kez
okuldaki dinsel yapı ile bilimsel
üzerinden ortadan
onların lehine önemli bir avantaj
yapının “uyumlu birlikteliğini”
kaldıracaklarına inanan
sağlamasına rağmen bu fakülteyi
sıkıntıya düşürmektedir. Dinsel ve
imam-hatip öğrencileri ve
tercih etmemektedir.
bilimsel yapı arasında ortaya çıkan
velileri,
kendi
alanları
olan
Bu durum konunun başuyumsuzluktan en çok da topka tartışmalarla ilişkili olduğunu ilahiyat fakültelerini tercih lumun dini duygularının ve dini
etmeleri durumunda
göstermektedir. Bu doğrultuda
kurumların olumsuz etkilendiği
ailelerin ve öğrencilerin kendi ekoifade edilmiştir.
mağduriyet oluşturan
nomik ve kültürel mağduriyetYapılan görüşmelerden elde
“katsayı” uygulamasının
lerini imam ve hatiplik dışındaki
edilen izlenim, her ne kadar okulbu kez onların lehine
mesleklerle gidermeye yönelmedaki eğitim anlayışı okul müdürüönemli bir avantaj
leri, politik telkinlerin etkisine
nün dini ağırlıklı tercihi üzerinden
sağlamasına rağmen
bağlanabilir. Başka bir deyişle, öğbiçimlense de, okulda işleyen eğibu
fakülteyi
tercih
rencilerin ve velilerin içinde butim sürecine öğrencilerin başka
etmemektedir.
lundukları ekonomik, sosyal ve
beklentiler üzerinden katıldığı
kültürel yoksunluk, siyasi beklengözlemlenmiştir. Kuşkusuz bu dutiler doğrultusunda araçsallaştırmasına neden ol- rum öğrencilerin eğitim anlayışlarıyla da ilişkilidir.
maktadır.
Öğrencilerdeki iyi bir meslek ve iyi bir gelir elde
Politik rant ve maliyet hesaplarının imam- etme beklentisi üzerinden somutlaşan üniversiteye
hatipler üzerinde oluşturduğu etki, kuşkusuz bu gitme fikrine odaklanmışlardır. Öğrencilerin eğitim
okulların iç alanındaki eğitim politikalarına ve anlayışları ile idarenin eğitim anlayışları arasındaki
pratiklerine de yansımıştır. Okuldaki eğitim an- farklılık, bazı öğrenciler açısından bir mağduriyelayışı konusunda yapılan görüşmelerden, özellikle te de yol açmıştır. Bu durumu örnekleyen çarpıcı
idarecilerin, öğretmenlerin ve velilerin deneyimle- deneyimler, bu okul türünde okuyan lise üçüncü
rinin ve görüşlerinin, daha çok imam-hatip liseleri sınıf öğrencileriyle yapılan görüşmede bir öğrenciüzerine yapılan politik tartışmaların ekseninde şe- nin okula ilişkin eleştirel ifadelerinde ve buna bağlı
killenmekte olduğu görülmektedir. Özellikle okul olarak görüşmede öğrenciler arasında oluşan tartışmüdürü ile yapılan görüşmede, okul müdürünün malarda gözlemlenmiştir.
görüşlerinde dinsel temanın ağır bastığı gözlemlenBir erkek öğrenci:

BİR ARAÇSALL AŞTIRMA VE AYRIŞTIRMA ÖRNEĞİ: İMAM HATİP LİSELERİ

“Bu okulda not açısından Anadolu kısmına öğretmenlerimiz daha fazla not veriyorlar. Bu açıdan ayırım yapıyorlar. Biz ise yeterince ders işlemiyoruz.
Her öğretmen kendini övüyor, okulu övüyor. Yok,
bilmem burası ahlaklı bir yermiş, yok bilmem dinimizi öğretiyormuş. Din her yerde öğrenilir, önemli
olan insanlık”

şeklinde okuldan beklentilerinin karşılanmadığı yönünde şikayetlerde bulunurken, bazı öğrencilerin “Nasıl konuşuyorsun?” diye tepki göstermesi
üzerine konuşmasına şöyle devam etmiştir:
“Yalan mı? Siz de biliyorsunuz ki ayırım yapılıyor.
En iyi hocalar Anadolu kısmına veriliyor. Bize gelen
öğretmenler hep nasihat veriyor. Hiç doğru dürüst
ders işlediğimiz oluyor mu? Ben buranın gerçekten
disiplinli, ahlaklı bir yer olduğunu, ders çalışma
ortamının çok iyi olduğunu düşünmüştüm. Böyle
demişlerdi?”

“Kim demişti?” diye sorulduğunda, ailesini ve
okulla ilişkili olan yakın çevresini kastederek, söyle
devam etmiştir:
“...herkes böyle söylüyordu. Ben de kandım. Burada iyi hazırlanırım, üniversiteyi de kazanırım. Herkes katsayı katsayı tutturmuş. Biz burada ders mi
yapıyoruz? Bence insanlık daha önemlidir. Ayırım
yapılmamalı.”

Sonuç olarak, uygulanan eğitim politikalarının
bu okul üzerinde ve okuldaki farklı özneler üzerinde, çeşitli biçimlerde birçok mağduriyet oluşturmuş
olduğu görülmektedir.
Politik rant ve maliyet hesaplarının imam-hatipler üzerinde oluşturduğu etkilerden bir diğeri de
imam-hatiplerdeki kimi aktörlerin politik ilişkileri
temelinde ortaya çıkmaktadır. Politik alandaki kırılmalara ve dönüşümlere bağlı olarak bu ilişkilerin
değiştiği gözlemlenmiştir.
Bu durumu kendi kişisel deneyimlerim üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öğretmenliğimin ilk
üç yılı bu okulda geçmişti. 1998 yılı, Nisan ayında
öğretmenliğe başladığım ilk yıl 28 Şubat sürecinde

alınan kararların bu okullarda önemli tepkilere neden olduğuna şahit olmuştum. Özellikle Demokratik Sol Parti’nin (DSP) liderliğinde Anavatan
Partisi’yle (ANAP) kurulan koalisyon iktidarında
bu okulların idari kadrolarına yönelik yapılan değişiklik çok büyük tepkiler alıyordu. Özellikle meslek
dersleri öğretmenleri başta olmak üzere, politik olarak bu okul türüne sempatiyle bakan idareciler ve
öğretmenler büyük bir endişe içinde oldukları görülmüştü. Okulda, okul müdürü başta olmak üzere
uzun yıllardır okulda görev yapan birçok idarecinin
görev yerleri değiştirilmişti. Şimdi bu okulun idari kadrosunda müdür ve müdür yardımcısı olarak
görev yapan arkadaşlar, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapmışlardı. Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) iktidarı döneminde bu öğretmenlerin hemen hepsinin birçok okula okul müdürü ya
da müdür yardımcısı olarak atandıklarını değişik
zamanlardaki görüşmelerimizde öğrendim. Şimdi
okul müdürü olan arkadaşımız, aynı zamanda o
dönemde “Hadis” konusu üzerinde yüksek lisans
yapıyordu. Yaptığım görüşmede doktorasını da bitirmiş olduğunu öğrendim. Geçici görevle okulda
çalışmaktaydı. Okul müdür yardımcıları da yine bu
okul türüne politik yakınlık besleyen öğretmenlerdendiler. Bir tarafta politik alanın rant beklentileri
temelinde belirsizlik ve kimliksizlik yaşayan, öte
tarafta maliyet hesapları temelinde yoksunluk ve
eşitsizliğe maruz kalan imam-hatiplerin ve imamhatiplilerin kendilerini yakın hissettikleri politik
iktidarla ilişkilerinin sadece belli aktörlerle sınırlandığı gözlemlenmiştir. Oluşan bu durum imam-hatiplerin iç ilişkilerine ve çevresiyle olan ilişkilerine
de yansımıştır.
Bu doğrultuda edindiğim izlenime göre okul
idarecileri başta olmak üzere, imam-hatiplerle
politik yakınlık içinde olan kimi öğretmenler bu
okul türünü son derece sahiplenmişlerdir. Bu kapsamda politik iktidarın ilçe örgütü ve yerel yönetimi (belediye) ile ilçe milli eğitim müdürlüğünden
aldıkları desteklerle, okulda ekonomik durumu
son derece bozuk olan öğrencilere ve ailelerine yardımlar yaptıklarını ifade etmişlerdi. Özellikle okul
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müdürlüğünün okulu velilerle buluşturmak için
büyük bir çaba sarf ettiği, idarecilerce ifade edilmiştir. Okul müdürünün kendi deyimiyle, amacı
“okulu o eski ihtişamlı günlerine” geri döndürmektir. Okul müdürü bu amaç doğrultusunda diğer idarecilerden ve öğretmenlerden büyük destek
beklediğini yapılan görüşmede aktarmıştır. Bu duruma ilişkin ise “Çalışkan öğretmenlerle, çalışmayan öğretmenleri kuşkusuz ayırt etmek gerekiyor.
Ödül ve ceza yöntemini uyguluyoruz. Çalışkan
öğretmenlere belli zamanlarda izinler veriyoruz”
ifadeleriyle, öğretmenleri kendisine destek vermeye nasıl yönelttiğini aktarmıştır. Bu durumun kimi
öğretmenlerin desteğini aldığı, kimilerini ise hoşnut etmediği yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır. Özellikle meslek dersi öğretmenlerinin büyük
destek verdikleri, kültür dersi öğretmenlerinin ise
uygulamadan hoşnut olmadıkları görülmüştür.
Bu uygulamanın öğretmenlerin ders programlarına eşitsiz (adaletsiz) bir biçimde yansıdığına dair
şikâyetler gözlemlenmiştir.
Okul içinde ortaya konulan politikalara ve yaşanan pratiklere genel olarak bakıldığında, her ne
kadar politik tartışmaların içinde muhafazakâr partilerin “arka bahçesi” olarak görünseler de, bu partilerin iktidarları döneminde dahi formel ilişkiler
üzerinden eğitim alanının bürokratik makamlarından yeterli desteği alamadıkları gözlemlenmiştir. Bu
durumun, bu okul türüyle anlayış paydası kurmuş
idareci ve öğretmenleri, informel arayışlara sevk ettiği
gözlemlenmiştir. Bu kapsamda imam-hatip anlayışı
merkezinde düşünen, sosyal
çevreyi ve velileri de içine
alan sosyal bir ağ pratiğinin
oluştuğu gözlemlenmiştir.
Özellikle ekonomik ve kültürel olarak en alt düzeyde
bir veli profiline sahip olmalarının, bu ağın kurulmasında önemli bir zemin

olarak değerlendirilmiş olduğu, okul müdürünün
aktardıklarından anlaşılmaktadır.
“Hani şu askerde vardı ya “Ali okulu”, işte o düzeyde pek çok velimiz var. Gelir seviyesi son derece
düşük (yardıma muhtaç) velilerimizin yanında en
iyi velilerimiz, ortanın en altında bulunan velilerimizdir. Bizim velimizin genel beklentisi “çocuğum
hem dinini öğrensin hem de üniversiteyi okusun”
biçimindedir. Durumu çok kötü olan velilere öğrencileri aracılığıyla zekat ve sadaka veriyoruz.
Aralarında parçalanmış aileler olan velilerimiz çok
fazla. Çok çeşitli yörelerden gelmiş yatılı öğrencilerimiz var. Yozgat, Samsun, hatta doğu kesiminden
bile gelen öğrencilerimiz var. Ama katsayı sorunu
nedeniyle bu beklenti daha çok dinini öğrensin,
dini vecibelerini yerine getirsin” noktasına geriledi.
Özellikle üniversiteye gidişin önü kapanınca okula
olan ilgi de azaldı.“

Ayrıca kurulan bu ağın, okulun yatılı okul
statüsünde olması nedeniyle farklı bölgelerden ve
illerden gelmiş yoksul ve tek başına olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları güven ve şefkat duygusunu
eksikliğini giderme işlevi de gördüğü düşünülebilir.
Sosyal ağın kurulmasında kullanılan bir başka zemin ise mevcut eğitim politikalarının eğitim
alanında oluşturduğu hasardan, ancak imam-hatip
eğitim modeliyle kurtulunabilineceği anlayışının
kabul görmesi olmuştur. Başka bir deyişle, yanlı ve
yanlış eğitim politikalarının eğitim alanında yarattığı kargaşa ve niteliksizlik,
ortaya koydukları uyumlu
davranış ve sorunsuz eğitim
süreci pratikleri üzerinden,
imam-hatip
okullarının
bu hasarın atlatmasında
alternatif eğitim kurumları olarak görülmelerini
sağlamıştır. Bu durumun,
kurulan sosyal ağın genişlemesine fırsat verdiği görülmüştür. Okul müdür
yardımcısının deneyimi bu
tespiti destekler niteliktedir:

BİR ARAÇSALL AŞTIRMA VE AYRIŞTIRMA ÖRNEĞİ: İMAM HATİP LİSELERİ

“Bu okullara karşı yürütülen politikalar sayımızı
5000’den 100’e kadar düşürmüştü. Fakat bu arada okullarda bir başka durum oluştu. Gayri ahlaki davranışlar ve şiddet olayları hızla çoğalınca bu
okulların gereği ve önemi tekrar ortaya çıktı. Bu
durum başka lise türlerinden okulumuza kaymaların olmasına neden oldu.”

Kurulan bu ağ üzerinden, hem okul öğrenci
sayısının arttırılması hem de daha geniş kesimlere
ulaşılması hedeflenmiştir. Tam da bu noktada kullanılan bir başka zemin ise “katsayı“ uygulamasının
propaganda aracı olarak kullanmasıdır. Bu propagandayla, amacı çocuğunun dinini öğrenmesi,
dini sorumluluklarını yerine getirmesi olan velilere
de ulaşmak ve bu ağın içine onları da dahil etmek
istenmiştir. Ağı genişletme çabalarının bunlarla sınırlı olmadığını ise okul müdürü şu şekilde belirtmektedir.
“Okulumuza ilişkin veli beklentilerini anlamak için
onlarla anketler ve görüşmeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin uygulamalarını velilerimizin gözlemine
açıyoruz. Örneğin hitap düzeylerini gösteren etkinlikler, cenaze yıkamaları, Kuran-ı Kerim okumaları,
mesleki kitapların öğrenciler aracılığıyla okula gönderilip velilerin bu kitapları çocuklarıyla birlikte
okumaları, kutlu doğum haftası etkinlikleri, kandil
gecelerinde yapılan ev ziyaretleri, düzenlenen mevlit programları, taziyeler, hatim indirmeleri ve diğer
başka etkinlikler ile okulumuzda velilere yönelik
düzenlenen kurs öğrenci, öğretmen ve veli buluşmalarının ve kaynaşmalarının daha da geliştirildiği
etkinlikler oluyor.”

Bu ağın genişlemesi, “arka bahçe” olarak ifade
edilen bu okulların politik iktidarlar tarafından bir
oy potansiyeli olarak görülmelerine neden olmaktadır. Bir başka deyişle, aslında politik iktidarların
mağdurları olan kesimlerin, bu mağduriyetten çıkmak amacıyla oluşturduğu ağ, yine politik iktidarlar tarafından kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerde
ortaya çıkan bir diğer nokta, politik iktidarların
kendi anlayışları doğrultusunda potansiyel sosyal
ağlara, informel ilişkiler üzerinden destekler vermiş
olmasıdır. Örneğin, birçok okulun bazı etkinlikler
için kullanmak istediği halk eğitim merkezi, çeşitli

mazeretle geçiştirilirken, bir muhafazakâr partinin
(AKP) iktidarda olduğu bu dönemde, imam-hatip
lisesinin istekleri informel ilişkiler üzerinden yerine
getirilebilmiştir. Okul müdürünün ifadeleri bunu
göstermektedir:
“Bunun yanında okulumuzda üniversiteye hazırlık
kursları açtık. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla bu
kurslara destek veren öğretmenlere ek ders ücreti
verilmesini sağladık. Bu hem öğrenci velilerinde
hem de öğretmenlerde ekonomik destek anlamında büyük bir memnuniyet oluşturdu.”

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir
nokta şu olmuştur. İktidar alanının formel ilişkiler
üzerinden değil de, informel ilişkiler üzerinden bu
okul türüne destek vermesinin nedenlerinden birisinin isteklerin formel biçimde karşılanmasının
başka okul türleri için emsal gösterilmesini önlemek olduğu; bir diğer nedenin ise informel ilişki
üzerinden imam-hatip okul türüne politik yatırım
yapma isteği olduğu düşünülebilir.
Ayrıca okulda Arapça dil kursunun açıldığı,
egzersiz programı kapsamında güreş (“ata sporu”
vurgusuyla) etkinliğinin yapıldığı ve büyük beğeni
topladığı ileri sürülmüştür. Tiyatro ve diğer spor
dallarında da etkinlikler yapmanın planlandığı,
bazı öğretmenler tarafından öğrencilere gitar kursu, maket uçak kursunun verildiği ifade edilmiştir.
Bunların dışında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte
bir dergi ve gazete de çıkarılmış.
Tüm bu etkinliklerin, kurulan ağın güçlenmesi
ve genişlemesi için yapılmış olduğu düşünülebilir.
Bu konuda başarı sağlanmış olduğu okul müdürünün aktardığı deneyimlerden anlaşılmaktadır.
“Tabi velilerimiz bu çeşit etkinliklere şahit olunca
okula ilgileri de artıyor. Hem çocuklarının yaptıklarıyla gurur duyuyorlar, hem onları yetiştiren
öğretmenlerine güven duyuyorlar ve onlara şükranlarını sunuyorlar, hem kendilerini de geliştiriyorlar.
Eskiden veli toplantılarında 15, 20 veli geliyordu.
Şimdi bu 150, 200 veliyi buluyor. Bu da okulun
veliler tarafından sahiplenildiğini gösteriyor. Özellikle bakanlığın ısrarla üzerinde durduğu “evin,
okula yaklaştırılması” projesi bizim çok önemsediğimiz bir projedir. Özel davetiyeler hazırlayarak, te-
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lefonlar aracılığıyla velilerle görüşerek onlarla ilişki
kurup okulumuza davet ediyoruz. Bu onlarda “Çocuğumuzun okulu bizi önemsiyor, bize değer veriyorlar” sıcaklığını oluşturuyor. Ayrıca okulun web
sitesini de daha iyi düzenlemek için çalışıyoruz.
Tabi bu sonuç bizi mutlu ediyor. Biz de görevimizi
yapmanın haklı gururunu öğretmen ve idare olarak yaşıyoruz. Amacımız bu okulu eski günlerine
getirmektir. Örneğin okulumuzun eski müdürlerinden bir arkadaşımızın döneminde bu kılık kıyafet sorunu çıkınca (Kuran-ı Kerim dersi dışında
kız öğrencilerin derse başı açık girmelerine yönelik
baskılar kastediliyor) öğrenciler sadece derse girip
çıkıyorlardı. Bir anlamda yapılanı protesto etmek
anlamında pasif direniş uyguluyorlardı.”

Sonuçta yapılan tartışmalar ve bu tartışmaları
içeren süreç üzerinden bakıldığında, imam-hatiplerin eğitim sistemi içindeki konumlarının belirsizliğe ve yoksunluğa itilmesinin temel nedeninin,
politik alanın bu okul türüne yönelik ilgisinin politik kaygılar ve maliyet hesapları merkezli olmasıdır.
Öte yanda 1990’dan sonra politik alanda yaşanan
pek çok çekişmenin, bu okul türünün politik alana güçlü bir aktör olarak dahil edilmesini sağladığı
görülmüştür. Bununla birlikte, imam-hatiplere ideolojik yakınlıkta bulunan partinin güçlü bir iktidar
olması, bu okul türündeki temel sorun olan belirsizliği ve yoksunluğu çözmemiştir. Bu dönemde
politik rant beklentisiyle kimi aktörlerin informel
ilişkileri üzerinden kayırdığı gözlemlenmiştir. Bir
diğer önemli nokta ise, bu kayırma politikalarının,
imam-hatiplerin iç alanında bir takım politikalara ve pratiklere yol açmış olması ve bu durumun
mevcut sistem içindeki iktidar ilişkilerini yeniden
üretmenin ötesine geçerek, bu okullarda alternatif
bir yaşam biçimi oluşturmaya yönelik bir örgütlenme pratiğine zemin oluşturmuş olmasıdır. Gelinen
noktada imam-hatipler, demokratik-laik bir toplumun yeniden üretimi noktasında ihtiyaç duyulan
mesleki alanda faaliyet gösteren bir kurum olmanın
ötesinde, kâr-maliyet anlayışına cevap verebilecek
daha muhafazakâr bir toplum modeli meydana
getirmeye yönelik politik dönüşümlerin bir aracı
olma konumundadır. Hedeflenen dönüşüm, varolan toplumsal yaşam biçimi ile çatışmaya girdiği
için, dönüşümde kullanılan bu araç üzerindeki tar-

tışmalar ciddi toplumsal gerilimleri de beraberinde
getirmiştir. Bu gerilimlere rağmen, hegemon güç
ilişkilerinin beklentilerine cevap vermek üzere mevcut toplumun dönüştürülmesi noktasında, imamhatiplerde bir takım ayrıştırma pratikleri üzerinden
bir araçsallaştırma sürecinin yaşanmaya devam ettiği görülmektedir.
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ki sunuşun da modernleşme bağlamında değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü
Özlem Avcı’nın tebliğinde geçen ‘İslami’ ve
‘gençlik’ kelimelerini birlikte düşünürsek (gençlik
ve gençliğin değişen dindarlık algısı vs.), öncelikle gençlik, zaten modern bir kategori. Gençlik dediğimizde aklımıza ne geliyor, hangi yaşları ifade
ediyor? Genel olarak 15 - 25 sanırım. Geleneksel
toplumlarda böylesine geniş bir kategori yok zaten.
İnsanlar çok erken yaşlarda üretime katılıyorlar ve
evleniyorlar. Bu İslami kesim için de böyle. Mesela
aklıma Hayrünisa Gül geldi. Lise eğitimine devam
ederken evlenmiş, sayın Cumhurbaşkanı ile. Dolayısıyla İslami kesimlerde de, dindar kesimlerde de
eskiden daha dar olan bu gençlik kategorisinin değişiminden bahsediyoruz. Yani ‘İslami gençlik’ derken aslında geleneksel ve modern olan iki durumun
bir aradalığından bahsediyoruz. Dolayısıyla İslami
olan ile modern olanı yani gençliği konuştuğumuzda bu, sosyolojik bir modernleşmeyi de gösteriyor.
İslami kesimlerde, dindar kesimlerde yaşanan bir
sosyolojik modernleşmeyi de konuşmak gerekiyor.
İslami hareketler söylem düzeyinde modernleşmeye eleştirel olabilir ama pratikte, İslami kesimlerin sosyolojik bir modernleşme sürecinden
geçtiğini düşünüyorum. İran örneğinden hareket
edecek olursak, devrimden sonra, resmi olarak evlilik yaşının düşürüldüğü söylenir. Ama gerçekte
evlilik yaşının 26’lara çıktığı söyleniyor. Türkiye’de
de, dindarlar arasında da görebildiğimiz kadarıyla,
bu böyle. Bu sosyolojik modernleşme Kemal’in de

sunuşunda anlattığı durum, Türkiye’deki ve tüm
dünyadaki İslami hareketlerin baskın bir karakterini bize anlatmakta: Modernleşme arzusu, kentlerde var olabilme isteği. Yani sadece dindarlık değil,
mesela katsayı engelinin gelmesiyle birlikte, İmam
Hatip okullarına gidenlerin sayısının azalması da
bunu gösteriyor. İnsanların talebi, sadece “benim
çocuğum dinini öğrensin” isteğiyle kalmıyor: Dinini öğrensin ama avukat olsun, dini öğrensin ama
doktor olsun, vs.
Dolayısıyla İslami hareketlere baktığımızda,
mesela benim çalıştığım “İslami hidayet romanları”
konusunda da bu böyle idi. Bu romanlarda baskın
karakter hep erkektir ve açık olan kızlar bu karakterlere âşık olurlar ve her hidayet romanında olduğu
gibi bu kızlar romanların sonunda örtünürler. Müslüman Kadının Adı Var romanındaki Dilara karakteri gibi kızlar büyük kentlerin dışında örtünebilir
ama bu romanda olduğu gibi hedef Ankara’ya gitmektir, dinini orada yaşamaktır, orada var olmaktır. Yani İslami hareketler genellikle modernizmin
ürünlerini, kent yaşamını, üniversiteyi reddetmez.
Sosyolojiyi reddetmez ama İslami bir sosyoloji yapmak ister. Mesela kitaplara bakalım: İslami psikoloji, İslami antropoloji. Dolayısıyla İmam Hatip
okullarını da böyle okuyabiliriz diye düşünüyorum.
Yani o eğitimi reddetmiyor ama alternatifini bulmaya çalışıyor, İslami sosyoloji örneğinde olduğu
gibi, İmam Hatip okulları örneğinde olduğu gibi.
Bu çok baskın bir karakter, İslami hareketlerin modernleşmenin ürünlerine karşı çıkmaması ama ken-
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di alternatifini yaratarak modernlikle birlikte var
olma isteği olarak düşünüyorum.
Her iki sunuşun ana konusunu da Türkiye’deki değişim, siyasal oluşumlar ekseninde düşünmek
gerekir diye düşünüyorum. Mesela Özlem sunuşunda “İslami gençlik” gibi bir kategoriden bahsediyor. Ama bunun, günümüzde 80’li yıllardaki
gibi homojen bir kategori olarak kalmadığını görüyoruz. Yani baktığımızda tek partiden bahsediyorduk, şimdi ise dindar tabana dayanan üç parti var.
Dolayısıyla “Gençlik homojen olabilir mi?” ya da
“İslami gençliğin ortak noktaları neler?” gibi soruları düşünüyorum. İmam Hatip lisesi örneğindeki
gibi “Anadolu’daki İmam Hatip liselerine daha iyi
hocalar geliyor” diyor. Yani burada bile bir sınıfsal
ayrışma söz konusu. İslami kesimlerdeki, dindar
kesimlerdeki sınıfsal ayrışma meselesi nerede duruyor? Bunun hem İmam Hatip örneğinde hem de
dindar gençlik örneğinde önemli bir soru olduğunu
düşünüyorum.
Kimlik dediğimiz şey nedir aslında? Kimlik ilişkisel bir şeydir. Öteki insanların bizim hakkımızda
söyledikleri hikâyeler ile bizim kendimiz hakkında
söylediklerimizin kesişmesidir kimlik dediğimiz şey.
İslami kesim içinde çok ciddi bir değişimden, dönüşümden bahsediliyor şimdi. Yeni romanlar ortaya çıkıyor ve yeni romanların karakteri şöyle diyor:
“Ben kimsenin imanını kurtarmak istemiyorum.”
Barış Müstecaplıoğlu’nun Şakirt romanı mesela. Ya
da otobiyografiler mesela; Mehmet Metin’in Artık
İslamcı Değilim otobiyografisi. Çok ciddi bir değişim söylemi var. Peki gençler bu değişim söylemini
nasıl algılıyorlar? Kendilerini laik olarak tanımlayanlar da artık farklı algılıyorlar. 80’lerin hidayet romanlarındaki gibi “ezik”, “köyden kente göç etmiş”
karakterler yok artık. Artık “AKP iktidarından sonra
devlet dairesine göğsümü gere gere giriyorum” gibi
değişen bir hikâye var. Dolayısıyla “Gençler bu siyasal ortamda kendilerini nasıl görüyorlar?” sorusunu
da sormamız lazım.
Özlem’in sunuşunda bahsettiği “Zengin dindar kesim, toplumsal alanda dini kuralların daha
etkili olmasını istiyor” ifadesi genel olarak bizim
bildiğimize ters bir durum. Bunu nasıl açıklıyoruz
diye düşünmek lazım. Bu durum gençlikle sınırla kalan bir şey mi? Gençlikten sonraki anlatılarda

böyle mi? Yoksa gençlikten sonra anlatılar değişiyor mu? Gençlik “Ben psikolog olmak istiyorum,
İslam’a hizmet etmek istiyorum” diyor. Ama psikolog olan kişinin mesleği gereği odanın kapısını
kapatması, bir erkekle yalnız kalması gerekiyor.
Romanlarda tam tersi öğretiliyor. Romanlarda
“Yabancı bir erkekle aynı odada kalma, kapıyı kapatma” diyor. Kadın ve erkeğin kimsenin olmadığı bir odada yalnız kalması İslam’a göre sakıncalı.
Peki psikolog olan dindar bir kadın ne yapacak?
Konuyla ilgili yapılan tartışmalara, kitaplara baktığımızda, dini yeniden yorumladıklarını görüyoruz.
Sosyolojik olarak da baktığımızda dindarlık
yoksullukla birlikte giden bir durum. İran’a gidin,
Tahran’a bakın... Zengin kesim daha şık, makyajlı. Yoksul kesim daha farklı. Türkiye’de de durum
böyle baktığınızda. Yoksulluk ve dindarlığın daha
güçlü bir ilişkisi var.
Bir diğer önemli konu ise “özneleşme” meselesi. Bireyselleşme kavramından ayırıyorum bunu,
Çünkü özneleşme, bir alan yaratmak demek. Bir
kültürel alan, bir değer alanı yaratmak demek. Dolayısıyla İslami gençlikte bir özneleşme varsa, nasıl
ve hangi değerleri yaratıyorlar? Nasıl bir alan yaratıyorlar? Bu alanın demokrasiyle ilişkisi, çoğulculukla ilişkisi nedir? Bu son derece önemli bir konu.
Din ve dindarlık çalışırken “kadın” meselesi,
“toplumsal cinsiyet” meselesi çok önemli ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü
görebildiğim kadarıyla dindar kadınların, başörtülü
ya da başörtüsüz, İslami hareketin genel karakteri ile yollarını ayırdıklarını düşünüyorum. Çünkü
tüm bu dikey hareketliliğe, zenginleşmeye rağmen
hâlâ dindar kadınlar okullarda sorunlar yaşıyorlar,
mesleki olarak sorunlar yaşıyorlar, dindar kadınlar
olarak hâlâ statüleri yok ve hâlâ damgalanıyorlar. İslami şirketlerde çalıştırıldıklarında düşük ücretlerle
çalıştırıldıklarını, sömürüldüklerini söylüyorlar.
Dolayısıyla baktığınızda dindar erkekler ve dindar
kadınlar çok farklılaşmışlar. Günümüzde çok eleştirel ve farklı pozisyonlar ediniyor kadınlar. Mesela
Henüz Özgür Olmadık Hareketi/Bildirgesi, Başkent Kadın Platformu’nun açıklamasında, travestilere referans vermesi ve “travestinin acısı bizim de
acımızdır” demesi gibi vs. Baktığınızda dindar kadının da başka bir dil geliştirdiğini görüyorsunuz.
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atı’da dolaşan büyük bir İslam kabusu lıksız bir yapı ortaya çıktı. Bunları görmeden,
var. Korkuyorlar, elleri ayakları birbir- bunları yerli yerine koymadan yaşanan bu olguyu
lerine dolaşıyor. Sadece 11 Eylül olay- anlayamayız ve açıklayamayız. Sadece metodolojik
ları değil bunun nedeni. Hızla artan muazzam bir olarak buna dikkat çekmek isterim.
Müslüman nüfus var. Bunu ancak İslam’a karşı
1980’lerde bir muhafazakârlaşma ve muhafazadaha duyarlı olan toplumların çözmesi gerekir. Bir kârlar arasında bir netleşme durumu yaşanmaya
üniversite çevresinde konuyla ilgili çok büyük kat- başladı. Neye karşıyız? Cumhuriyet’e karşı mıyız?
kılar yapılabilir. Bunun öncülüğüİmparatorluğu geri getirmek istinü de Türkiye gibi İslam’a duyarlı
yor muyuz? Hilafet için mücadele
1980’lerde bir
ülkeler yapacaktır/yapmalıdır.
edecek miyiz? Arapça yazıya mı
muhafazakârlaşma
Eğer muhafazakârlığı ve İsdönelim? Okullarda karma eğitive
muhafazakârlar
lamcılığı tartışacaksak, sosyologme mi karşı çıkalım? Heykellere,
arasında
bir
netleşme
ların şöyle bir zaafı var; sosyal
tasvirlere mi karşı çıkalım? Böydurumu
yaşanmaya
maddeyi, toplumun maddesini
lesine karma karışık bir süreçten
başladı. Neye karşıyız?
ele alıyorlar ve sadece onunla
sonra 1980’lerde Türkiye’de yavaş
uğraşıyorlar. Ama bu toplum iç Cumhuriyet’e karşı mıyız? yavaş bir muhafazakârlık teorisi
ve dış birçok etkenden oluşuyor.
ortaya çıkmaya başladı. Böylece
�mparatorluğu geri
Türkiye’deki tüm bu tartışmabugünlere gelindi. Sevabı da gügetirmek istiyor muyuz?
lar, 1923 öncesi ve sonrası yaşanahı da Erbakan Hoca’ya aittir. Ve
Hilafet için mücadele
nan değişimler, yalnızca içeriden
sevabı büyüktür ki, hiç bir zaman
edecek miyiz? Arapça
kaynaklanmadı. 1947’den itibaşiddete başvurmamıştır.
yazıya mı dönelim?
ren Türkiye çok net bir biçimde
Son olarak Türkiye’de ideoloSoğuk Savaş’ın içine girdi. Sojik olarak sol düşüncenin sıkıntılı
ğuk Savaş’ın bir “yeşil kuşak” projesi vardır. Sov- olduğu söyleniyor ama bence AKP ile birlikte İsyetler Birliği’nin güneye inmesini önlemek için lamcılık çok büyük bir kaos içine sürüklendi. EleşABD’nin başını çektiği Batılı ülkeler, Türkiye, tirdikleri şeylerin çok daha fazlasını kendileri yapar
İran ve Pakistan’a muazzam sermayeler verdiler. hale geldiler.
Türkiye’deki İslamcı kesimleri komünizme ve
Ve bize düşen bu tartışmaları akılcı biçimde
Cumhuriyet’e karşı kışkırttılar. Son derece sağ- yürütmektir.
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Türkiye’de Ulusal Kimlik ve Din İlişkisi Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi

AK Parti’nin Ulusal Kimlik Vizyonunda
“Mehmet Akif Ersoy” Figürü
BÜKE KOYUNCU
Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü

Tempo Dergisi’nin Bilgi Üniversitesi ve
Infacto Research Workshop’a yaptırdığı
Milliyetçilik Araştırması’nda katılımcılar
tarafından “Şu andaki siyasi liderlerin en
milliyetçisi” olarak birinci sırada Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın, “en büyük Türk
milliyetçisi” olarak ise Atatürk’ten sonra
ikinci sırada Mehmet Akif Ersoy’un adının verildiği açıklandı (“Türk Kimliğini”,
2006; “Yunan Türk’ü”, 2007).
2002 yılından beri iktidarda olan Adalet ve
Kalkınma Partisi (AK Parti)1 Mehmet Akif Ersoy’u
ulusal bir figür olarak her yıl biraz daha ön plana çıkarmış ve geride bıraktığımız 2011 yılı, Başbakanlığın önerisi ile “Mehmet Akif Ersoy Yılı” ilan edilmiştir. Türkiye’nin ulusal marşı İstiklal Marşı’nın
güftekârı ve tanınmış bir şair olan Mehmet Akif
Ersoy anısına etkinlikler düzenlenmesi sıradan bir
ulusal kültür faaliyeti olarak düşünülebilir. Fakat
1

“Adalet ve Kalkınma Partisi” adının kısaltmasının “AKP” mi
yoksa “AK Parti” mi olması gerektiği üzerine birçok tartışma
yapılmış ve farklı kullanımlar farklı ideolojik duruşların
göstergeleri haline gelmiştir. Bugün “AK Parti” kısaltması
çoğunlukla partiyi destekleyenler, “AKP” kısaltması ise
desteklemeyenler tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada
söz konusu tartışmalardan ve herhangi bir ideolojik duruştan
bağımsız olarak parti tüzüğünün (www.akparti.org.tr), birinci
kısım genel esaslar üçüncü maddesindeki “Partinin kısaltılmış
adı ‘AK PARTİ’ şeklindedir.” ibaresine istinaden “AK Parti”
kısaltması kullanılacaktır.

bu etkinlikler, Ersoy’un İslamcı kimliği üzerine
odaklanan gerek geçmiş, gerekse güncel tartışmalar, şair adına düzenlenen ulusal etkinliklerin kısa
tarihi ve AK Parti’nin söylemlerinde Ersoy’un ön
plana çıkarılış biçimi yakından incelendiğinde, onları düzenleyen hükümetin ulusal kimlik vizyonu
hakkında ipuçları da sunmaktadır. Elinizdeki çalışma, dünyada ulusal kimliklerin yeniden önem
kazandığı bir dönemde, AK Parti’nin Mehmet
Akif Ersoy vurgusunun, Türkiye ulusal kimliği ve
özellikle de bu kimliğin din ile ilişkisi açısından ne
ifade ettiğini tartışmaya çalışacaktır.2 AK Parti’nin
ulusal kimlik vizyonunda önemli bir yere yerleştirdiği Mehmet Akif Ersoy figürü, partinin kurucu
2

Bu makale halen sürmekte olan “AK Parti Kimlik Vizyonunda
İslam’ın Yeri: Türkiye’de Ulusal Kimlik ve Din Üzerine Bir
Örnek Olay İncelemesi” adlı doktora tezi çalışmasının bir
bölümü üzerine inşa edilmiştir. Söz konusu doktora çalışması
için 2002-2012 yılları arasında AK Parti’nin ulusal kimlik
vizyonunu ortaya koyan, başta Hürriyet gazetesindekiler olmak
üzere gazete haberleri, parti programı, seçim beyannameleri,
ilgili bakanlıkların web siteleri, resmi gazete haberleri ve
siyaset akademisi ders notları gibi partinin kullanmış olduğu
çeşitli yayınlar taranmıştır. Bu taramalar sonucunda din-ulusal
kimlik ilişkisi açısından öne çıkan örnekler, ulusal kimliğin üç
önemli bileşeni; bireyin kendiyle ilişkisini tanımlamanın bir
aracı olarak “tarih”, bireyin üyesi olduğu toplulukla ilişkisini
tanımlamanın bir aracı olarak “toplumsal etik” ve bireyin üyesi
olmadığı topluluklarla ilişkisini tanımlamasının bir aracı olarak
“uluslararası konumlandırma” başlıkları altında gruplandırılarak
incelenmiştir. Bu makalede “tarih” başlığı altında yer alan ve AK
Parti’nin kurucu kimlikle kurduğu ilişkiyi örnekleyen Mehmet
Akif Ersoy figürüne ilişkin etkinlikler örneği ele alınmıştır.

AK PARTİ’NİN ULUSAL KİMLİK VİZYONUNDA “MEHMET AKİF ERSOY” FİGÜRÜ

ulusal kimlikle doğrudan ilişki kurmasını ve onu
güçlendirmesini sağlarken aynı zamanda bu kimlik içindeki “İslam” vurgusunu da güçlendiren bir
araçtır.
Yirmi Birinci Yüzyılda AK Parti,
Ulusal Kimlik ve İslamcılık
Son on yıldır Türkiye’de, gerek gündelik siyasette gerekse sosyal bilimler alanında yapılan
akademik çalışmalarda iki konu öne çıkmaktadır:
Bunlardan birincisi “kimlikler”, ikincisi ise “İslamcılık” konusudur. Seksenli yılların sonlarından
itibaren etnik ve dini referanslı kimlik hareketleri
güçlenmiş; Kürt, Ermeni veya Alevi, farklı grupların sosyal ve kültürel hak talepleri Cumhuriyet’in
öngördüğü üniter ulusal kimlik tanımı ile örtüşen
vatandaşlık algısının sorgulanmaya başlanmasına
yol açmıştır. Aslında, küreselleşme ve postmodernist yaklaşımlar tüm dünyada üniter ulusal kimlik
fikrinin egemenliğini sarsmış, doksanlı yıllarda cinsel, ekolojik, diasporik, kozmopolit, çok-kültürlü,
post-ulusal veya ulussuzlaşmış (denationalized)
vatandaşlık tanımlarını da kapsayan vatandaşlık
çalışmaları ulusal kimliğe olan ilginin yerini almıştır (Hall, 1992: 291-314; Işın ve Turner, 2003).
Her ne kadar bu farklı vatandaşlık terimleri değişik
alanlarda kullanışlı kavramsal çerçeveler
sunsalar da, yirmi birinci yüzyıl,
ulusal kimlik kavramının
çeşitli bağlamlarda yeniden vurgulanmasına da
sahne olmaktadır. Özellikle 11 Eylül saldırısından sonra başta
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, iç ve dış siyasette ulus-devlet vurgusunun
artması dikkat çekicidir. Ayrıca
Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupalı
kimliğinin ulusal kimlikle ilişkisinin nasıl kurulacağı sorusu ve Avrupa dışından gelen göçmenlerin

kültürel bütünleşme sorunu ulusal kimlik tartışmalarının gündemdeki yerini genişletmiştir. Son
olarak ise Arap Baharı, daha sonuçları netleşmemiş
olmakla beraber, ulusal kimliklerin yeniden kurulması süreci olarak okunabilir. Kısaca, ulusal kimlik
kavramı bir kez daha popülerleşmiş fakat aynı zamanda, daha geniş referanslarla, farklı biçimlerde
yeniden yapılandırılmaya da uygun hale gelmiştir.
Türkiye’de 2002 yılından beri iktidarda bulunan
ve ulusçu-kalkınmacı söylemleri ile dikkat çeken
AK Parti tam da böyle bir dönemin ürünüdür.
Yine de Türkiye’de bugüne dek AK Parti’nin ulusçuluğundan çok İslamcılığı tartışılagelmiştir.
Türkiye’de son dönemde yoğunlaşan İslamcılık tartışmalarının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Her ne kadar homojen ve durağan bir ideolojiden bahsetmek mümkün olmasa da, İslamcılık, çıkış noktası itibarıyla, özellikle 19. yüzyılda Avrupa
karşısındaki yenilginin travma yarattığı Müslüman
toplumlarda İslami kimliğe vurgu yaparak “Batı”
karşısında ayakta kalma ve güçlenme stratejisi olarak ortaya çıkmış bir düşüncedir. Modernleşme
sürecindeki Osmanlı’da da kabul görmüş, bazı
çevreler tarafından imparatorluğu yaşadığı çöküşten kurtarma yolu olarak Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi yaklaşımların alternatifi olarak
gündeme getirilmiştir. Aslında İslamcılık, kendi
kendini zamanın koşulları içerisinde sürekli değerlendirmeyi ve gelişme stratejileri ortaya koymayı
öngörmesiyle modernist bir yaklaşım olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca İslamcılık,
Türkçülük gibi zamanın diğer
güçlü eğilimlerine ek-
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lemlenerek farklı sentezler de ortaya çıkarmıştır.
Fakat, Cumhuriyet kurulmadan önce Anadolu
hareketinin içinde de yer almış İslamcı çevrelerin,
Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra kurucu kadronun dışında kalmaları ve Cumhuriyet ideolojisinin
laiklik idealini ön plana çıkarması, İslamcı düşünceye merkezdeki rolünü kaybettirerek, onu kurucu
parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) karşı muhalefetin ve Türk muhafazakârlığının güçlü
düşünsel kaynaklarından biri haline getirmiştir.
Öte yandan Cumhuriyet ideolojisi de İslamcılığı
modernlik-öncesi bir ideoloji olarak konumlandırmıştır. İslamcı düşünce bu süreçte varlığını sürdürse ve siyasetin şekillenmesinde dolaylı olarak etkide bulunsa da siyaset alanına doğrudan taşınması
ancak Milli Görüş geleneğinin ortaya çıkması ile
gerçekleşmiştir. Seksenli yılların sonlarında kimlik
hareketlerinde başlayan canlılık ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra değişen güç dengeleri ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
ulus-devlet yapısını eleştiren hem daha ümmetçi
hem de daha bireysel bir siyasal İslamcı söylemi
güçlendirmiş3, bu yeni eğilim, insanın üzerinde
ağır bir yük oluşturan modern hayatı ve kapitalizmi eleştirmesiyle ön plana çıkmıştır. 1994 ve
1995’te Milli Görüş’ün seçim başarısı4, aslında,
kendisi ulusçu, devletçi ve kalkınmacı olan Refah
Partisi’nin, bu siyasal İslamcı eğilimi ve kimlikler
üzerinden yürütülen bir mağduriyet söylemini arkasına almasıyla mümkün olmuştur.
Öte yandan, ironik bir biçimde, seksenli yılların liberal ekonomik açılımlarından faydalanarak
ekonomik sermaye biriktiren bir zümre, İslami
kimlik referansına sosyal ve kültürel sermaye olarak sahip çıkınca, kapitalist kültür ile İslami kimlik buluşması kamusal alanda Müslümanlığın yeni
bir yüzünü de görünür kılmıştır. İslami beş yıldızlı
oteller, İslami yaşam pratiklerine göre düzenlenmiş
3
4

Siyasal İslam’ın ortaya çıkış ve güçlenme süreci için bkz.
GÜLALP, 2003; KADIOĞLU, 1996; KAHRAMAN, 2008.
Refah Partisi 1994’te yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara
belediye başkanlıklarını kazanan Refah Partisi, 1995 genel
seçiminde % 21.38 oyla birinci parti olmuştur.

lüks siteler, dini turlar düzenleyen yeni turizm şirketleri veya tesettür defileleri ile görünürleşen bu
yüz5 Amerikancı, Protestan, ılımlı, reformist, modern ya da en genel haliyle sadece “yeni” İslamcılık
olarak adlandırılmıştır.
Türkiye’de AK Parti de çoğu zaman bu “yeni
İslamcılığın” temsilcisi olarak nitelendirilmiştir.
AK Parti’nin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan ise
partisi için İslamcı yerine “muhafazakâr demokrat” tanımlamasını tercih etmektedir. Erdoğan
muhafazakâr demokratlığı “geleneği dışlamayan
bir modernlik, yerelliği kabul eden bir evrensellik, manayı reddetmeyen bir rasyonellik, köktenci
olmayan bir değişim” talebine verilen yanıt olarak
tanımlamıştır (Taşkın, 2006: 162). Aslında Türkiye bağlamında düşünülecek olursa bu demeçte “gelenek”, “yerellik” ve “mana” kavramları ile ağırlıklı
olarak İslam’a referans verilmektedir. Ve bu düşünce yirminci yüzyılda Osmanlı’da İslam’a sahip
çıkarak gelişmenin mümkün olduğunu öne süren,
Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu,
İslamcı düşünürlerin ortaya koydukları, Cumhuriyet tarihinde ise Milli Görüş geleneği ile devam
ettirilen kalkınma modelinden çok da farklı bir
çizgide değildir. Artık tüm dünyada güç kaybeden
doksanların ümmetçi siyasal İslam’ının Türkiye İslamcılığı üzerindeki etkisi de zayıflamaktadır. Denilebilir ki AK Parti de doksanlardaki siyasal İslam
parantezinden sonra Türkiye’deki anaakım İslamcı
düşüncenin bir temsilcisi olarak ortaya çıkmıştır.
AK Parti’nin “yeni İslamcılığın” partisi olarak
nitelendirilmiş olmasının temel nedeni; modernlik, evrensellik ve rasyonelliği yirmi birinci yüzyılın
bir gereği olarak ekonomik neoliberalizmi de içine
alacak bir biçimde yeniden tanımlaması ve Anglosakson dünya ile daha yakın ilişkiler kurmasındandır. AK Parti’nin farklılaştığı diğer bir nokta ise
tek başına iktidara gelmesiyle Cumhuriyet tarihi
5 	Esra Özyürek Modernlik Nostaljisi (2008) adlı kitabında

bu görünürlüğün önemli bir sebebinin de İslami
sembollerin, 1980’lerin ve 1990’ların tüketim kültürü
bağlamında metalaşması olduğunu belirtmiştir.
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boyunca, özellikle de seksenlerErsoy figürünün ön plana çıkaden itibaren mağduriyet söylemi Türkiye’de son dönemde rılması bu sürecin bir parçası gibi
üzerinde yükselen diğer kimlik
görünmektedir.
yoğunlaşan �slamcılık
hareketleri arasından sıyrılarak,
tartışmalarının tarihi çok
üyelerine güven ve gurur veren
Tartışmalı Bir Tarihi Karakter:
eskilere dayanmaktadır.
bir kimliğin temsilcisi haline gelMehmet Akif Ersoy
�slamcılık, 19. yüzyılda
mesi ve uzun, istikrarlı bir siyasi
Avrupa karşısındaki
iktidar sonucu kimlik iddiasını
1873’te İstanbul Fatih’te doyenilginin travma yarattığı
ulusal kimlikle doğrudan buluşğan Mehmet Akif Ersoy dindar
Müslüman toplumlarda
turma şansını elde etmesidir. Bu
bir ailede büyümüştür. Medrese
�slami kimliğe vurgu
durum, daha önce de değinildiği
eğitimi almasa da okul dışında
yaparak
“Batı”
karşısında
gibi, zamanlama olarak tam da
yoğun bir din eğitimi görmüş
ayakta
kalma
ve
dünyada ulusal kimlik gibi büyük
ve kendisini iyi bir hafız olarak
güçlenme
stratejisi
olarak
kategorilerin bir postmodernizm
yetiştirmiştir. Yüksek öğrenimiortaya
çıkmıştır.
molasından sonra yeniden önem
ne Mekteb-i Mülkiye’de (Siyasal
kazanmaya başladığı bir döneme
Bilgiler Fakültesi) başlamış, fakat
denk gelmiştir. AK Parti bir yandan Cumhuriyet babasının ölümünden sonra geçim sıkıntısı başlamodernleşmesinin kalkınmacı söylemini hatırlatan yınca mezunlarına kolay iş bulma ve yüksek maaş
bir motivasyonla, gelişen güçlü Türkiye resmini imkânı sunan Baytar Mekteb-i Ali’ye (Veterinervurgularken, bir yandan da bu süreçte topyekûn lik Fakültesi) geçmiştir. Fakülteyi ilk mezun olarak
bir ulusal motivasyona temel oluşturacak şekilde ve birincilikle bitirmiş, bir süre bu alanda çalışmış
dağılmış ulusal kimlik söylemini toparlayarak ye- ve görevi gereği Rumeli, Arnavutluk, Anadolu ve
niden konsolide etmeye koyulmuştur. Bu süreçte Arabistan’da bulunmuştur. Veterinerlik mesleğini
tarih, toplumsal etik, uluslararası konumlandırma yaparken bile öncelikle şair kimliği ile tanınan Ergibi ulusal kimliğin belirleyici alanlarında İslam soy, bu alanda da çalışmış, çeşitli okullardan sonra
öğesinin yeniden konumlandırılması suretiyle Tür- Darülfünun (Edebiyat Fakültesi) ve Dârülhilâfe
kiye ulusal kimliği İslamileştirilerek güçlendiril- Medresesi’nde “Osmanlı Edebiyatı” hocalığı yapmektedir. Uzak tarihle kurduğu ilişkide bir İslam mıştır. “Toplum için sanat” görüşünü benimseyen
İmparatorluğu olarak Osmanlı İmparatorluğu’nu Ersoy’un başta ahlak, din ve vatan sevgisi ile ilgili
daha çok sahiplenen AK Parti, yakın tarihte ken- birçok şiiri olduğu gibi, eserleri arasında tefsir ve
dini Menderes’in Demokrat Partisi ve Özal’ın vaazları da önemli bir yer tutar. Ahlakçı ve dindar
Anavatan Partisi ile özdeşleştirdiği merkez-sağın kişiliğinin yanı sıra kendisinin en çok öne çıkarılan
bir devamı olarak konumlandırmaktadır. Bu sü- özelliklerinden birisi de çok yönlü bir şahsiyet olrekliliği sağlayan temel unsur söz konusu partilerin masıdır. Birçok kaynakta Ersoy’un aynı zamanda
ekonomik eğilimleriymiş gibi gözükse de partilerin spor ve müziğe de meraklı olduğuna dikkat çekilsöylemlerinde “dini hassasiyetler”le özdeşleştirilen mektedir. Hayatı boyunca maddi sıkıntı çeken Er“halktan olma” özelliği vurgulanmaktadır. Son ola- soy, ders verdiği öğrencilerinin aileleri ve dostları
rak AK Parti, kurucu tarihle olan ilişkisinde İttihat sayesinde ünlü edebiyat ve müzik çevreleri ile ilişki
ve Terakki ve daha sonra İnönü ile özdeşleştirilen içerisinde olma şansına erişmiştir.
tek parti döneminden ayırarak sterilize ettiği KurToplumsal konulara duyarlı olan Ersoy siyaset
tuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk dönemini hayatı içerisinde de rol almış fakat tam anlamıyla
sahiplenmiş, bu döneme ait İslami unsurların altı- bir siyasetçi olmamıştır. 1908’de Sırat-ı Müstakim,
nı çizerek yeniden şekillendirmiştir. Mehmet Akif 1921’den sonra ise Sebil’ür-Reşad adlarıyla yayın-
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lanan derginin başyazarlığını yapmış, 1908’de II.
Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki
Cemiyeti’ne üye olmuştur. Her ne kadar fikirleri
ters düştüğü için Cemiyet ile arası açılsa, hatta bu
yüzden Darülfünûn’daki görevinden alınsa da askeri haber alma ve casusluk teşkilatı olarak çalışan
Teşkilat-ı Mahsusa’dan gelen teklifi kabul etmiş ve
İtilaf devletlerinin ordularında görev yapan Müslümanları Osmanlı ve Almanya tarafına çekmek için
çalışmalar yürütmüştür. I. Dünya Savaşı’ndan sonra mütareke devrinde İslamiyet’i halka doğru olarak öğretmek, yanlış bilgileri gidermek ve İslam ahlakını korumak için Şeyhülislamlık’a bağlı olarak
kurulmuş bir “İslam Danışma, Tebliğ ve İrşad İlim
Heyeti” olan Darülhikmet-il İslamiyye’de de çalışmıştır. Ersoy, bu görevinden Milli Mücadele’ye
katılınca azledilmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın
davetiyle Ankara’ya geçmiştir. Meşhur vaazlarıyla Anadolu hareketini destekleyen şair, 1920’de
Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne (TBMM) seçilmiş ve Meclis kayıtlarında adı “Burdur milletvekili ve İslam şairi” olarak
yer almıştır. 1921’de yazdığı şiiri Meclis tarafından
Ulusal Marş kabul edilmiş, 1923’te İstiklal Madalyası ile ödüllendirilerek İstanbul’a dönmüş ve
2. Meclis’te görev almamıştır. 1926’da zaten daha
önce sık sık ziyaret ettiği Mısır’a yerleşmiştir. Bu
arada kendisine Diyanet İşleri tarafından Kuran’ı
Türkçe’ye çevirme görevi verilmiş, bir süre bu iş
üzerine çalışmış fakat 1932’de anlaşmayı feshetmiştir. Mısır’da hastalanarak, 1936 yılında İstanbul’a
dönmüş ve burada hayatını kaybetmiştir. Tüm bu
hayat hikâyesi ışığında Ersoy, din ve pozitif bilimleri birarada hayatına yerleştirmiş bir kimse, Doğu
ve Batı kültürlerini iyi bilen çok yönlü bir sanatçı,
halkı iyi tanıyan etkili bir hatip, toplumsal konulara duyarlı, ahlakçı ve vatansever bir toplum adamı
ve siyaseten aktif muhalif bir kişilik olarak tanımlanabilir. (Aksoy, 2006; Düzdağ, 2006; İldeniz,
2006; Kuntay, 1990; Ünsal, 2005; Yardım, 2006;
Yılmaz, 2006)
Bugünden bakıldığında Mehmet Akif Ersoy Osmanlı’da İslamcı düşüncenin bir temsilcisi

olarak tanımlanmaktadır. Gerçekten de kendisi,
19. yüzyıl İslamcılığının öncü isimlerinden olan
ve Panislamizm’in kurucusu sayılan Cemaleddin
Afgani’den çok etkilenmiştir. İslamcılık düşüncesinin en önemli tezi İslam’ın gelişmeye engel olmadığı ve Müslümanlığın zaman içerisinde yozlaşmış
olduğu, yeniden bir İslam medeniyeti kurmanın
mümkün olduğudur. Özellikle Mısır ekolünde
“akılcılık” kalkınmayı sağlamak için ön plana çıkartılan yoldur. Ersoy, bu düşünceleri benimsemiş,
hatta başyazarlığını yaptığı dergide, düşünceleri
nedeniyle Afgani ve öğrencisi Abduh’a yöneltilen
dinsizlik ve Vahabilik iddialarını yalanlayan yazılar kaleme almıştır (Yılmaz, 2006: 331). Zaten
Ersoy’un hem din hem de pozitif bilimler alanında
aldığı eğitim, akıl ve bilim yolu ile dini yozlaşmanın
önüne geçerek, gerçek İslam medeniyetine ulaşılabileceği fikrinin düşünsel altyapısını oluşturmaya
çok müsaittir. Ersoy, Afgani’den, Müslümanların
gelişmesinin devrimle değil eğitimle mümkün olduğunu savunması ile ayrılır. Toplumun kalkınması
için dini doğru yorumlaması, doğru haliyle dinini
ve manevi değerlerini koruması, dünyada, özellikle
bilim alanında yaşanan gelişmeleri kendi kültürü
ile sentezleyerek alması gerektiğini düşünmektedir.
Ersoy dini aynı zamanda halkı doğruya yönlendirmenin ve toplumu kalkındırmanın önemli bir
aracı olarak da görür. Siyasi model olarak ise başta Afgani’nin İslam birliği fikrine yakın dursa da
daha sonra bu düşüncesi Türk İslamcılığına doğru
evrilmiştir. Şüphesiz bunda İmparatorluğun yaşadığı dönüşümünün büyük etkisi vardır. Abdülhamit
Dönemi’nde egemen olan İslamcılık görüşü, Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların ayaklanmasıyla biraz
da zorunlu olarak Türkçülüğe evrilmiş, İslamcılık
düşüncesi Türkçülükle karışarak farklı sentezler
ortaya çıkarmıştır. Yine de Ersoy “kavmiyetçiliğe”,
yani ırka dayı bir milliyetçiliğe karşı olduğunu her
fırsatta dile getirmiştir (Ünsal, 2005: 72-86).
Ersoy’un hayat hikâyesine bakıldığında, şairin
dönemlerinde görev yapmış olduğu II. Abdülhamit, İttihat ve Terakki ya da Cumhuriyet’in kurucu kadroları içerisinde tam anlamı ile yer aldığını
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söylemek mümkün değildir. Ersoy muhalif bir kişiliktir. II. Abdülhamit’ten, Vahdettin’e, İttihat ve
Terakki’den, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası’na kadar
herkesle ters düşmüştür (Ünsal, 2005: 83). Bu durum Mehmet Akif Ersoy’un siyasi tercihinin bugün farklı görüşlerdeki farklı araştırmacılarca farklı
farklı yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. Fakat
Ersoy’un özellikle İslamcılık görüşüne yakın durması onu, Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol oynamış
ve İstiklal Marşı’nı yazmış olsa da ulusal bir figür
olarak tartışmalı hale getirmiştir. Resmi tarihte
açıkça değinilmese de, çoğu araştırmacı Ersoy’un
Mısır’a gitmesinin altında Cumhuriyet’in kurucu
kadrosu ile ilgili yaşadığı sıkıntıların bulunduğunu
söylemiştir. Ersoy’un bu kadroların tutumunu yanlış bulduğu fakat “maddi manevi zayıf düşmüş ülkesine zarar vermemek için” sustuğu ve Mısır’a gittiği (Düzdağ, 2006: 5-7), belli çevreler tarafından
dışlandığı ve küçük görüldüğü için üzüldüğü ve
kırgın bir şekilde Mısır’a gittiği (İldeniz ve Davun,
2006: 178), mecliste bazı milletvekillerine karşı
gösterilen olumsuz tutum ve hatta bazı milletvekillerine karşı suikast işlendiği şüpheleri nedeniyle
ülkeyi terk ettiği (Ünsal, 2005: 86) ileri sürülen
görüşlerden bazılarıdır. Ersoy’un esasen mecliste
etkili olan asker-sivil seçkinlerin ideolojik dairesi içinde sayılmadığı, o sırada mecliste çok sayıda
bulunan ulema ve hocalardan da olmadığı, fakat
onlardan ayrı görülmediği de söylenmiştir (Doğan,
2006. 134).
Yine de kendisinin din bilgisi ve edebi yeteneği Kuran’ın tercümesi ile görevlendirilmesine
yol açmıştır. Bu görevi niye bitirmediği ve başladığı meal çalışmasının akıbetinin ne olduğu ise çok
tartışılmış, hatta bu tartışma geçtiğimiz yıllarda da
gazetelerde yer almıştır. Sonuçta Kuran mealinin
kendisinin vasiyeti üzerine arkadaşı Tokatlı Mehmet İhsan Efendi tarafından yakılacağı, fakat arkadaşının buna içi elvermeyince vasiyetin arkadaşının 2004’te İslam Konferansı Genel Sekreterliği’ne
seçilen ilk Türk olan oğlu Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştır (“Akif ’in Kuran’ını”, 2004). Bir görüşe göre

Ersoy’un Diyanet ile anlaşmayı feshederek Kuran
mealini yaktırmasının altında 1930’larda başlayan
dinde reform tartışmaları ve Türkçe namaz kılınacağı haberlerinden6 duyduğu rahatsızlık ve kendi
mealinin bu amaca hizmet edeceği korkusu vardır.
(Düzdağ, 2006: 14; Ünsal, 2005: 87; Yılmaz, 2006:
320) Fakat Ersoy’un torunu, Hürriyet gazetesinde
çıkan tartışma sonrasında, gazetenin “Okur temsilcisine mektuplar” köşesine “tüm torunları adına
Selma Argon” imzalı bir not göndererek dedesinin
milli mücadelede Atatürk’ün yanında yer aldığını,
konuşmaları ile halkın milli mücadelede yer almasında büyük rol oynadığını, sonra da aldığı davet
üzerine Mısır Üniversitesi’nde ders vermek için
Mısır’a gittiğini belirtmiş; “Mehmet Akif Ersoy’un
Cumhuriyet devrimlerine karşı buruk ve mesafeli olduğu”nun söylenmesinin haksız ve yanlış bir
tanımlama olduğunu öne sürmüştür. Argon’a göre
Mehmet Akif Ersoy hem ders vermek hem de kendisine verilen Kuran’ı Türkçe’ye çevirme vazifesini
yerine getirmek üzere Mısır’a gitmiştir. Ancak hastalığı bu vazifesini tamamlamasına imkân vermemiştir (“Okur Temsilcisine”, 2004).
Mehmet Akif Ersoy’un gerçek his ve düşüncelerini tüm detayları ile ortaya koyabilmek mümkün değildir. Ersoy’un çok dindar bir kişilik olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.
Ersoy’u belki de en iyi anlatan eserlerden biri olan
Kuntay’ın çalışmasındaki “Ben kimsenin Allahına
6

Gerçekten de ilk defa Yeni Osmanlılardan Ali Suavi ile ortaya
çıkan, Türkçülük akımı ile de desteklenen ve Ziya Gökalp’in
şiirlerine konu olan Türkçe ezan tartışmaları, 1931 yılında
Atatürk’ün Dolmabahçe’de tanınmış müezzinleri toplayarak
Ezan ve Kuran’ın Türkçeleştirilmesi isteğinde bulunmasıyla yeni
bir boyut kazanmıştır. Ersoy görevi bıraktıktan sonra çeviriyi
yapan Mehmet Hamdi Yazar da Ersoy ile benzer endişelerle ilk
baskıya bu çeviri ile namaz kılınamayacağı notunu eklemiştir.
Fakat bunun üzerine İlahiyat Fakültesi profesörleri Şerafettin
Yaltkaya ile İsmail Hakkı İzmirli’nin bu konuda raporu istenmiş
ve namaz kılınabileceği yönündeki raporlarına istinaden bu
not daha sonraki baskılardan çıkarılmıştır. 1932’de camilerde
Türkçe ezan okunmasına karar verilmiş fakat 1941’de Arapça
okuyanların cezalandırılacağı yönünde çıkan kanuna dek iş
resmiyete dökülmemiştir. 1950’de bu kanun kaldırılmış ve
Arapça ezana dönüşüm gerçekleşmiştir (Akgün, 1963).
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Peygamberine karışmam. Fakat kimse de benimkine karışmamalı. Biri yüzüme karşı babama sövebilir mi? O halde peygamberime nasıl söver?”
sözleri bunu kanıtlar niteliktedir (Kuntay, 1990:
23). Yine aynı çalışmada Ersoy’un Batıcı çevrelerce biraz fazla “dindar” bulunduğu anlatılmaktadır. Yine de Ersoy dininden ayrı görmediği vatanı
için her türlü görevde bulunmayı kabul etmiş ve
Milli Mücadele’de de yer almıştır. Kuntay’ın hatıralarından da anlaşılan Milli Mücadele sonrasında
ne kendisi mizacına ters olan aktif siyasetin içinde yer almak istemiş ne de
Cumhuriyet’in kurucu kadroları
daha çok bir din adamı olarak
gördükleri Ersoy’u böyle bir
görev için uygun görmüşlerdir. Kendisinin bir din
adamı görülmekle beraber, edebi yeteneğinin de
takdir ediliyor olmasının en önemli göstergesi
Kuran’ın tercüme görevinin kendisine verilmek
istenmesidir. Bu görevi
niye tamamlamadığına dair
de yakın dostlarına bile net
bir açıklama yapmamıştır.
Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti için, Cumhuriyet devrimleri ile
öngörülenden daha İslami bir kimlik
tahayyül etmiş olması ve samimi bir şekilde
yapacağı tercümenin Türkçe namaz için kullanılacak olmasından korkmuş olması mümkündür.
Fakat bu detaylar üzerine yazılanlar daha çok bugünkü araştırmacıların ideolojik duruşlarından da
etkilenen yorumlarıdır.
Ersoy’un resmî kanallar tarafından sahiplenilmemiş olmaması muhafazakâr çevrelerce çoğu zaman eleştirilmiştir (İldeniz ve Davun, 2006: 178).
Bu durum Mehmet Akif Ersoy figürünün günümüze dek zaman zaman İslamcı/Kemalist çekişmesinin bir sembolü olarak kullanılmasına yol açmıştır. Gazetelerde çıkan bazı sansasyonel haberler bu

durumun bir göstergesidir: Örneğin 2005 yılında,
Hürriyet gazetesinde çıkan bir habere göre Hasan
Ali Yücel Lisesi’nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri
Haftası’nda öğrencilerden Akif Ersoy Vakfı’na ait
internet sitesinden, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan çizgi romanın özetini çıkarmaları istenmiş, bunun üzerine basında söz konusu çizgi
romanda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularının
din düşmanlığıyla suçlanmalarına yönelik bölümler olduğuna dair haberler çıkmıştır. Haberler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda çizgi
romanın, okul müdürü başkanlığında
kurulan komisyonca incelenmiş
olduğu ve haberlerde yer alan
11. sayfasının uygun bulunmayarak çıkartılarak çoğaltıldığı, öğrencilere bu şekilde dağıtıldığı ortaya çıkmıştır. Haberde çizgi romanının bütününün yer
aldığı Mehmet Akif Ersoy
Fikir ve Sanat Vakfı’nın
internet sitesi hakkında
ise gerekli yasal işlemin
yapılması için Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi
de verilmiştir (“Atatürk’in Yerilmesi”, 2005). Benzer bir başka
örnekte ise 2006 yılında AK Partili
Silivri Belediyesi’nin lise öğrencilerine bedava dağıttığı Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ adlı
eseri tartışma konusu olmuştur. Kitabın dağıtımı,
M. Ertuğrul Düzdağ7 tarafından kaleme alınan
160 sayfalık önsözde Atatürk’e ve devrimlere ağır
hakaretler edildiği gerekçesi ile Eğitim Sen ile Atatürkçü Düşünce Derneği’nin şikayetleri üzerine
durdurulmuştur (“160 Sayfa Önsözle”, 2006).
7

Tartışmalara konu olan Düzdağ 2006 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yayınladığı bir derginin Mehmet Akif Ersoy
özel sayısı yazarlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Düzdağ’ın makalelerine bu çalışma içerisinde de çeşitli yerlerde
referans verilmiştir.
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Mehmet Akif Ersoy’un siyasi duruşunun detayları veya yukarıda bahsi geçen haberlerin detaylarının incelenmesi bu araştırmanın sınırları dışında kalmaktadır. Fakat bu bölümde ortaya konmak
istenen şey Ersoy’un Milli Mücadele’de yer alması ve İstiklal Marşı’nın güftekârı olmasıyla ulusal
kimlik açısından niçin önemli bir isim olmakla
birlikte, Cumhuriyet’in kadroları tarafından merkeze yerleştirilmemiş olması hem bu nedenle hem
de Osmanlı’da İslamcı düşüncenin bir temsilcisi
olması nedeniyle kurucu kimliğe karşı bir muhalefet sembolü haline gelmesi ve bu nedenle tartışmalı
bir tarihi şahsiyet olarak öne çıkmasıdır.
Mehmet Akif Ersoy’un Merkeze Doğru
Yolculuğu
Ersoy’un ölümünün ardından resmi bir cenaze
töreni düzenlenmemiştir (Ünsal, 2005: 87; Kuntay, 1990: 155). Düzdağ “resmi bir alaka görmeyen” Ersoy’un cenazesinin “birkaç kişi ve çıplak bir
tabutla Beyazıd Camii’ne getirildiğini”, “ancak vefatını duyan ve ağlayarak koşup gelen üniversiteli
gençler tarafından bayrağa ve Kâbe örtüsüne sarılarak, etrafında nöbete durulduğunu” belirtmiştir
(Düzdağ, 2006: 16). Hatta Yazarlar Birliği’ne ait
Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi’nin internet
sitesinde Ankara’dan İstanbul Üniversitesi’ne resmi tören düzenlenmemesine ilişkin bir emir geldiği belirtilmiştir (www.mehmetakifarastirmalari.
com). İlerleyen yıllarda da 27 Aralık olan ölüm
yıldönümünde şair için resmi anma törenleri düzenlenmemiştir. Ulusal anma ve kutlama törenlerinin ulusal kimliği yeniden üretme ve güçlendirme
mekânizmaları olduğu düşünüldüğünde devletin
o dönemde Mehmet Akif Ersoy’u tam anlamıyla
ulusal bir figür olarak görmediği sonucuna varılabilir. Tek parti döneminde İstiklal Marşı’nın değiştirilmesi tartışmaları gündeme gelmiş, fakat bu
gerçekleşmemiş ve İstiklal Marşı ulusun önemli
sembollerinden biri olarak önemini korumuş ve
bu kimliğin yeniden üretilmesi için kullanılmıştır.
Yine de Mehmet Akif Ersoy’un daha marjinal kal-

masıyla, İstiklal Marşı güftekârından bağımsız bir
şekilde konumlandırılmıştır.
1949 yılında Tacettin Dergâhı8 müze haline
getirilmiş, 1973 yılında Mehmet Akif Ersoy Evi
olarak düzenlenmiştir (www.mehmetakifarastirmalari.com). Daha önce de belirtildiği gibi bu
dönemde Ersoy sağ-muhafazakâr gruplarca benimsenmiştir. Ünsal, şairin tüm şiirlerini topladığı
Safahat’ın sadece İslamcılar değil Türk milliyetçileri tarafından da sahiplenildiğini belirtmektedir
(2005: 87). 1978’den itibaren Yazarlar Birliği Tacettin Dergâhı’nda anma törenlerine başlanmıştır,
ileriki yıllarda Sağ-muhafazakâr çevrelerden Milli
Gençlik Vakfı (“Mehmet Akif Anıldı”, 1998) veya
Aydınlar Ocağı gibi sivil oluşumlar ve belediyelerce
(“Mehmet Akif ’i Andık”, Hürriyet, 27.12.1999)
şairin ölüm yıldönümünde etkinlikler düzenlenmiştir.
Mehmet Akif Ersoy’un ulusal bir figür olarak
kullanımlarından birine 1983’te rastlantır: Özal’ın
Başbakanlığı döneminde 7. Emisyon Grubu 100
Liralık banknotlarda Mehmet Akif Ersoy’un resmi
kullanılmıştır (http://www.tcmb.gov.tr/yeni/banknote/E7/256t.htm). 1986’da ise Ersoy’un 50. ölüm
yıldönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy Yılı
ilan edilmiş, o sene inşaatına başlanan okullara şairin adı verilmiştir (www.mehmetakifarastirmalari.
com). Ersoy’un doğduğu ve öldüğü evlerin cephelerine ancak 1999 yılında Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı Mehmet Akif Araştırmaları
Merkezi’nin teşebbüsü ile bu bilgileri taşıyan birer
levha çakılmıştır (Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy’un
Hayatı ve Eserleri”, 2006, 16).
Fakat, 2002 ulusal seçimlerinde AK Parti’nin
iktidara gelmesinden sonra, hükümet temsilcilerinin Mehmet Akif Ersoy ile ilgili faaliyetlere katılımları ve hükümet tarafından gerçekleştirilen
etkinlikler gözle görünür biçimde artmıştır. Bu
etkinlikler sadece Mehmet Akif Ersoy’un şahsına
8

Mehmet Akif Ersoy’un Ankara’da bulunduğu dönem yaşadığı ve
İstiklal Marşı’nı yazdığı Tacettin Dergâhı daha sonra Mehmet
Akif Ersoy evi olarak faaliyete geçmiştir.
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yönelik etkinlikler değildirler. İstiklal Marşı’nın
mecliste kabul edilişinin yıldönümü olan 12 Mart
tarihinin de resmi anma ve kutlama günleri arasında altı çizilmiş ve İstiklal Marşı çok daha yoğun bir
biçimde güftekârı ile özdeşleştirilmiştir.
Öncelikle, 27 Aralık’ta düzenlenen sivil anma
törenlerinde hükümet temsilcileri yoğun bir biçimde yer almaya başlamışlardır. Örneğin 2002’de
Kültür Bakanı Hüseyin Çelik, Hacettepe Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı
tarafından Tacettin Dergâhı’nda düzenlenen anma
töreninde bir konuşma gerçekleştirmiş (“Soğukta
Tören”, 2002), 2003’te Mehmet Akif Ersoy Evi’nde
Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen törene bu sefer Kültür ve Turizm ile
Milli Eğitim bakanlıkları Müsteşarları katılmışlardır. Törende TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın vakfın Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli’ne gönderdiği mesaj da okunmuştur. Vakfın Genel Sekreteri
Kazım Avcı’nın Ersoy’un, ölüm yıldönümlerinde
yıllardır Tacettin Dergâhı’nda az sayıda kişinin katılımıyla anıldığını ve kendisini anmak için artık
daha büyük katılımlı toplantılar düzenlemek gerektiğini söylemesi ileriki yıllarda yaşanacak değişimin göstergesi gibidir. Aynı sene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Mehmet Akif Ersoy’un 67.
ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlamıştır
(“Mehmet Akif Ersoy Anılıyor”, 2003). Mehmet
Akif Ersoy’un ölümünün 70. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programında ise TBMM Başkanı Bülent Arınç hazır bulunmuştur (“Mehmet
Akif ’e Ağladı”, Hürriyet, 2006).
Ölüm yıldönümünde şairi anmak için AK
Parti hükümeti özel etkinlikler de düzenlemiştir.
Örneğin 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’un
vefatının 72. yılı nedeniyle “Bestelenmiş Mehmet
Akif Şiirleri Konseri” düzenlemiş, konsere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı

Ertuğrul Günay, eşleriyle katılmışlardır (“Bugünlere ders”, 2008).
12 Mart tarihinin resmi anma ve kutlama
günleri arasında nasıl altının çizildiği ve İstiklal
Marşı’nın ne şekilde çok daha yoğun bir biçimde
güftekârı ile özdeşleştirildiği ise her sene TBMM’de
düzenlenen etkinliklerde görülebilir. 2003 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İstiklal
Marşı’nın kabul edilişinin 82. yıldönümü nedeniyle “Milli Egemenlik, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif
Ersoy’’ konulu bir panel düzenlenmiştir. Arınç’ın
yaptığı açılış konuşmasında İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünün ilk kez bu kadar geniş bir
etkinlikle anıldığını belirtmesi ve “geçmiş yıllarda
İstiklal Marşı ve Akif ’e ilgisizlikten yakındıklarını
ve bu kayıtsızlıktan vazgeçilmesini istediklerini”
hatırlatarak, “çok şükür bugün böyle bir çalışmayla
meclisimizin önüne çıkıyoruz.” demesi yaşanan değişimin bir göstergesidir. Aynı sene TBMM’de bir
‘‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’’ sergisi açılmıştır (“İstiklal Marşı”, 2003). 2004 senesinde ise
İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 83. yılı nedeniyle
bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ile öğrencileri TBMM’de kabul eden Arınç yaptığı konuşmada,
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un yanlış
anlatıldığını ve yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etmiştir:
‘‘Ancak Mehmet Akif değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Öldüğünde ona gençler sahip çıkmıştır, bugün de gençler sahip çıkıyor. İmanım
gibi biliyorum ki Mehmet Akif ’in fikirleri yaşıyor
ve yaşayacak. Ben Mehmet Fatih’in babasıydım,
şimdi Mehmet Akif ’in dedesiyim. Torunlar artık
Mehmet Akif adıyla doğuyorsa tekrar başa dönüyoruz, Mehmet Akif yaşıyor demektir.’’

Arınç, konuşmasının ardından, Mehmet
Akif ’in torunu Selma Argon’a bir plaket vermiştir (“Mehmet Akif ’in”, 2004). Sonraki senelerde de bu törenler sürmüş, 12 Martlarda Mehmet
Akif ’in adını taşıyan okulların öğrencileri mecliste
kabul edilmişlerdir (“TBMM’de Şarkılarla Anıldı”,
2005; “İsmini Milli Şairden”, 2008).
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AK Parti döneminde, Mehmet Akif Ersoy’un
ulusal bir figür olarak altını çizen, bu yıllık anma
ve kutlama etkinliklerinin dışında faaliyetler de
gerçekleştirilmiştir. Örneğin 2005’te Burdur’da
kurulacak olan üniversiteye şairin adının verilmesi
kararlaştırılmış (“15 yeni üniversite”, 2005), 2006
senesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilim ve Aklın Aydınlığında adlı aylık dergisinin Mart sayısı
Mehmet Akif Ersoy özel sayısı olarak hazırlanmıştır
(www.meb.gov.tr). 2007’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de
üzerinde güftekârının da sembolize edildiği bir İstiklal Marşı Anıtı açılışı gerçekleştirilmiştir (“İstiklal Marşı Anıtı”, 2007). 2009 yılında öğretmenler
gününde Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde 12 Türk
büyüğünün resimlerinin bulunduğu afişler yaptırmış; “12 Türk Büyüğü” olarak Atatürk, Yahya
Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Tomris Uyar, Semiha Ayverdi, Münir Nurettin Selçuk, Leyla Gencer, Füreyya Koral, Adile
Naşit, Halit Refiğ ve Mehmet Akif Ersoy seçilmiştir (www.meb.gov.tr).
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, AK Parti hükümetlerinin tüm etkinliklerine burada yer
vermek ise imkânsızdır. Halihazırda yapılan etkinliklere hükümet temsilcilerinin katılımlarıyla
başlayan ilgi, bizzat hükümet tarafından organize
edilen etkinliklerle somutlaşmıştır. Bu etkinliklerde Ersoy’un şahsiyeti, İstiklal Marşı, hatta Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile iç içe geçmiş,
Mehmet Akif Ersoy ulusal bir figür olarak git gide
merkeze taşınmıştır. Özellikle Arınç’ın meclisteki
konuşmalarında kullandığı ifadeler ile Ersoy’un
geçmişte marjinalleştirilmiş olduğuna işaret etmesi bilinçli bir dönüşümü vurgulamaktadır. Bu
dönüşümün en önemli göstergesi ise söz konusu
etkinliklerin yasa ve yönetmeliklerle kurumsallaştırılmasıdır. 2007’de 12 Mart’ın “İstiklal Marşı’nın
Kabul Edilişi ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü”
olmasını öngören bir kanun çıkarılmış (“Sezer,
Mehmet Akif ”, 2007), 2008 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği
gün olan “12 Mart’ta yapılacak etkinliklere geniş

çapta ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil kuruluşların katılımının sağlanması amacıyla” bir yönetmelik yayınlamıştır. Resmi
Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, yapılacak
faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla
Merkez Yürütme Kurulu oluşturulması, illerde ve
ilçelerde oluşturulacak yürütme kurullarının ise 12
Mart’ta konferans, seminer, sempozyum ve panel
gibi bilimsel toplantılar; şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları ile ödül törenleri; seyirlik sanatlar
ve müzik dinletileri; sergiler; İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un fikir, sanat ve şahsiyeti ile ilgili
yayınlar ve benzeri etkinlikler düzenlemeleri kararlaştırılmıştır (“Anma Yönetmeliği”, 2008).
En son geçtiğimiz yıl Başbakanlık tarafından
“Mehmet Akif Ersoy Yılı” kabul edilmiştir. Kültür
ve Turizm Bakanlığı web sitesinde “2011 Mehmet
Akif Ersoy Yılı” için bir bölüm hazırlanmış, sayfada 81 il valiliğine gönderilen genelge ve “Mehmet
Akif Ersoy Yılı” boyunca kullanılacak logoya da
yer verilmiştir. Hazırlanan eylem planı kapsamında; Ankara’da Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müzesi kütüphanesi açılışı, Mehmet Akif Ersoy’un vefat
ettiği Mısır apartmanının ilgili dairelerinin kamulaştırılarak teşhir ve tanzimi yapılarak Mehmet
Akif Evi’ne dönüştürülmesi, “Milli Şair”in şiirlerinin tiyatro sanatçıları tarafından yeniden seslendirilmesi, ressamlar tarafından betimlenmesi, bestelenmesi; Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sempozyum,
panel gibi bilimsel toplantılar; şairin bilgi, belge
ve fotoğraflarından oluşan sergiler ve şairin bestelenmiş şiirlerinden oluşan konserler düzenlenmesi,
“Mehmet Akif ’i Anma Kitabı” hazırlanması, Mehmet Akif bibliyografyasının elektronik ortamda
erişime açılması, İstiklal Marşı Anıtı yapılması gibi
etkinlikler yer almıştır. 12 Mart 2011 günü ise “İstiklal Marşı’nın Kabulü” münasebetiyle Ankara’da
protokol tarafından Tacettin Dergâhı’nın ziyareti
ile başlayacak olan, “İstiklal Marşı Anıtı” ve “Mehmet Akif Ersoy Müze Kütüphanesi” açılışını, çeşitli
sergi, tiyatro, konser, ödül töreni gibi faaliyetleri
kapsayacak bir anma programı gerçekleştirilmesi
kararlaştırılmıştır. Eylem planı içinde ayrıca yerel
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yönetimlerin üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının Mehmet Akif Ersoy yılı ile ilgili bilimsel,
kültürel ve sanatsal nitelikli etkinliklerine teknik,
sanatsal ve mali destek sağlanması kararına da yer
verilmiştir (www.kultur.gov.tr).
Hükümet tarafından düzenlenen etkinlikler
her yıl çeşitlenirken, üniversite ve benzeri kurumlarca gerçekleştirilen organizasyonların da arttığı
dikkat çekmektedir. Örneğin Bahçelievler Belediyesi, Atatürk’ün Nutuk’unu ve Mehmet Akif
Ersoy’un yaşamı ve anılarını bastırarak, tüm eğitim
ve öğretim kurumlarına dağıtmış (“AKP’li Başkandan”, 2008), TRT İzmir Televizyonu tarafından
“İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy” adlı belgesel
bir film çekilmiş (“İstiklal Marşı Şairi”, 2008),
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir
sempozyum düzenlenmiştir (“Dört Gün Sürecek”,
2008). Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Zaferi kutlamalarında da sıkça kullanılan bir figür haline
gelmiş, örneğin Çanakkale Zaferi’nin 93. yıldönümü nedeniyle daha önce İstiklal Marşı okuma
yarışmaları yapan Yenimahalle Belediyesi bu defa
Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne yazdığı destanı için bir okuma yarışması düzenlemiştir (“Gönül Gözüyle”, 2008). Mehmet Akif Ersoy
şiirleri Çanakkale Zaferi kutlamalarında sık sık
yer almıştır (“Çanakkale Canlanıyor”; “Çanakkale
Coşkusu”, 2008). 2009 yılında ise Ersoy’un ölüm
yıldönümünde Türkiye Yazarlar Birliğince “Mehmet Akif Bilgi Şöleni” düzenlenmiştir (“Mehmet
Akif ”, 2009). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
Ersoy ile ilgili etkinliklere destek verme kararı da
etkinliklerin sayısının artmasında önemli bir etkendir. Bu destek ile düzenlenen etkinliklere örnek olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu”; İstanbul
Zeytinburnu Belediyesi ve Medeniyetler İttifakı
Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği ve Mehmet
Akif ’in yaşadığı dönem ve kişiliği, din ve ahlak
anlayışı, dili ve eğitim felsefesi gibi konuların ele
alındığı “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu” ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Halkalı Merkez kampüsünde Kültür ve Turizm
Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler
İttifakı Enstitüsü, Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi iş birliğinde
gerçekleştirilen ve Mehmet Akif ’te Milli Birlik ve
Bütünlük Şuuru, Balkan Savaşları ve Göç, İttihad-ı
İslâm, Mehmet Akif ’in Emperyalizme Bakışı,
Mehmet Akif ’e Göre Geri Kalmışlığın Sebepleri
ve Mehmet Akif ’in Toplumsal Sorunlara Bakışı
oturumlarından oluşan “Uluslararası Mehmet Akif
Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu” verilebilir (www.kultur.gov.tr).
Yukarıda sıralanan etkinliklere bakıldığında
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sivil etkinliklerin yine
sağ-muhafazakâr çevrelerce sahiplenildiğini söylemek mümkün gözükmektedir. Fakat Ersoy’un ulusal bir figür olarak merkeze yaklaşması farklı kesimlerce de benimsenmesini beraberinde getirmiştir. Birçok konuda AK Parti ile ters düşen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İstiklal Marşı’nın
kabul edilişinin yıldönümlerine istinaden İstiklal
Marşı ve güftekârını öven mesajlar yayınlamıştır (“Özgürlük simgesi”, 2004; “Sezer: İstiklal
Marşı”, 2005; “Cumhurbaşkanı Sezer”, 2007).
2008 senesinde Ersoy çocukluk yıllarını geçirdiği
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin CHP’li Belediye
Başkanı İsmail Sakin Tuncer, Mehmet Akif ’in çocukluk yıllarını geçirdiği evi, aslına uygun olarak
yeniden inşa edip müze haline getireceklerini duyurmuştur (“Ünlü Şairin”, 2008).
AK Parti ile yolları ayrılanların bile siyasi rant
elde etmek adına Mehmet Akif Ersoy figürünü sahiplenmeye başlamaları Mehmet Akif Ersoy figürünün bir iktidar sermayesi olarak ulusal kimliği
sahiplenmede nasıl bir rol oynamaya başladığını
gözler önüne sermektedir. İleriki yıllarda “Ergenekon sanığı” olarak gözaltına alınacak olan Ankara
Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün 2006’da İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde Mehmet
Akif Ersoy Evi’nde Ankara Ticaret Odası (ATO)
ile Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’nın iş
birliğinde düzenlenen törende, “Cumhurbaşkanı,
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Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin de bu törende olmasını arzulardık” diye sitem etmiştir (“İstiklal Marşımız”, 2006). 2005 ve 2007 yıllarında ise
Mehmet Akif Ersoy ismi CHP’nin Genel Başkanı
Deniz Baykal ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasında yaşanan polemiğe dahil edilmiştir. Alt kimlik –
üst kimlik tartışmaları ile ilgili partisinin bir grup
toplantısında konuşan Baykal, “İstiklal Marşı’nın
şairi Mehmet Akif, Arnavut olmasına rağmen
‘Türk Milleti’ denilince göğsü en çok kabaran insandır. Mehmet Akif Türklüğü içine sindirmiştir,
Başbakan da sindirecektir” demiştir (“Mehmet
Akif Gibi”, 2005). Baykal İstiklal Marşı’nın kabul
edilişinin 86. yıldönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunduğu grup toplantısında ise “milli
istiklal ve dini kimliğin ayakta tutulması ihtiyacının birlikte olduğunu, Mehmet Akif Ersoy’un bu
iki duyguyu, kendi kimliğinde taşıyan bir insan
olarak, İstiklal Marşı’na taşıdığını” belirtmiş fakat
Ortodoks Kilisesi ve milli mücadele ilişkisinden
farklı olarak “Türkiye’de dini duyarlılığın, dini
dayanışmanın İstiklal mücadelesinin tümünde,
arkasında bulunduğunu söylemenin imkânı olmadığını” belirtmiş ve Mehmet Akif ’in “Bir mümin
olduğu halde padişahın fetvasını reddederek milli
mücadeleye inandığının” altını çizmiştir.” (“Baykal: Başbakan”, 2007).
Bu örnekler Mehmet Akif Ersoy’un ulusal bir
figür olarak merkeze taşınmasının meşrulaştığını,
kurumsallaştığını ve farklı kesimlerce de kabul
edildiğini göstermektedir. Bunun en büyük göstergesi belki de son örnekte görüldüğü gibi AK
Parti’ye muhalefet edenlerin kendi görüşlerini
meşrulaştırmak için Mehmet Akif Ersoy’u referans
noktası olarak göstermeleridir. Bunu yaparken
Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikâyesinde de istedikleri yerlerin altını çizerek bir ulusal figür olarak
Mehmet Akif Ersoy’u şekillendirmektedirler. Fakat
AK Parti bu şekillendirme sürecinde, Ersoy’u çok
daha uzun süredir sahipleniyor olması ve devlet
araçlarını elinde tutuyor olmasıyla çok daha avantajlı konumdadır. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy
figürünün merkeze doğru yolculuğunun ne ifade

ettiği, sadece bunun araçlarının neler olduğu ile
değil, bu süreçte AK Parti’nin Ersoy’u nasıl yeniden anlamlandırdığı ile de yakından ilgilidir.
Mehmet Akif Ersoy; AK Parti’nin
Söylemlerinde Dünle Bugün Arasında
Bir Köprü
Mehmet Akif Ersoy figürünün merkeze doğru yolculuğu AK Parti’nin ulusal kimlik ve İslam
ile kurduğu ilişki bağlamına oturtulduğunda daha
derin bir anlam kazanmaktadır. AK Parti, bir yandan merkeze taşıdığı Ersoy figürü üzerinden milli
mücadele ile inanç arasında bir bağ kurmakta, öte
yandan yine Ersoy figürü üzerinden İslamcı ulusal kimlik tahayyülünü bir gelişme modeli olarak
geleceğe yansıtmaktadır. Bunun ne şekilde gerçekleştiğinin en net görüldüğü örnekler başta Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Partililerin söylemleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Bilim ve
Aklın Aydınlığında dergisinin Mehmet Akif Ersoy
özel sayısındaki makalelerdir.
Milli Mücadele ve Şehitlik Kavramı
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından, ölümünün 70. yılı nedeniyle düzenlenen
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Mehmet Akif ’in Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ile beraber yürüttükleri kurtuluş
mücadelesinden sonra millete bir İstiklal Marşı gerektiğini, açılan yarışmayı da Ersoy’un kazandığını” belirtmiş, Ersoy’u “birliğin, vahdetin, yıkılmaz
bir inancın şairi” olarak tanımlamıştır (“Başbakan
Erdoğan”, 2006). Erdoğan’ın Milli Mücadele’de
inancı ön plana çıkardığı daha net bir örnek olarak
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 93. yıldönümü törenlerinde yaptığı açıklama gösterilebilir.
Erdoğan, tarihi kahraman Seyit Onbaşı’nın kahramanlığını örnek göstererek Mehmet Akif Ersoy’un
“İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız
olan paslı yürek, sinede yüktür” dizelerini okumuştur. “Seyit Onbaşı’yı Seyit Onbaşı yapan odur. O
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mermiyi ona kaldırma gücü veren odur. Herhalde
buna da laikliğe aykırıdır demezler” demiştir (Seyit
Onbaşı’nın, 2008).
Bilim ve Aklın Aydınlığında dergisinde yayınlanan makalelerin çoğunluğunun ortak özelliği de
Ersoy’un milli mücadelede oynadığı rolü vurgulamalarıdır. Çoğu zaman İslami niteliği ön plana
çıkarılan bu rolün en yoğun altının çizildiği makalelerden bir tanesi Düzdağ’ın makalesidir. Düzdağ makalesinde; “Ömrü boyunca daima manevi
ve fikri bir mücadele içerisinde yaşayan Akif ’in,
günün birinde ve ihtiyaç halinde, bedenen cihad
etmek için de hazır bulunmayı bir ibadet saydığı
ve bunun için gayret gösterdiği anlaşılmaktadır.”;
“Bu savaşta (Balkan Harbi) vahşice öldürülen mazlumların, alnına bıçakla haç çizilen ve sarıklarından asılan din adamlarının, sürüklenip götürülen
masum genç kızların acı ve ıstırapları, onun feryat
eden şiirleriyle milli vicdana ve tarihe yazılmıştır.”
veya “Nitekim, Mehmet Akif, 1920 Şubat ayında,
ilk kurşunun atıldığı Balıkesir cephesine koşarak,
Zağnos Paşa Camii kürsüsünden halkı cihada çağıracaktır.” gibi ifadeleriyle bir din savaşını resmetmiştir. Düzdağ, Ersoy’un İstiklal Savaşı’nı, “önce
bütün Müslümanların başı olan Türkiye’yi, sonra da İslam alemini hatta bütün Doğu halklarını
maddi manevi esaretten kurtaracak bir mücadelenin başlangıcı olarak gördüğünü” belirtmiştir
(Düzdağ, 2006: 2-12).
Yine bir başka makalede Ersoy’un İstiklal
Marşı’nda bütün mukavemet unsurlarını “iman”
kavramı altında topladığı, bayrak gibi ezanın da
bir bağımsızlık sembolü olarak zikredildiği vurgulanmakta ve İstiklal Marşı’nın “emperyalizme karşı
kimliğimizi Müslüman bir toplum olarak haykıran
bir metin” olduğu belirtilmektedir (Doğan, 2006:
134-136).
O dönemin milli mücadelesinin dini bir nitelik de taşıdığı ve Ersoy’un şiirlerinde bunun vurgulandığı bir gerçektir. Fakat söz konusu söylem ve
makaleler Ersoy’un şiirlerinin bağlamları içerisinde
bir değerlendirmesini yapmaktan çok, Ersoy’un
şiirleri üzerinden bu dini nitelikli tarihi yeniden

üretme amacına hizmet etmektedirler. Dahası
Ersoy’un o dönem özellikle şehitlik üzerine yazdıkları bugüne de taşınarak “vatan uğruna ölme”nin
kutsallaştırılması için kullanılmaktadır. Örneğin
Erdoğan şehitlerle ilgili yaptığı konuşmalarda sık
sık Ersoy’un “Çanakkale Şehitleri” adlı şiirinden
‘Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana
aguşunu (kucağını) açmış duruyor Peygamber’
dizelerini kullanmıştır. 2004’te Musul’da hayatını
kaybeden 5 özel timci için İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen devlet töreninde bu dizeleri okuyan
Erdoğan ölenler için, ‘Biz de kendilerini o aguşunu
açmış Peygamberin kucağında görüyor ve kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyoruz’ demiştir (“Akif ’li Veda”, 2004).
2008’de AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’nde
yaptığı konuşmada Silahlı Kuvvetlerin “ağır kışa,
olumsuz coğrafya şartlarına rağmen yeni bir kahramanlık örneği sergilediklerini” söyleyerek yine aynı
şiirden bir bölüm okuyan (“Mehmetçik Eşsiz”,
2008) Erdoğan’ın 2005’te İzmir’de “şehit aileleri”
ile buluşmasında yaptığı konuşma daha ayrıntılıdır. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştır:
“Şehitlerimiz bizim her şeyimizdir. Onların bizim
şefaatimize ihtiyacı yoktur. Şair Mehmet Akif Ersoy onlar için, ‘Ey şehit oğlu şehit isteme benden
makber/ Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber’
demiş. Şehitlerimiz Hz. Muhammed ile yan yana,
el eledir. Bundan daha büyük mükafatı düşünmek
mümkün değil. Bizim onların şefaatine ihtiyacımız var. Anne ve babalarımız zaman zaman onların
üzüntüsünü yaşıyor. Ancak bu mertebeye ulaşmış
evlatlara sahip olmanın mutluluğunu da yaşamalılar. Şehitlik ilki ve sonu olmayan bir makamdır.
Bir süreçtir.” (“Diyarbakır’dan Önce”, 2005)

Bilim ve Aklın Aydınlığı dergisinde yer alan bir
makalede de söz konusu “Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu (kucağını) açmış duruyor Peygamber” mısrasından yola çıkarak
şehitlik mertebesi Kuran’dan alıntılarla detaylı bir
biçimde açıklanmıştır (Uçman, 2006: 147-152).
“Çanakkale Şehitleri” şiirinin yazarına şehitlik
konusunda referans verilmesi şaşırtıcı olmayabilir.
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Örneğin daha önceki yıllar da Mesut Yılmaz da
Başbakan iken bir Şehitler Anıtı, Şehitler Parkı ve
Şehitler Evi açılışında Ersoy’un “Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır” dizesini hatırlatmıştır (“Onbaşı, Evladımızdır”, 1997) fakat Erdoğan’ın atıfları, şehitliğin özellikle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
dergisinde de bir makaleye konu olan dini yönünü
ön plana çıkarmasıyla farklılaşmaktadır.
Ersoy’un AK Parti’nin söylemlerinde dünden
bugüne bir köprü oluşturması sadece şehitlik kavramı ile ilişkili değildir. “Daha gelişmiş bir toplum”, “daha iyi bir vatandaş”ın özellikleri de sık sık
Ersoy’a referansla anlatılmıştır.
Asım’ın Nesli: Dindar Bir Nesil
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından,
ölümünün 70. yılı nedeniyle düzenlenen Mehmet
Akif Ersoy’u Anma Toplantısı’nda yeni nesillerin
“bizi biz yapan gerçek değerlere” ve “büyük medeniyet birikimine sahip çıktıkları ölçüde millet
olarak gelecekte var olunabileceğini belirtmiş, bu
bağlamda Akif ’in milletin her ferdinin gururla sahip çıktığı bir değer olduğunu ifade etmiştir
(“Başbakan Erdoğan”, 2006). Ersoy’un yazılarında
anlattığı ve “Asım’ın nesli” olarak nitelendirdiği
bir ideal gençlik prototipi mevcuttur. Ersoy gerek
Asım’ı konu alan gerekse diğer gençlerle ilgili şiirlerinde bu ideal gencin özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır. Gerek Erdoğan’ın söylemlerinde,
gerekse Bilim ve Aklın Aydınlığı dergisinde ise bu
prototip günümüze taşınarak Türk gençliği için bir
model olarak ortaya koyulmaktadır.
Erdoğan genellikle okullarda düzenlenen
veya gençlere yönelik toplantılarda Mehmet Akif
Ersoy’un “Nevruz’a” adlı şiirinden, ‘‘İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum Nevruz? / Ne çok söyle, ne
büyük söyle/ yiğit işte gerek / Lafı bol, karnı geniş
soyları taklit etme / Sözü sağlam, özü sağlam adam
ol, ırkına çek’’ dizelerini tercih etmiştir. Erdoğan’ın
henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken
23 Nisan’da belediye başkanlığı makamına oturan
Aksaray Mahmudiye İlköğretim Okulu 4’üncü

sınıf öğrencisi Sevil Tokdemir’le konuşması (“Bu
Kez Mehmet”, 1998), 1998-99 Öğretim Yılı ve
İlköğretim Haftası nedeniyle makamında Eyüp
Zekai Dede İlköğretim Okulu öğrencileri ile buluşması (“Şimdi Okullu”, 1998) bu dizeleri kullandığı yerlerden bazılarıdır. Erdoğan Başbakan
olduktan sonra da bu geleneği sürdürmüş, 2003
yılı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere (“Erdoğan Bu Kez”, 2003), 2004’te Cidde’de
ziyaret ettiği Türk okulunda çocuklara (“Değişime
Katılın”, 2004), 2005’te katıldığı Siyaset Meydanı
programında üniversitelilere (“Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı”, 2005) yine bu dizelerle seslenmiştir.
Bu şiirle çocuklara ve gençlere “ataları gibi” sağlam
karakterli olmaları öğütlenmektedir.
Fakat Bilim ve Aklın Aydınlığında dergisinde
Ersoy’un kendisi ve ideal genci Asım üzerinden
öne çıkartılan özellikler daha dini niteliktedirler.
Örneğin bir makalede, “vatanını, milletini, değerlerini seven, haksızlığa karşı susmayan, güçlü, toplumsal olaylara duyarlı Asım’ın inancı tam Müslüman Türk gencini sembolize ettiği” söylenerek,
Safahat’ın 6. kitabı Asım’ın, “ideallerin zirvelerini
yakalamak isteyen gençlerin ana hatları çok iyi belirlenmiş yol haritası gibi” olduğu ve “Asım’ın neslini yetiştirecek geleceğin anne, baba ve kurumları bu
haritayı kullandıkları sürece zirveye tırmanacakları”
salık verilmektedir (Fidan, 2006: 194). Güçlü bir
karakter ile inancın özdeşleştirilmesinin örneklerine
söz konusu dergide çok sık rastlanmakta, Ersoy’un
güçlü karakterin önemli kaynaklarından birinin
“din” olduğunun altı çizilmektedir (Düzdağ, 2006;
Bakiler, 2006; İldeniz ve Davun, 2006). Ersoy’un
şiirleri doğrultusunda böyle bir neslin yetişmesi için
öğretmenlerde de “iman, edep, liyakat ve vicdan”
bulunması gerektiği belirtilerek, bir makale yazarının sözleriyle “Elbette bu milletin öğretmeni, bu
milletin dinine inanmalı, bu milletin edep ve ahlakını taşımalı ve kendi alanında yeterli bilgiye sahip
olmalıdır.” denilmiştir (Baltacı, 2006:188).
Zaten Ersoy’un güçlü karakteri de aldığı “milli ve dini terbiye”ye bağlanmakta (Aksoy, 2006:
219), Ersoy’un, Fatih gibi “Müslümanlığın çok
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yaşandığı ve kendisini gösterdiği, dini bütün insanların yaşadığı bir semt”te yetiştiği hatırlatılarak,
kendisinin “hem ailesinden aldığı telkinler, hem
de yetiştiği bu muhitin tesiriyle çok sağlam bir
inançla” büyüdüğünden bahsedilmektedir (Yardım, 2006: 24). “Mehmet Akif Ersoy’un Şahsiyetinin Kaynakları” adlı bir makalede, bu kaynakların
“Kuran’lı ev”, “pehlivanlı mahalle” ve “deneysel
bilimli okul” oldukları belirtilmiştir. Din, spor ve
pozitif bilimlerin bir gencin yetişmesindeki rolüne
değinilen bu makalede, Ersoy’a göre pehlivanların
“içki bilmez” ve “fuhuş tanımaz” “temiz insanlar”
olduğu hatırlatılarak, gençliğinde kendisini zararlı
alışkanlıklara kapılmaktan “Kuran’lı ev” ile “pehlivanlı mahalle”nin kurtardığı söylenmiştir (Duymaz, 2006: 37).
Bu örnek geçtiğimiz günlerde alevlenen dindar-tinerci gençlik polemiği düşünüldüğünde anlam kazanmaktadır. Başbakan Erdoğan’ın “dindar
nesiller yetiştirmek istiyoruz” sözü çok tepki almış,
Erdoğan eleştirilere tepki olarak:
“Bu gençliğin tinerci olmasını mı istiyorsunuz?
İsyankar bir nesil mi olmasını istiyorsunuz? Hiçbir meselesi olmayan bir nesil mi istiyorsunuz?
Biz sizlerle bu meselede anlaşamayız. Dindar bir
nesil çağdaş olamıyor mu? Hem çağdaş hem de
dindar olunmuyor mu? Başınızı önünüze eğin de
hem dindar hem de çağdaş bir nesil nasıl yetiştirilir
onu düşünün! Biz o terbiyeyi alarak büyümüş bir
nesiliz.”

demiştir (“Bu Gençliğin Tinerci”, 2012). Böylece AK Parti’nin dindarlık üzerinden ahlak sahibi
olması öngörülen çağdaş nesil ideali Mehmet Akif
Ersoy’un şahsiyeti ve yazıları ile desteklenmektedir.
Asım’ın Nesli: Çalışkan ve Bilimsel Bilginin
Peşinde Bir Nesil
“Çağdaşlık” meselesi de yine Ersoy’un düşünceleri üzerinden işlenen konulardan biri olmuştur. Ersoy sürekli gençlerin çok çalışmaları
ve pozitif bilimlere hâkim olmaları gereğini dile
getirmiştir. Ersoy pozitivist felsefenin de etkisi ile

çevresini değiştirebilecek etkin insan anlayışını
benimsemiş ve klasik kader ve tevekkül anlayışına karşı çıkmıştır. “Evrende daima ileriye doğru bir hareket olduğunu” ve gelişmeyi sağlamak
için sürekli çalışmak gerektiğini düşünmektedir
(Ünsal, 2005: 77). Çalışkanlık konusu gerek Başbakan Erdoğan’ın, gerekse Bilim ve Aklın Aydınlığı dergisinin yazarlarının söylemlerinde sık sık
ortaya çıkmıştır. Fakat dergide Akif ’in insanları
tembelleştiren kahvehaneler hakkında yaptığı
değerlendirmeleri ileri görüşlülüğünün bir göstergesi olarak sunarak, konuyu günümüzdeki
“Türk gençliğini hem bedenen hem de zihnen
ve ahlâken çökerten” internet kafelere bağlayan
ve “devletin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini” vurgulayan bir makale Ersoy’un Milli
Eğitim Bakanlığı dergisinde yer alan ahlakçı önerilere zemin oluşturmada nasıl kullanıldığını tam
anlamıyla örnekler niteliktedir (Çetin, 2006: 89).
Batı’dan pozitif bilimlerin ne şekilde alınacağı
ise daha çetrefilli bir konu olarak sunulmaktadır.
Bilindiği kadarıyla Ersoy Batı medeniyeti, temizliği ve refahına hayrandır (Ünsal, 2005: 77). Ve
bunun temelinde Batı’nın bilim ve sanat alanında
çok gelişmiş olmasının yattığını düşünmektedir.
Bu yüzden Batı’nın ilminin alınması gerektiğini savunur. Fakat iki çekincesi vardır. Öncelikle Batı’ya
fazla güvenmemek gerektiğini vurgulamıştır. Bilim
ve Aklın Aydınlığı dergisi de bu görüşleri günümüze taşımıştır. Bir makalede Ersoy’un;
“Avrupalıların ilimleri, irfanları, medeniyetleri,
sanayideki terakkileri inkâr olunur şey değildir.
Ancak insaniyetlerini, insanlara karşı olan muamelelerini maddiyattaki bu terakkileriyle ölçmek
katiyyen doğru değildir. Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı. Fakat kendilerine asla inanmamalı,
asla kapılmamalıdır.”

sözleri hatırlatılarak, Ersoy’un ancak bu şekilde Avrupalılar ile birleşilebileceğini söylediği belirtilmiş ve bu düşünceleri ile Ersoy’un “güncel bir
mesele olan Avrupa Birliği’ne girme konusunda da
bize ışık tutacak ve günümüz Türk politikacısına
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yol gösterecek” bir kişi olduğundan bahsedilmiştir
(Çetin, 2006: 92-98).
Her ne kadar çoğu makalede Akif ’in Batı’ya
açık olmak gerektiğini düşündüğü vurgulanmış,
kendisinin de Batı kültürünü ne kadar iyi bildiği
belirtilmişse de (Bakiler, 2006: 80-82; Önal, 2006;
Kahraman, 2006; Baltacı, Mehmet Akif ’in Eğitim
Görüşleri, 2006) Batı’ya açık olmanın ikinci koşulunun “öz değerlerin korunması” olduğu ifade
edilmiştir. Ersoy “marifet” ve “fazilet” arasında bir
ayrım yapmıştır. “Marifet” ilim ve sanatı temsil etmektedir ve “marifet”in dini ya da milliyeti yoktur.
Bu yüzden “marifet” anlamında her türlü yeniliğe
açık olunması gerekir. Fakat “fazilet” öz değerleri
kapsar ve korunmalıdır (Yılmaz, 2006: 330). Marifet ile fazileti bir araya getirmek için Ersoy’un
medreseden Kuran bilgilerini, ahlaki ve milli değerleri, yeni mektepten de Batı’nın fen bilimlerini ve teknolojisini alıp yeni bir sentez yapmak
istediğini vurgulanmıştır (Çetin, 2006: 92; Önal,
2006). Ünsal, Akif ’in medeniyetin bir bütün olduğunu, ilim, irfan ve günlük yaşayış, kadın-erkek
ilişkileri dahil Batı’nın bir model olarak Osmanlı
mülkünde taklit edilmesi gerektiğini iddia eden,
Batı medeniyetinin sadece ilminin alınarak onlara yetişilemeyeceğini düşünen “mülkü kurtarmak
için dini kurban etmeliyiz” diyen Batıcılara karşı
olduğunu belirtmiştir. Oysa Ersoy, Batı ilminin
“kendi değerlerimizle” yorumlanması gerektiğini
ifade etmiştir (Ünsal, 2005: 75-76). Bu doğrultuda
dergide Akif ’in özellikle ailede inkılap yapmaya çalışanları ağır bir dille eleştirdiğinin hatırlatıldığı bir
bölümde aile kurumuna karşı bugün “büyük hücumlar vardır” denerek, şu ifadeler kullanılmıştır:
“(…) aile kurumuna, evlilik hayatına ve nikaha
karşı çıkmalar yaşanmaktadır. Mesela Batı’da kadının kadınla evlenmesi, erkeğin erkekle evlenmesi
ile ilgili kanunlar çıkarılıyor. Papazlar bile bunu
destekliyor. Bunlar aileye vurulmuş darbelerdir.
Batı medeniyeti, kendi ayaklarını kendisi koparıyor aslında. O zaman belki bunlar bu kadar yaygın, bu kadar serbest değildi ama Mehmet Âkif,
aileye cemiyetteki bu yanlış davranışların, görebildiği, sezebildiği bütün bozuklukların sızmasını,

önlemek istiyor.” (İldeniz ve Davun, 2006: 177).

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dergisindeki bu
makaleler göz önünde bulundurulduğunda Başbakan Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek
öğrencileri uğurlama töreninde yaptığı şu konuşma da daha fazla anlam kazanmaktadır: Erdoğan,
Mehmet Akif Ersoy’un “Alınız ilmini garbın, alınız
sanatını,” sözünü hatırlatarak,
“Biz Batı’nın ilmini, sanatını almadık. Maalesef
değerlerimize ters düşen ahlaksızlıklarını aldık. Biz
Batı’nın ilmini, sanatını almakta bir yarış yapabilmeliyiz. Bu adım aynen cumhuriyetimizin başının
de başlattığı bir adımın da hızlanarak, artarak devamıdır.”

demiştir (“Batı’nın Ahlaksızlığını Aldık”, 2008).
Diğer Tamamlayıcı Temalar
Yukarıda dile getirilen temel temaların dışında farklı konularda da Ersoy’un düşünceleri son
dönemde gündeme getirilmiş ve referans gösterilmiştir. Bu konulardan bir tanesi, dinin günün
koşullarına göre yorumlanmasıdır. “Aydınların
yanlış Batı”, “halkın ise yanlış İslam peşinde” olduğunu (Yılmaz, 2006: 323) düşünen Ersoy, Batı
kültürünün ve pozitif bilimlerinin din ile sentezlenmesinin yanı sıra, dinin de akılcı bir yaklaşımla yorumlanması taraftarıdır (Çakan, 2006: 215).
Geçtiğimiz senelerde Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Ali Bardakoğlu da, Müslümanlığın güncelleştirilmesi, rasyonel düşünce ve bilgi ile geliştirilmesi
gereğinden bahsederken Mehmet Akif Ersoy’un
‘Müslüman her sabah Kuran’ın o gün yeniden indiği bilinciyle uyanmalı ve hayata bakmalı’ sözüne
atıfta bulunmuştur (“Müslümanlığımızı Modernleştirelim”, 2004).
Ön plana çıkan bir başka tema ise “halktan
olma” temasıdır. AK Parti’nin söylemlerinde çok
büyük yer teşkil eden “halktan olmak” AK Parti’nin
ve onu önceleyen sağ geleneğin içerisinde hep bir
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parça da olsa “dindar olmayı” içermiştir. Akif ’in en
çok üzerinde durduğu konulardan aydın-halk gerginliğinin temelinde de “din” konusu bulunmaktadır. Ona göre aydınlar kurtuluşun Batı’nın tamamen taklit edilmesinden geçtiğini düşünmekte, bu
yüzden dini ilerlemeye engel olarak görmektedirler. Oysa Ersoy’a göre aydınlar, “halkla beraber camilerde yer alsalar”, “Kuran ve Hadis namına halkı aydınlatsalar” “millet adam olacaktır” (Yılmaz,
2006: 321). Gerek Bilim ve Aklın Aydınlığında
dergisinde, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
internet sitesinde Ersoy’un halk adamı oluşu genellikle camide cemaatle beraber oluşu üzerinden anlatılmıştır (Kurnaz, “Halkın Çağdaş Şairi”, 2006,
41; www.kultur.gov.tr). Ersoy’un Mehmet Akif ’in
Hz. Ömer devrini konu alan “Kocakarı ile Ömer”
şiirine9 atıfta bulunan Erdoğan da AK Parti’nin
bugün varolabilmesinin sebebinin halkla iç içe olmaları olduğunu belirtmiştir (“Hz. Ömer”, 2005).
Burada yer verilecek son tema ise Ersoy’un
kişiliğinde en çok vurgulanan “haksızlıklara karşı
çıkma” özelliğidir. Başbakan Erdoğan, Ersoy’un bu
özelliğine kendi şahsiyetini açıklamak için atıfta
bulunmuş, öfkeli olmasını eleştirenlere Ersoy’dan
“Ben zulmü alkışlayamam, zalimi de asla sevemem.
Kusura bakmasınlar, yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz” dizeleriyle cevap vererek “Bir yanağına vur, öbür yanağını çevirsin, kusura bakmasın,
öyle yanak bizde yok.” demiş ve öfkenin de bir hitabet sanatı olduğunu söylemiştir (“Uysal Koyun
Değilim”, 2008). Erdoğan’ın burada Ersoy’la ilgili
9

Şiirde bir gece, Hz. Abbas ile tebdil-i kıyafetle sokaklarda
dolaşan Hz. Ömer bir evde açlıktan ağlayan torunlarını kazanda
taş kaynatarak avutan bir kocakarıya rastlar. Kadından kimsesi
olmadığını öğrenen Halife Ömer, ‘Peki neden halifeye haber
vermezsin?’ diye sorduğunda ‘Allah bizi ona emanet etmesine
rağmen arayıp sormaz’ diye yanıt alır. Bunun üzerine geri
dönüp bir çuval yiyecek sırtlanan halife kadının evine gider.
Kadının ocağını yakıp yemeğini pişiren Hz. Ömer ‘Bunları
halife yolladı. Sana maaş bağladı, yarın da yanına çağırdı’ der.
Ertesi gün halifenin karşısına çıktığında ‘Halifeyi affettin mi?’
diye soran Ömer’e şaşkınlıkla bakan ihtiyar kadın vakur bir
şekilde adaletini hep böyle göstermesini ister. (“Hz. Ömer”,
2005)

verdiği referans dini bir anlam içermese de, “Bir
yanağına vur, öbür yanağını çevirsin” sözüyle atıfta bulunduğu şey Hıristiyanlıktır. Olumlanan bir
özelliği Müslümanlık ile, olumsuzlananı da Hristiyanlık ile özdeşleştirmesi açısından bu sözler de,
yine din üzerinden yapılan bir ayrımcılık ve mutlaklaştırmanın ifadesidir.
Bitirirken
Çalışmanın başında alıntılanan bir araştırma
sonucunda katılımcılar tarafından en milliyetçi
liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunun düşünüldüğü belirtilmişti. Türkiye’nin başbakanının
“en milliyetçi lider” olarak Milliyetçi Halk Partisi
liderinin bile önüne geçmesi, hem ulusçuluğun
bugün Türkiye siyasetinde merkez bir rol oynadığının göstergesi hem de Erdoğan’ın benimsediği ulusçu-kalkınmacı söylemin bir sonucu olarak
okunabilir. AK Parti iktidarı ulusçu-kalkınmacı
idealine motivasyon oluşturacak şekilde Türk ulusal kimliğinin altını çizmektedir. Bu dönemde,
özellikle seksenlerin sonlarında ve doksanlarda büyük ölçüde yıpranan üniter ulusal kimlik tanımının, hem uluslararası bağlam hem de AK Parti’nin
uzun ve istikrarlı iktidar süreci sayesinde yeniden
yapılandırılmasına imkân doğmuştur. Şüphesiz
ulusal kimliğin sadece yukarıdan aşağıya empoze
edilen bir şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat yine de hükümetler devlet araçlarını
ellerinde tuttukları sürece tahayyüllerindeki ulusal kimlik tanımını empoze etmek için çeşitli politikalar geliştirebilmektedirler. Toplumun egemen
değerlerine yaklaştığı ölçüde bu tahayyüllerin gerçek olma şansı da artmaktadır.
AK Parti’nin ulusal kimlik tahayyülü büyük
ölçüde Türkiye’de süregelmiş anaakım İslamcı düşünceden beslenmektedir. Zaten kurucu kimlik
tahayyülünde bile “Müslümanlık” önemli bir belirleyen olarak yer almıştır. Fakat laiklik idealinin
de bu tahayyülün bir parçası olması din unsuruna
pratik olmaktan çok nominal bir nitelik kazandırmıştır. İslamcı düşüncede ise din, vatan sevgisinin,
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ahlakın, bilimsel gelişmenin, “Batı” ile ilişkilerin ve
hayatın daha birçok alanının önemli bir belirleyeni
konumundadır.
AK Parti, iktidara geldiğinden beri daha önce
İstiklal Marşı’nın güftekârı ve ünlü bir şair olmakla
beraber, kurucu kadrolar tarafından bir devlet adamı olmaktan çok bir din adamı olarak görülmüş
ve dine ilişkin görüşleri nedeniyle de bir ölçüde
marjinalize edilmiş, İslamcı düşüncenin temsilcilerinden kabul edilen Mehmet Akif Ersoy’u ulusal
bir figür olarak merkeze taşımaktadır. Hükümetin
bu eğilimi 2007 ve 2008 yıllarında çıkarılan kanun
ve yönetmeliklerle de kurumsallaştırılmıştır. Öyle
ki bu figür ideolojik olarak AK Parti’nin uzağında duran isimlerce de Milli Mücadele’yi veya Türk
kimliğini tanımlamanın bir aracı olarak kullanılmaya başlamıştır.
Bir ulusal figür belirlemek, dolayısı ile de ulusal kimliği yeniden tanımlamak, bir hükümetin
öncelikle iktidarının bir göstergesi ve pekiştiricisidir. Bu örnek özelinde, AK Parti, Mehmet Akif
Ersoy figürü üzerinden hem Milli Mücadele ile
bağlantısını güçlendirerek, ulusal anlamda yerini
sağlamlaştırmış, hem de kurucu mitin dini niteliğinin altını çizerek onu yeniden şekillendirmiştir.
Aynı zamanda milli mücadeledeki rolünün altı çizilen din öğesi bugüne de taşınarak vatan uğruna
ölmenin bir meşrulaştırıcısı olarak kullanılmıştır.
Ayrıca AK Parti, Ersoy’un düşüncelerine referansla bugün için gençlik tahayyülünü, diğer bir
deyişle ulusal kimlik tahayyülünü de ortaya koymaktadır. Sorgulanmadan bir veri olarak kabul
edilen Türk toplumunun Müslümanlığı üzerine
inşa edilen bu tahayyül, dindarlığı ahlaklı olmanın
bir koşulu olarak konumlandırırken, ahlaklı Doğu
- bilimsel açıdan gelişmiş ahlaksız Batı kalıpyargılarını da yeniden üretmekte ve bu kalıpyargılar
üzerinden gençlere, eğitimcilere ahlakçı bir tonda
yol göstermeye çalışmaktadır. Bu yapılırken bir
yandan da bir görüşün “ahlak” ve “ahlaksızlık” tanımları mutlaklaştırılmaktadır.
Son olarak AK Parti Mehmet Akif Ersoy’un
merkeze doğru yolculuğu sırasında sadece kurucu

miti ve ulusal kimliği değil Mehmet Akif Ersoy’u
da tarihsel bağlamından kopartarak yeniden şekillendirmektedir. Bu şekilde Mehmet Akif Ersoy, anlaşılmaya çalışılacak bir düşünce adamı olmaktan
çok, siyasi bir partinin politikalarının meşrulaştırıcısı, referans verilecek bir ilahi kaynak konumuna
taşınmaktadır.
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AKP’nin Kürt Açmazı:
Ne Yardan Ne Serden
ERKAN KARABAY
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans

Giriş
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Kürt
sorununun çözümü konusunda on yıllık bakiyesi
ele alındığında ortaya çıkan tablo, toplumun bir
kesimi açısından çözüme en yakın olunan dönem
olarak okunmaktadır. Bir diğer kesim ise, AKP’nin
Kürt sorununa dair vizyonunu ve ürettiği politikaları süreklilik ve tutarlılık arz etmeyen bir doğrultuda değerlendirmekte, bu temelde karamsar bir
bakış sergilemektedir.
Bu çalışmada AKP’nin Kürt meselesine bakışı ve bu eksende ortaya çıkan gelişmeler analiz
edilmektedir. Türkiye’nin demokratikleşmesi anlamında ‘Aşil topuğu’ olarak tanımlanabilecek Kürt
meselesinde gelinen düzey, sorunun artık barışçıl
yollarla çözümünü alabildiğine dayatmakta, aksi
takdirde daha fazla derinleşme riskini de kendi
içinde barındırmaktadır. Ortadoğu’nun yeniden
şekillendiği bir dönemden geçerken ve Türkiye bu
şekillenmede lider ülke rolüne soyunuyorken Kürt
meselesi daha bir önem kazanmakta ve atılacak her
adımı önemli hale getirmektedir.
“Kürt Açılımı”, “Demokratik Açılım” ve en
son “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” olarak tanımlanan sürecin Kürt sorununa getirdiği yeni
boyutu incelemek amaçlı bu çalışmada, AKP’nin
Kürt sorununa dair yaklaşımları, söz konusu yaklaşımların hayata geçirildiği ideolojik ve politik düzlemler, Kürt politik hareketinin geliştirdiği karşı

refleksler ve en nihayetinde içinde bulunduğumuz
dönemin Kürtler tarafından nasıl değerlendirildiği
önem kazanmaktadır.
İnkardan İkrara: Kürt Sorunu Tasavvuru
AKP 2002’de tek başına iktidara geldiğinde,
Kürt sorunu olanca ağırlığıyla karşısında bulunuyordu. PKK’nin Türkiye ve Kuzey Irak’taki varlığı, İmralı Adası’ndaki Öcalan faktörü, AB’ye giriş
sürecinde ülkeyi bekleyen demokratikleşmeye dair
adımlar ve bölgede yaşanan çatışmalı sürecin ağır
tahribatları gibi konular tüm zorlayıcılığıyla orta
yerde durmaktaydı. Beri yandan AKP hem Kürt
illerinden hem de Batı’da yaşayan Kürt seçmenlerden önemli oranda bir destek de görmüştü. Dolayısıyla kendinden önceki tüm iktidarların bu
konuda yaşadığı hezimetin bir benzerini yaşamak
istemiyordu. Keza sorunun Türkiye sınırlarını aşan
boyutu da artık salt güvenlik stratejileriyle çözüm
aramayı zorlaştırmaktaydı. ABD’nin Irak’a müdahalesi sonrasında, Kürtlerin ülkenin kuzeyinde
de facto bir otonomi elde etmiş olması da göz ardı
edilmeyecek bir durumdu.
AKP’nin Kürt sorunu konusundaki başlıca politikaları parti programında ortaya konulmaktadır.
Programda “Doğu ve Güneydoğu” başlığı altında
partinin Kürt meselesine bakışı anlatılmıştır. Ancak daha en başında sorunun tanımı konulurken
bile “Kürt sorunu” demekten kaçınarak, “Kimimi-
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zin Güney Doğu, kimimizin Kürt, kimimizin de şıldığı sürece de çözüm tartışmaları akamete uğraTerör sorunu dediğimiz olay” diyerek sorunu net maya mahkûm olacaktır.
bir tanıma kavuşturmaktan imtina eden program,
Aslında AKP daha yola çıkarken bile,
devamla “ulusal bütünlük” ve “üniter devlet” vur- Türkiye’nin gündemini en fazla meşgul eden kogusuyla sürmekte ve sorunun çözümü noktasında nularda ‘kesin cümleler kurmaktan hep kaçınmışbireysel haklar, ekonomik yatırımlar gibi kavramlar tır’ demek yanlış olmayacaktır. AKP Kürt sorunuüzerinden öneriler geliştirmektedir. Cumhuriyetin na, başörtüsüne veya Alevilerin sorunlarına özel
kuruluşundan bu yana ülkenin başlıca meselesi olarak atıf yapmak yerine, bunları genel demokdurumundaki Kürt sorununun tarihsel, toplumsal ratikleşme perspektifi içinde değerlendirmektedir
dinamiklerini görmezden gelen bir söylem üretil- (Akdoğan, 2010; 92). Bu noktada tutarlı bir pomektedir. Sorunun tanımlanması bağlamında geç- litik duruştan ziyade, pragmatik ve popülist söymiş dönemlerdeki “inkar”ın yerini “ikrar” söylem- lemler üretilmektedir.
leri almış olsa da, program itibaAKP ve Başbakan Recep Tayrıyla bütünlüklü bir siyasetten ve
yip Erdoğan, iktidar olmadan çok
AKP’nin
Kürt
meselesinde
tutarlılıktan yoksunluk söz konudaha önce Kürt meselesi ile taürettiği
politikalar
sudur. Dolayısıyla AKP programınışmışlardı. Burada Türkiye’deki
konusunda yöneltilecek
nın girişinde partinin temel ilkesi
sosyal demokrat partilerin çöküşü
en temel eleştirilerden
olarak ifade edilen “Herkes özgür
ve sonrasında doğan boşluğun siolmadıkça kimse özgür değildir”
yasal İslamcı membadan beslenen
biri, soruna ve sorunu
özdeyişi daha ilk adımda havada
Refah Partisi’nce doldurulduğu
çözme noktasındaki
kalmaktadır.
düşüncesi de mevcuttur (Yavuz,
önceliklerine dair içinde
AKP’nin takriben on yıllık
2005; 314). 1991 yılında, Refah
bulunduğu tutarsızlıktır.
iktidarı süresince ortaya koyduğu
Partisi’nden İstanbul Büyükşehir
Bu tutarsızlık en bariz
performansa bakıldığında Kürt
Belediye Başkanı iken Erdoğan’ın
olarak
Başbakan
sorununun çözümü noktasında
Kürt meselesine dair hazırlattığı
Erdoğan’ın
söylemlerinde
aslında hâlâ ‘en başındayız’ demek
“Kürt Raporu” hâlâ kimi zaman
mevcuttur.
yanlış olmayacaktır çünkü hâlâ
tartışılmaktadır (Çakır ve Çalsoruna dair ortaklaşılabilmiş bir
muk, 2001; 196-201). Kürt sotanımlama dahi bulunmamaktadır (Akçura, 2009; runu tanımı, Kürt kimliğinin tanınması, anadilde
30). Türkiye’deki kamuoyu, medya, akademi dün- eğitim hakkının sağlanması, resmi ideolojinin tayası hâlâ sorunun net bir tanımını koyamamıştır nımlamalarının terk edilmesi, insan haklarının ge(Yeğen, 1999; 170). Tartışmalarda gelinen noktada liştirilmesi gibi öneriler o dönem için ne kadar ileri
ise Kürt meselesi, Türk kimliğini yeniden tanım- iseler, bugünden bakıldığında da aynı kavramlar,
lama sürecinin de merkezine oturmuştur (Cizre, yine aynı aktörlerin güncel tartışmalarının düzeyi2005; 142). Özellikle artık herkes tarafından kabul ne dair turnusol işlevi görmektedir.
edilen, yeni bir anayasa yapılması ihtiyacı tartışıAKP’nin Kürt meselesinde ürettiği politikalar
lırken bu konuda konsensüs sağlanamamaktadır. konusunda yöneltilecek en temel eleştirilerden biri,
Nihayetinde Kürtlerin temel talebi de kimlik ve soruna ve sorunu çözme noktasındaki önceliklerine
kolektif haklarının anayasal statü altına alınması dair içinde bulunduğu tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık
olduğundan, tartışmalar düğümlenmektedir (Ki- en bariz olarak başbakan Erdoğan’ın söylemlerinde
rişçi ve Winrow, 1997; 212). Şu bir gerçek ki so- mevcuttur: “Sorun var diye inanmayacaksın, yok
runa tarihsel toplumsal perspektiften yoksun, salt diye inanacaksın. ‘Sorun var’ diye inanırsan, sogüvenlik ve terör gibi kavramlar üzerinden yakla- run olur. ‘Sorun yok’ dersen, sorun ortadan kalkar.
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Biz diyoruz ki, böyle bir sorun yok. Kürt sorunu
yok dersen sorun ortadan kalkar”. Erdoğan’ın 25
Aralık 2002’deki Moskova ziyareti sırasında diyalog kurduğu bir Kürt işçiye söylediği bu cümleler
o dönem hayli tartışma yaratmış ve Kürt hareketi
tarafında da tepkiyle karşılanmıştı.
Aynı Erdoğan’ın 12 Ağustos 2005’te Diyarbakır’da “İlla ‘ad koyalım’ diyorsanız, Kürt sorunu bu
milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur.
Bu sebeple ‘Kürt sorunu ne olacak?’ diyenlere diyorum ki, bu ülkenin başbakanı olarak, o sorun,
herkesten önce benim sorunumdur. Biz büyük bir
devletiz ve her sorunu daha çok demokrasi daha çok
vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz, bu
anlayışla çözüyoruz. Ülkenin hiçbir sorununu yok
saymıyor, her sorununu gerçek kabul ediyoruz ve
yüzleşmeye hazırız…” biçiminde konuşması, çoğu
kimse tarafından Kürt sorununa dair o güne kadar
bir başbakanın ağzından çıkmış en açık yürekli ve
heyecanlı sözler olarak ifade edilmekteydi.
On yıllık dönemin genelinde gerek hükümetlerce yürütülen politikalar, gerekse önemli siyasi
aktörlerin söylemleri incelendiğinde ortaya bütünlüklü ve tutarlı bir yaklaşım çıkmamaktadır.
Bunun temel nedeni farklı ideolojik zeminlerden
beslenen eğilimlerin AKP içindeki kabul edilen
varlığıdır. AKP’de dört temel eğilimin varlığından
bahsedilir. Bunlar Milli Görüşçüler, merkez sağda
olanlar, milliyetçiler ve Kürt seçmenin yaşadığı bölgeden gelenlerdir (Kardaş, 2010; 379). Bu görüşü
destekler biçimde partinin farklı makamlarını işgal
eden isimlerden Kürt sorununa dair farklı algılayış
ve çözüm önerilerinin olduğu bilinmektedir.
AKP’nin Ateşle İmtihanı: Açılım
Kürt sorununu yönetmek konusunda AKP
iktidarının son döneme kadar başlıca gerekçesi aslında sivil ve barışçıl bir çözüm iradesi geliştirmek
istedikleri ama özellikle generaller ve statükocu
güçler karşısında bunu gerçekleştirmekte zorlandığı; bunun için de zamana ihtiyaç duyduğu biçimindeydi. Ancak AKP’nin geçen süreç içerisindeki

söylem ve icraatlarından, eskinin artık işlevsizleşmiş statükosunu ikame eden yeni bir statüko kurduğu/kurmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Zira kendi
partisi içinde de muhalif ve alternatif söylem üretenlerin pasifize edildiğine ve son kertede mevcut
statükoyu benimsemeyenlerin tasfiye edildiğine
dair bir kanı mevcuttur. Bir anlamda bu, AKP’nin
bölgede ve diğer kentlerde kendisine destek veren
Kürt seçmenler nezdinde onları farklı arayışlara
sevk edecek bir saik olarak görünmektedir. Yine
özellikle 2006’da yaşanan bir çatışma sonrasında
Diyarbakır’da bir hafta boyunca süren protestolar
karşısında başbakanın “Çocuk da olsa kadın da
olsa gereken yapılacaktır” beyanı ve sonrasında on
dört vatandaşın ölümü, yüzlercesinin yaralanması
sürecinde AKP bölgede kan kaybetmeye başlamıştır. Altan Tan bu dönemi ifade ederken 2007 seçimlerinde Kürtlerin AKP’ye verdiği desteğin anlaşılamadığını söylemektedir (Tan, 2011; 512).
Bölgede AKP iktidarı ile Kürt politik hareketi arasındaki hegemonya mücadelesinin en bariz
hali din ve inanç üzerinden yapılan politikalar olmuştur. Her fırsatta ‘bölücü örgüt ve onun siyasal
uzantılarının’ ateist, komünist olduklarını belirten
başbakan, bunu daha da ileri götürerek Kürt hareketini ‘Zerdüşti’ olmakla itham edecektir. Kürt
siyasetçiler ise buna karşılık olarak AKP’nin Müslümanlığının sahte olduğunu, dini Kürtleri asimile
etmek ve sömürmek için araç yaptıklarını, sistemin
dini Kürt halkı içinde bir ‘Truva Atı’ olarak kullandığını ileri sürmektedirler. Bu noktada karşı tavır
geliştiren Kürt hareketi “sivil cuma namazı” eylemlerini başlatmış ve halen de bunu sürdürmektedirler. Diyanetin memuru olan imamların Türk ırkçılığı propagandası yaptıklarından hareketle (Tuğal,
2010; 213) camilerde namaz kılmamaktadırlar.
Din ve dinsel söylemler üzerinden yürüyen polemiklerin ileriki dönemlerde daha da artış göstereceğini ve bu konunun uzun vadede AKP ile Kürt
hareketi arasında önemli bir çatışma üreteceğini
öngörmek mümkündür.
Bir diğer gösterge olarak da, AKP’nin 2010’da
gerçekleştirilen referandumla yaptığı Anayasa deği-
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şikliklerine bakıldığında, sosyal hakları genişleten retimin yapılamayacağı, sadece Kürtçenin bireysel
bir demokratik açılımla karşı karşıya bulunulma- bir özgürlük olarak tanındığı,
-Terör ile Kürt meselesinin ayrı olduğu, ikisidığı gayet açıktır (Ataay, 2008; 108). Nihayetinde referandumda kabul edilen değişiklikler, Kürt nin ayrı politikalara tabi olacağı ve askeri güvenlik
hareketini tatmin etmemiş ve bölgede katılımın anlayışının korunacağı,
-Grup haklarının söz konusu olmadığını, bihiç de azımsanmayacağı bir boykot gerçekleştirilmiştir. 2009 yerel seçimlerinden başarılı sonuçlar reysel hakların vaat edildiği,
-Kürt meselesinin temelde ekonomik gerilikalan Kürt muhalefeti sözcüleriyle, ‘terörle arasına
mesafe almadıkları’ gerekçesiyle görüşmeyen Baş- ten, eğitimsizlikten, işsizlikten kaynaklandığı ve
bakan, çatışmaların da bir bakıma fitilini ateşle- bunlara dönük çalışmalar yürütüleceği,
-PKK ve Öcalan’ın asla muhatap olarak kabul
miştir. Kürt siyasetçileri ırkçılık yapmakla suçlayan
Başbakan, her konuşmasında Kürtlerle Türklerin edilmeyeceği,
-Legal alanda siyaset yürüdin kardeşi olduklarına vurgu
ten partinin (BDP kast ediliyor)
yapmakla birlikte, sorunun çöKürt
sorununun
Kürtleri temsil edemeyeceği,
zümü noktasında gittikçe daralan
çözümünde
mevcut
-Dağdan inenler için Pişbir alana sıkışmaktadır.
manlık Yasası’nın işletileceği vurparadigma ile devam
AKP’nin Kürt sorunu konugulanmaktadır.
edilemeyeceği
sundaki başlıca projesi 2009 bahar
Demokratik Açılımın en çok
aylarında uygulamaya konulan
artık aşikârdır. Ancak
dile getirilen yeniliği TRT Şeş
“Açılım” politikasıdır. “Türkiye’de
bunun için siyasal
adlı Kürtçe kanalın kurulması olvar olan birçok kronik mesele,
iradenin her şeyden
muştur. Bunun yanı sıra ilk kez
zamanında çözüm için mesai sarf
önce şartlar öne
üniversitede “Yaşayan Diller Faedilmediği için çözümü zor bir
sürmeksizin ve sorunun
kültesi” kurulmuş ancak özellikle
yapıya kavuşmuştur” ifadesiyle
aktörlerini
yadsımaksızın
isminde “Kürt/Kürtçe” geçmebaşlayan açılım projesi toplumda
mesi için azami gayret sarf edilgörüşmelere başlaması
yankı uyandırmış ve yoğunluklu
miştir. Bunun yanında OHAL
gerekmektedir.
olarak tartışılmıştır. Demokratik
uygulamaları kanunen kaldırılmış
açılıma toplumun verdiği yanıt ise
olumluydu. Özellikle de Kürtler arasında heyecan olsa da bölgede fiili olarak çok fazla değişen bir şey
yaratmadığını söylemek hatalı olacaktır (Kökçe, olmadığı bilinmektedir.
Açılımın en kritik eşiği 2009’un Ekim ayın2011; 117). Ancak partinin Açılımı anlatmak için
hazırladığı kitapçık incelendiğinde ortaya çıkan da yaşandı. Kuzey Irak’taki Mahmur kampından
sonuç, buradaki belirleme ve hedeflerin geçmiş ve Kandil’den gelerek Habur’dan giriş yapan PKK
dönemlerde parça parça uygulanan politikalardan mensupları için sınır kapısında mahkeme kurulfarklı olmadığıdır. Açılım kitapçığından birkaç ması ve özellikle onları karşılamak için bölgenin
tüm kentlerinden gelen binlerce insanın sevinç
noktaya değinmek gerekirse;
gösterileri kamuoyunda infiale yol açtı. Muhalefet
-Tek devlet tek millet tek
partilerinin sert
vatan tek bayrak
eleştirileriyle biranlayışının aynen
leşen
tepkiler,
sürdürüleceği,
adeta savaşı Türk
-Türkçe dıcephesi kaybetmiş
şında farklı dilve PKK kazanmışlerde eğitim öğ-
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çasına bir hava yaratılmasına yol açtı (Miral, 2011;
33). Tepkiler üzerine geri adım atan iktidar, Kürt
siyasal hareketini suçlama yolunu seçti.
Habur olayından sonra gelişmeler çözüm
umudu taşıyan kamuoyunun beklentilerini boşa
çıkaracaktır. Legal alanda siyaset yapan binlerce
kişi KCK Operasyonları ile tutuklanarak cezaevine
konuldu ve günümüze kadar devam eden çatışmalı süreç de bu anlamda başlatılmış oldu. AKP’nin
ve başbakanın bu dönemde otoriter eğilimler içine girmiş olmaları sorunu daha da çetrefilli hale
sokmaktadır (Ataay, 2008; 101). Bilhassa sorunun
muhatabı olma noktasında Kürt siyasetini görmezden gelen ve kendini Kürt aidiyeti ile ifade eden
insanların sayısının BDP’nin aldığı oy oranının
birkaç katı olduğu biçimindeki, çözümü matematik üzerinden arayan bir anlayış içerisine girilmiştir. Devam eden askeri operasyonlar ve çatışmalar
gittikçe ivme kazanmış ve son birkaç ayda 1990’lı
yıllara dönüşü andıran bir tablo ortaya çıkmıştır.
Çok Bilinmeyenli Denklem: Çözümün
Neresindeyiz?
Devletin daha 1990’lı yılların başlarından
itibaren PKK ve Öcalan ile direkt ve/veya dolaylı
olarak temaslarda bulunduğu artık sır olmayan bir
bilgidir. Özellikle İmralı sürecinde Öcalan’la çeşitli
görüşmeler ve hatta pazarlıkların yapıldığı –başbakan tarafından kabul edilmese bile– artık kamuoyunca bilinmekte ve örgüt de bunları ifade etmekten imtina etmemektedir. Enteresan bir biçimde
ise gerek Türkiye kamuoyu ve gerekse Kürtler nezdinde bu iddialara tepkiden ziyade destekler yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bu da göstermektedir
ki “teröristle masaya oturmam” anlayışı artık terk
edilmek durumundadır. Sorunun başlıca aktörleri durumundaki PKK ve Öcalan faktörleri göz
ardı edilerek Kürt meselesinde nihai bir çözüme
ulaşılamayacağı da bu şekilde teyit edilmektedir.
Daha önce defalarca denenen yöntemlerle; askeri
operasyonlar, tutuklamalar, OHAL uygulamaları,
ekonomik, sosyal paketlerle bu işin çözülemeye-

ceği açıktır. Yine sıkça ifade edilen ama sorunun
özünü gözden kaçıran, meselenin başlıca nedenlerinin “bölgedeki kamu personelinin hataları, devletin yeterince şefkat göstermemesi, hizmetlerin
aksaması vb.” savunma mekânizmaları terk edilmek durumundadır.
Her şeyden önce Kürt meselesinde artık bir
zihniyet değişimi süreci zorunludur. Zihniyet değişikliği, demokratik bir zihniyet oluşumundaysa,
paketlere gerek kalmadan sorun da çözülebilir (Beşikçi, 2009; 150).
Gelinen noktada Kürt sorunu en yakıcı haliyle çözülmeyi beklemektedir. Kürt sorununun
çözümünde mevcut paradigma ile devam edilemeyeceği artık aşikârdır. Ancak bunun için siyasal
iradenin her şeyden önce şartlar öne sürmeksizin
ve sorunun aktörlerini yadsımaksızın görüşmelere başlaması gerekmektedir. Öte yandan silahlı
çatışmaların, saldırıların ve askeri operasyonların
durdurulması asgari konsensüsün sağlanması için
elzemdir. Meclis çatısı altında bulunan Kürt siyasal
hareketi temsilcileriyle kurulacak sağlıklı ve çözüme dönük bir diyalog arayışı bu konuda ilk adımı
atmak anlamında önem kazanmaktadır. Yine daha
önce defalarca görüşülen örgütün yöneticileriyle ve
Öcalan ile sorunun çözümü için asgari müştereklerin sağlanması gerekmektedir.
AKP Kürt Sorununda Pasif Devrimi Gerçekleştiremedi
AKP siyasal İslamcı geleneğin ürünü, 28 Şubat müdahalesi sonrasında ‘eski gömleğini çıkararak’ siyaset sahnesine çıkmış neoliberal sistemle
uyumlu, Türkiye’deki siyaset yelpazesinin tutarsız
konumundan beslenen bir siyasal örgütlenmedir.
Kendisinden önceki siyasi partilerin kullandığı
radikal İslami argümanların yerini ılımlı İslam/
muhafazakâr demokrat bir anlayışla ikame etmiş
olan AKP, bu şekilde dört eğilimi de kendi bünyesine alarak iktidara gelmiştir.
İktidara geliş ve sonrasındaki süreçte AKP’nin
aslında bir “Pasif Devrim” gerçekleştirdiğini söy-
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lemek mümkündür. Söz konusu pasif devrim,
AKP’nin siyasal İslamcı unsur ve anlayışları süreç
içinde değişime zorlayarak, dönüştürerek yeni bir
siyasal perspektif ve algı oluşturmasıdır. Özellikle
burada daha radikal bir İslami tahayyüle ve yaşam
örüntülerine sahip kesimlerin massedilmesi süreciyle söz konusu devrim gerçekleştirilmektedir.
AKP’nin Türkiye’deki İslamcıları üç kavram üzerinden massettiğini iddia eden Cihan Tuğal, bu
üç kavramı “alışkanlıkların massedilmesi, uzamsal
massedilme ve ekonomik massedilme” olarak dile
getirmektedir (2010; 276-24). Bunu sağlayan organizma ise ona göre AKP ve öncesi sisteme entegrasyon öngören İslami yapılardır. Bu yapılar
bir siyasal toplum inşasını sağlamış ve kurulan
siyasal toplum üzerinden söz konusu değişim süreci başarılmıştır. Massedilmenin buradaki içeriği
liberalleşme, milliyetçileşme, muhafazakârlaşma
süreçleridir. Ancak Tuğal’ın ortaya koyduğu pasif devrimin Türkiye’de belki de en zayıf kaldığı
kesimler Kürtler olmuştur. Her ne kadar AKP
2002’den en son 2009’da yapılan yerel seçime kadarki tüm seçimlerde Kürt coğrafyasında ciddi bir
oy almış olsa da, bunun nedeni aslında Kürt sorununun çözümü konusunda artan talebin, seçim
süreçlerine yansımasıdır. Araştırmalar, bölgede
AKP’ye oy veren seçmenlerin de büyük bir kesiminin Kürt hareketinin talepleri olan kolektif hakla-

rın verilmesi, daha fazla demokrasi ve demokratik
alanın genişletilmesi, bölgenin özgül sorunlarının
giderilmesi, asimilasyon ve zor uygulamalarının
ortadan kaldırılması gibi talepleri benimsediğini
göstermektedir. Çalışma yürüttüğü bölgenin (İstanbul-Sultanbeyli) değerlendirmesini yapan Tuğal, söz konusu yerde AKP’nin en büyük handikapının Kürtler olduğunu ve anlatılan massedilme
sürecinde Kürtlerle Kürt olmayanlar arasındaki
uçurumun daha da derinleştiğini gözlemlediğini
belirtmektedir. Başka bir deyişle, Kürtler AKP’nin
bu süreçteki yumuşak karnı durumundadırlar.
AKP’nin her ne kadar aksi yönde söylemleri
olsa da, nihayetinde Kürt sorunundan beslenen bir
milliyetçiliğin de bayraktarlığını yürütmektedir.
Son yıllarda Kürt bölgesinde ölen askerlerin cenazeleri, Batı illerinde yaşayan Kürtlerin demokratik
hak eylemleri, tüm bu konularla ilgili olayların yazılı ve görsel medyada sunuluş biçimleri ülkedeki
milliyetçiliği de beslemektedir (Saraçoğlu, 2011;
48). Son yıllarda artış gösteren Kürt düşmanlığı
ve linç olayları da buradan kaynağını almaktadır.
Farklı milliyetçilik türleri arasında yapılan ayrımdan hareketle, son dönemde Türkiye’de azınlıkları
asimile edici, hegemonyacı milliyetçilikten azınlıkları kentin kötü mekânlarına, ayrı kültürel kimliklere ve düşük ücretli işlere hapsetmek isteyen dışlayıcı milliyetçiliğe doğru bir kayma yaşandığını söylemek mümkündür (Tuğal, 2010; 123). Bu kayma beraberinde karşı bir refleks olarak Kürtlerin
de duygusal anlamda kopuşunu getirebilmektedir
(Yeğen, 2006; 21). Devletin Kürt meselesine dair
demokratik çözüm seçeneklerinden uzaklaştığı ve
militarist söylemlerin revaçta olduğu bir politik iklimde söz konusu kopuşun daha da derinleşeceğini
belirtmek mümkündür. Kürtlere ya asimile olarak
kendilerine katılma ya da dışlanma seçeneği verilerek ‘eğer kimliğini çıkartıp, söker atar ve bizimkini
benimsersen, bizden biri olursan, o zaman refahımızdan, zenginlik ve imkânlarımızdan bir pay
alabilirsin’ denilmektedir. Bu zımni söylem ve buradan beslenen politik tavır, Kürtlerin kopuşunu
hızlandıran bir işlev göstermektedir.
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Sonuç Yerine
Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük sorunu olan ve tarihsel kökenleri çok daha öncesine dayanan Kürt sorununun çözümü konusunda
artık çok daha kritik bir dönemeçte bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası konjonktür sorunun
çözümünü daha önce olmadığı kadar dayatmaktadır. Dolayısıyla sorunun hangi biçimde çözüleceğinden önce, sorunun çözümü konusunda açık
bir irade beyanı ve sonrasında da sorunun başlıca
muhatapları ile bir biçimde görüşülerek barışçıl
adımlar atılabilecektir. Ülkede son dönemde artan çatışma ve karşılıklı ölümler, her iki tarafta
milliyetçiliği besleyerek duygusal bir kopuş ortaya
çıkarmakta ve sorunun barışçıl demokratik çözümü önünde yükselen bir engel halini almayı sürdürmektedir. Kürt hareketinin anayasal ve yasal
düzlemde talep ettiği hakların ve demokratik bir
sistem inşasının, bir arada ortak yaşama prensibi
ile sağlanabileceği bir çözüm mümkündür ve elzemdir. Geriye, bu konuda daha kararlı, yapıcı,
uzlaşmacı ve şiddetten arındırılmış bir çözüm sürecinin işletilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin
mutabık kalacağı düzenlemelerle aşılması problemi kalmaktadır. Tüm noksan yanlarına rağmen
açılım süreci bunun ilk nüvesini oluşturmuştur.
Bu süreçten alınacak dersler ışığında sorunun halli, toplumun on yıllardır hayalini kurduğu barış,
kardeşlik ve demokratik ortamın inşası için gereklidir ve de mümkündür.
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Yüksel Taşkın’ın
Değerlendirmesi ve Tartışmalar
Ö

YÜKSEL TAŞKIN
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

ncelikle davet için teşekkür ediyorum.
Buradaki arkadaşlar zaman ayırdılar,
geldiler; onlara da teşekkür ediyorum.
Değerlendirmemi iki temel başlık üzerinden
gerçekleştirmek istiyorum. İlk önce seminerin esas
konusunu teşkil eden Türkiye’de muhafazakârlık,
dindarlık ve modernleşme serüvenine dair görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. İkinci olarak
da muhafazakârlık tartışmaları üzerinden AK
Parti’nin nasıl bir yere tekabül ettiğine, milliyetçilikle olan ilişkisine ve son olarak buradan Kürt
sorununa dair tablo üzerinden görüşlerimi ifade
etmeye çalışacağım.
Öncelikle şuradan başlayayım; “Muhafazakârlık kavramı hiç olmasa daha mı iyi olurdu?’’ diye
düşündüğüm olmuştur. Neoliberalizm kavramını
sevmiyorum. Çünkü neoliberalizm çok önemli
bir gerçekliğe tekabül ediyor, ama öyle bir ezberci
yaklaşım yaratıyor ki nüansları göremez oluyorsunuz. Ve sol açısından bakıldığında toplumda
çok da karşılık bulamamış bir kavram. Yani insanlar bir eleştiri yaparken ‘neoliberal’ kelimesini
kullanmıyorlar. Bazen de kavramsal açıdan daha
yaratıcı mı olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Muhafazakârlık kavramı da onlardan birisidir. Birçok kimsenin de aynı şeyi düşündüğünü hissediyorum. Türkiye tecrübesi açısından bakıldığında
insan ne vazgeçebiliyor bütünüyle, ne de yerine
bütünüyle bir şey konulabiliyor. Muhafazakârlık
çalışmalarına dair bir eleştirimi baştan söyleyeyim:

milliyetçilik bahsi yok. Anlatılan süreçlerin milliyetçilikle ilgisi çok eksik kalıyor. Ben şunu söyleyebilirim. Muhafazakâr değiliz hepimiz bir anlamda. Muhafazakârlık kavramı değişik fikir akımlarını açıklayamayabilir. Ama hepimiz milliyetçiyiz.
Daha değişik tonlarda milliyetçilik, hegemonik bir
düşüncedir. Kemalizmin ulusalcılık projesi, içinde
seküler/modernist özellikler barındırıyordu. Onun
içine dini kimi argümanlar atılıp milliyetçiliğe dönüştürüldü. Yani tarihten de bazı referanslarla ulusalcılık oldu milliyetçilik. O milliyetçilik kavramı
üzerinden Kemalizmle kesişmeleri yakalıyorsunuz.
Mesela biri bir şey söylüyor; biraz Erbakancı biraz
Kemalist tınılar yakalıyorsunuz. Muhafazakârlık
ise inanın çok zorlandığım bir şey. Taşrada, İstanbul dışındaki insanların tepkilerini anlamakta son
derece zorlandığım bir kavram. Fakat bir anlamda
hepimiz muhafazakârız, çünkü değişik fikir akımları topluma güvenmeme konusunda son derece
muhafazakârlar. Mesela Thomas Jefferson’ın bir
ayrımı vardır: “Halka güvenenler partisi ile halka güvenmeyenler partisi” adında iki parti vardır
gerisi yalandır. Bana göre Türkiye’de halka güvenmeyenler partisi değişik bir isimle karşımızda ve o
anlamda muhafazakârlık var. Şu anda bahsettiğim
konu siyasal muhafazakârlıktır. Bir de bence herkes
Batıcı. Biraz genelleyici şeyler söyleyeyim de albenisi olsun. Akademide muhafazakârlık konusunda
nitelikli çalışmalar var mesela. Çok iyi metinler, İngilizce yazılıp bir yere gönderilirse dört puan alacak
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(bazı arkadaşlar hemen anlıyor ne demek istediği- herkes muhafazakâr. Rousseau’nun “genel irade”
mi). Türkçe harika bir metin olsa, Karl Marks’ın gibi bir kavramı vardı; Kemalistler aldı, ona “ulusal
1844 El Yazmaları gibi olsa bile, en milliyetçimiz, irade” dediler ve halka güvenmemenin manivelaen muhafazakârımız, Türkçe olduğu için değer ver- sı yaptılar: “Ben ulusal iradeyi temsil ediyorum,
miyor bu metne. Ben Marmara Üniversitesi’nin İn- CHP onu temsil ediyor, ben senin için iyi olanı
gilizce eğitim veren bir bölümündeyim. Diyorum düşünüyorum.” Bunu sağcılar aldılar, “milli irade”
ki; “biz İngilizce öğretemiyoruz. Öğretemediğimiz yaptı. Rousseau’nun “genel irade”si oldu “ulusal
için de sosyal bilim yapamıyoruz. Çocuklar dut ye- irade” veya “milli irade”. Evet, oradan bakıldığında
miş bülbüle dönüyorlar.” Böyle dediğimde ne mil- siyasal muhafazakârlık anlamında bir benzerlik var.
liyetçi, ne de muhafazakâr biri “evet haklısın, kendi O anlamda ben şunu diyorum; Türkiye’de hemen
aramızda anlaşabileceğimiz dilimizle sosyal bilim polemik tadını arttırıp meclise bakalım, mecliste
yapalım” diyor. Statü için bu; “aman Türkçe bir üç tane muhafazakârlık var. İslamcı muhafazakârlık
bölüme dönüşecek, statü kaybevar –nüansların varlığını da kabul
deceğim” demek. Bunu niye söyederek bunu belirtiyorum-, mil“Halka
güvenenler
lüyorum? Çünkü Batıcı. Statüyü
liyetçi muhafazakârlık var, bir de
partisi
ile
halka
ve yukarı doğru tırmanmayı Batılı
muhafazakâr cumhuriyetçilik var.
güvenmeyenler partisi”
kavramlar etrafında görüyor. O
Üç tane muhafazakâr akımın mecadında iki parti vardır
anlamda herkes Batıcı Türkiye’de.
liste olması ve dominant akımlar
Buradan hareketle İslamcılardaki
olması siyasal muhafazakârlık angerisi yalandır. Bana
Batıcılığı, daha doğrusu modernlamında çok şey söylüyor aslında.
göre Türkiye’de halka
leşmeciliği de görmek gerekiyor.
Türkiye’de şöyle bir şey var;
güvenmeyenler partisi
Osmanlı modernleşmesinin son
1950’de Demokrat Parti iktidadeğişik bir isimle
dönemi ve ben onu Necip Fazıl
ra geliyor. Demokrat Parti ismikarşımızda ve o anlamda
Kısakürek’e kadar götürüyorum.
ni kimden almış diye bakıyoruz,
muhafazakârlık
var.
Şu
Oraya kadar olan kısmı kendine
Amerika’daki Demokrat Parti’den.
anda
bahsettiğim
konu
göre Batı sorunuyla namuslu‘Küçük Amerika’ olmak istiyorlar.
siyasal
muhafazakârlıktır.
ca yüzleşiyor. Bir tür mağlubiyet
Amerika’ya büyük hayranlık duyuolan durumunu kabul ediyor. Fayorlar. Niçin? Bunun siyasal klişe
kat kendi kalarak da Batıdan bir şeyler alma ara- cevaplarına burada girmeyelim. Şundan hayranlık
yışında. O anlamda da Batıcı. Milliyetçilik, Batı- duyuyorlar: O güne kadar cumhuriyetçi kuşaklara
lıların ve oryantalistlerin yazdığı kitaplardan ‘biz şu öğretilmiş; modernleşme eşittir ilericilik. Mone kadar büyük milletmişiz’ diyerek doğduğuna dernleşmeye sahip çıkacaksan bir kere kültür olagöre… Zaten batıcı refleksleri barındırıyor. Yine rak ilerici olman lazım, siyasal olarak ilerici olman
Kemalizmin Batıcılığından hepimiz haberdarız. lazım, iktisadi olarak ilerici olman lazım diye öğreO anlamda şöyle bir şey görüyorum; herkes Ke- tilmiş. O zaman modernleşmenin Kabe’si de Paris.
malizmden değişik derecelerde etkileniyor. Mesela İnsanları kıt kanaat Paris’e gönderiyoruz. 1950’lerŞekip Tunç “Descartes’çılık nasıl Türkiye’de iler- den sonra da parlak insanları biz Amerika’ya gönliyor” diyebiliyor. Bu biraz iktidar tapıntısından, deriyoruz. Bunların bir kısmı Malatya, Yozgat gibi
sevgisinden kaynaklanıyor, yoksa özde batıcılık taşra kentlerden geliyor. Amerika’da şunu görüyormilliyetçimize, muhafazakârımıza, Kemalistlerimi- lar; hiper iktisadi bir modernizm var. Yani kültürze, İslamcımıza öyle işlemiş ki; tam da bu anlamda ler kuruyor, ülkeyi baştan kuruyor. Fakat siyaseten
muhafazakârlığın anlamı havada kalıyor. Demin çok muhafazakârdır. Sosyal olarak da seçici, yer
dediğim gibi, topluma güven duymama anlamında yer pragmatik olabilecek bir muhafazakârlıktır si-
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yasal muhafazakârlık. Komünizmle kendini ele
veren fakat ekonomik alanda muazzam bir hiper kalkınmacılık. Özal bunu gördüğünde “hem
muhafazakâr kalabilirim hem de modernist olabilirim” diyor. Demirel’de de bu var. Celal Bayar’ın
Amerika gezileri iki aydan az sürmüyor. Bayılıyor
Amerika’ya. Dolayısıyla Amerika’da gördükleri şey
Anglo-sakson muhafazakârlığıdır. Orada şunu görüyorlar; Amerika’nın kuruluşunda aristokrasi yok
(aristokrasi sonradan oluşuyor ve bunun üzerinden
baba-oğul Bush’lar başkan olabiliyor). Oradaki
gördükleri sürekli fırsat eşitliği uygulamaları, yeni
alanların açılması, insanların önünün açılması…
Bu “Amerikan Rüyası” bizimkileri de etkiliyor.
Çetin Altan’ın bir şiirini hatırlatıyor bu durum
bana. Altan mealen diyor ki: “Biz altmışlarda propaganda yapıyorduk; sen şehre geleceksin, evin yok
barkın yok Ben sana yetmiş metrekare ev vereceğim diyor sosyalizm.” Ama bizim taşradan gelenler
yetmiş metrekareyi değil de, köydeki gibi bir arazi
kapatmayı düşünüyor. Yani Amerika’nın kuruluşundaki kuralsızlık tarzı bir şey görüyor.
Öbürü regülasyondan bahsediyor,
yani sosyalist ya da CHP’li
kurallardan bahsediyor. Demirel’in o meşhur sözü vardır: “Bu
memleket plan değil
pilav istiyor.” Orada
bile bir Amerika’ya
benzeme var. Etik
olmayan tarafları
da var. İşte hazine

arazisini işgal etme eyleminde gördüğümüz kuralsızlık muhafazakârlıkta bir tını buluyor kendine.
Burada Allah aşkına bir şey kurmaktan ziyade, bir
şeyin alanını açmak ve ondan istifade etmek anlamında muazzam bir dinamizm var. Amerika’daki
kurucu süreçteki dinamizmi ve sonrasını yansıtıyor.
Süleyman Seyfi Öğün’ün bir yorumu da bunu tamamlar niteliktedir. Diyor ki: “Türk muhafazakârı
dedesinden kalma tespihi kaybettiğinde birazcık
üzülür, sonra plastik tespihle devam eder”. Çok
elitist gibi gelebilir çünkü sonuçta hepimiz o kökenlerden geliyoruz. Kimse üzerine alınmasın, ama
demek istediği, o kadar büyük estetik bir kayıp
duymayacaktır anlamındadır. Değişimden yana
tavrı vardır. Bence çok haklı çünkü şöyle bir iddia
da var; “bizim milletimiz hem kalkınmadan istifade etmek istiyor hem de kendi kalmak istiyor.”
O kadar kolay değil bu. Ben de şunu iddia ediyorum; bizim insanlarımız değişim ve kendi kalma
noktasında bazı kritik yerlerde değişimden yana
tavır ortaya koyuyorlar. Bunu soldakiler anlamıyor
pek. “Bunlar İslamcıdır, gericidir, muhafazakârdır”
gibi özcü kategorilerle yaklaşıyorlar ama
sağcılar belli bir temsil üretiyorlar bu
konuda. “Benim vatandaşın değerlerini koruyamadığında değişimden
kaçar, ama hem değişimi alıp hem de
kendini koru-
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yabildiğinde değişimcidir.” O söylem bile gerçek- miz gerekiyor. Yani sağ popülizmler vardır ama
çi değil. Bu değişimciliğin yanında o bile yer yer muhafazakâr popülizm çok da gördüğümüz bir şey
kurgusal kalıyor.
değildir, çünkü muhafazakârlık özünde harekete
Buradan AK Parti mevzuna dönmek istiyorum. geçmiş halktan korkmak demektir. Çok görmek
Şimdiye kadar muhafazakâr modernleşmeci çizgi- istemez halkı. “Dindar insanımız ne güzel Eyüp’e
nin tuhaf dinamizminden bahsettim. Amerika’yı gider, oraya bir şeyler takar” der ama dini kimlik
andıran çizgisinden bahsettim. Ama onlar şöyle ya üzerinden gösteri yapıldığında da ödü kopar. Böyle
da böyle verili, var olan elitlere yaslanıyorlar. Öyle bir pencereden baktığımızda AK Parti’nin popüki 1950’de Demokrat Parti iktidara geldiğinde Ce- lizmle olan ilişkisi muhafazakârlık ilişkisinden bilal Bayar diyor ki “valla sistem çok ısınmıştı, hava- raz daha nettir gibi geliyor bana.
sını aldık”. Demokrat Parti’nin bir numaralı adaTürkiye’de muhafazakârlık, dindarlık ve millimıyım, iktidarı kazanıyorum ve bunu söylüyorum. yetçilik gibi konularda 1940’lardan sonrası konuO zaman bu, bir muhalefetin
nun sıkıcı kısmı gibidir biraz. Ben
iktidara gelmesinden çok, seçkinde sıkıcı kısmı çalıştım. Necip
1940’lardan
ler arası bir el değiştirme gibi bir
fazıl Kısakürek’le beraber, yani o
sonra
milliyetçilik,
şeydir. Fakat AK Parti böyle dekuşakla beraber sıkıcılık başlıyor.
muhafazakârlık ve
ğil. Hatta Özal bile böyle değildi.
Milliyetçilik, muhafazakârlık ve
�slamcılık arasında
Özal dahi, bir yönüyle Aydınlar
İslamcılık arasında milliyetçiliğin
Ocağı’na yakın; bir diğer yönüyhegemon olduğu bir inşa başlıyor:
milliyetçiliğin hegemon
le Sabancı’nın hayranlık duyduMilliyetçi muhafazakârlık. Bunlar
olduğu bir inşa başlıyor:
ğu, övgüler düzdüğü, İstanbul’un Milliyetçi muhafazakârlık. şiddetli anti-komünisttir. Devleti
yerleşik burjuvazisine yakın biri,
ele geçiremeseler bile devlet adına
Bunlar şiddetli
başka bir yanıyla ise Ankara bühareket ederler. Hep devleti tasaranti-komünisttir.
rokrasisine yakın. Böyle bir sentez
layan, hep devlet olmak isteyen
Devleti
ele
geçiremeseler
melez kimlik ve son tahlilde Özal
hareketler de kısır olur zaten. Mubile
devlet
adına
da yine seçkinlerin arasındaki bazı
azzam bir Soğuk Savaş kısırlığı söz
hareket
ederler.
şeylere yaslanıyor. Fakat AK Parti
konusu. Ben o kısırlığı çalışmak
tamamen ‘çevre’den geliyor. Açın,
zorunda kaldım. O kısırlığı çalıCumhuriyet dönemi iktidar partilerinin Bakanlar şırken de tekstlere bakarsan çok sıkılırsın. “FalanKurulu üyelerinin kökenlerine bakın. AK Parti’nin ca komünist, filanca komünist” tarzında ifadeler
Bakanlar Kurulu daha geniştir ve üyeleri daha kal- hâkim buralarda. Onun sosyolojisine baktım, enteburüstü olmayan üniversitelerden gelirler. Bu an- lektüeller sosyolojisine ve iktidarda olmadığı halde
lamda çevreyi temsil eden bir hareket muhafazakâr kendini iktidarda konumlayan bir şeydir milliyetçi
olabilir mi? Hayır, tam olarak olamaz. Onu da bu- muhafazakârlık. Yani “fikri iktidarda kendi zindanrada tanımlamamız lazım. Muhafazakârlık elbette da” sözü boşuna söylenmemiş. Dolayısıyla Soğuk
var ama tanımlamamız çok önemli. Bir kere AK Savaş döneminin genel olarak düşünce tarihimizParti inşacı olmak zorunda, popülist olmak zorun- de kısır olduğunu düşünüyorum zaten. Bir kısırlık
da. Çevreden gelen bir hareket “ben bu devletin var, bu kısırlık oraya da yansıyor. Bir de milliyetçi
sahibiyim arkadaş” pozisyonuna hemen geçemez. muhafazakârlık, bahsedildiği anlamda bir inşaO yüzden de burada sihirli kelime ‘popülizm’dir. cılığa da sahiptir. Şunu yapmak istiyor milliyetçi
Öyle bir şey ki AK Parti çok başarılı bir şekilde muhafazakârlar; “devlete girelim, devletin hakiki
popülizmi kullanan bir partidir. O zaman mesela kadroları olalım, sonra milli kültürü yeniden ihya
muhafazakârlık ve popülizm ilişkisini düşünme- edelim, onu yeniden kuralım” diyorlar. “Yeniden
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kuralım” diyen bir anlayış ne kadar muhafazakâr
olabilir? Rasyonalizmden ne kadar etkilenilmiştir?
Bu soru ve sorunun cevapları çok önemli bir konu
diye düşünüyorum.
1950’den beri merkez sağ şunu yapıyor; kapitalistleşme sürecini derinleştiriyor, sonuçlarını ise
sorun ediyor. Yapısal olarak önünü açtığı musibetin sonuçlarını eleştiriyor. Demokrat Parti de öyledir, Adalet Partisi de öyledir, ANAP da öyledir.
AK Parti küreselleşmeyi, küresel kapitalistleşmeyi
en fazla derinleştiren partidir. Şevk içinde bağlılar,
bayılıyorlar buna, bir bilgisayar gördüklerinde gözleri parlıyor. Fakat bunun sonuçlarını da sorun etmeye çalışıyorlar. Nereye kadar peki? Bu çelişki bir
yerden patlar gibi geliyor bana. Bunu biraz daha
açmaya çalışayım; kapitalizmi derinleştiriyorlar ve
onunla beraber eşitsizlikler peydahlanıyor, onunla
beraber mesela eşcinsel dernekleri gibi kürede olan,
Batıda olan ne varsa buraya da geliyor. Gelecek tabii. Batıda müsamahakârlık diye eleştirilen şey var
ya, en son Kanada’da şöyle bir tartışma oldu; Toronto Üniversitesinde polisin biri demiş ki “siz de
böyle fahişeler gibi giyinip kendinizi tecavüz malzemesi yapmayın”. Bu tür sorunlar; “açık saçık”
giyinenlere tepki göstermek, çocuğunun eşcinsel
olmasından korkmak, “çocuğum solcu olursa ne
olacak” düşüncesi, “Boğaziçi’ne gönderdik, ama
orada ortam biraz zehirli...” İşte bu tür kaygılar
bağlamında, öykündüğümüz Batılı ülkelerde nasıl
gerilimler var ise, aynen bize de geliyor. O anlamda
muhafazakârlığımız, önünü açtığı süreçlerle cebelleşmek zorunda. Tabi ben iktidarı olmayan bir insan olduğum için rahat konuşuyorum, yani tutarlı
bir söylem üretebilirim. Ama AK Parti’lilerin işi
çok zor. Bir yandan Batı sevdalısı insanlar, gelişmek istiyorlar, köprüler yapmak istiyorlar, duble
yollar yapmak istiyorlar; diğer yandan da “Batıya
gidin ama ahlakınız bozmayın” diyor Tayyip Erdoğan konuştuğu insanlara. Bu çelişki, orada tutarsız
bir şeyler üretiyor ve bu anlamda muhafazakârlıkla
çok kolay bir şekilde açıklanabilecek bir şey değil.
Kuruculuk, aktif özne olarak inşa etmek ve onun
sonuçlarından yakınmak, bizim muhafazakârlık li-

teratüründe çok gördüğümüz bir şey değildir. Yani
Kemalistler özne değil burada. Kemalistler özneydi, biz kızıyorduk muhafazakârlar olarak mesela.
Hayır, sen öznesin ve sen kızıyorsun şimdi sonuçlarına. Nedenlerini sorun etmiyorsun, sonuçlarından yakınıyorsun.
Bir de şöyle bir şey görüyorum. Bir kere bence muhafazakârlık tanımına benim “muhafazakâr
cumhuriyetçi” dediğim “Rozet Kemalistleri”
çok yaklaşıyor gibi geliyor. Bunların 30’lu yıllara dair muazzam bir nostaljisi var. Rozetler
büyük büyük, “ah Çılgın Türkler neler yaptı?
Dünyaya kafa tuttu” vs anlamında. Şimdi üretilen statükodan önceki statükoya öykünen anlamında, son derece muhafazakâr bir tavırları oluşuyor ve bu muhafazakârlık son derece kısır bir
muhafazakârlıktır. Üretken değildir. Örneğin, öğrencilerim arasında kitap okumaya en meraklılar
İslamcı kökenden gelenler, Kürt kökenden gelenler, solcular. Ama Kemalistler hiçbir şey okumuyorlar. Sadece tepki gösteriyorlar. Bir taraf proaktif
olmaya çalışıyor, onlar reaktif. Benim yetmiş ya-
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şındaki bir amcamın bağırıp çağırmasıyla genç bir öyle siyasi dergiler filan yok, yürüyüşler filan da
insanın reaktif olması çok farklıdır ve reaktif olmak yok. Bir tek, çıkıp meydanda horon oynuyoruz
kısırlığı da getiriyor. Dolayısıyla belki önümüzdeki biz. Kimlik, performansa indirgenmiş durumda.
yirmi yılda “muhafazakârlar galiba bunlar” diyebi- Ama öte yandan dilimizi de çok önemsiyoruz. Yani
leceğimiz bir şey olur belki.
aslında şöyle, biz çok ideal gösteriliyoruz her yerİslamcılar ve Kürtler ilişkisi üzerine konuşma- de. Eskisi gibi değil, eskiden herhangi bir festival
ya başladığımızda ise, bu ilişki tabii olarak 1980 izni bile almaya çalışırken “Laz” lafı edildiğinde,
öncesine de gidiyor. Milli Selamet Partisi’nde bir kapılar yüzünüze kapatılıyordu. AK Parti’li kaymaNurcu kanat vardı, bir de İslamcı kanat vardı. kam da aynı tavrı gösteriyordu, CHP’li olan da.
Açıkçası bunlar arasında gerilimler de oluyordu Fakat zaman içerisinde baktık ki hoşgörü var bizfakat bir şekilde var oluyorlardı. Refah Partisi’nde de. Çünkü tehdit değiliz. Statik çok kültürlülükte
bu gerilimin devam ettiğini gördük. Çok sayıda siyasi meydan okuma yok, iktisadi meydan okuma
Kürt de vardı Refah Partisi’nde.
yok, çıkıp horonumuzu oynuyoAK Parti’de de var. Bir anlamda
ruz. Yani bir folklorik renk olduk.
2002
milattır,
AK Parti’nin Kürtler açısından
Ama Kürtler öyle değiller. Kürtler
Cumhuriyet
döneminin
böylesi bir temsil kabiliyeti de var.
–AK Parti de dâhil- bu devletin
yenemediği “haylaz
Fakat ben son zamanlarda şöyle
alışkanlıklarını sarsıyorlar. Nasıl
çocuklar” 2002’de
şeyler görüyorum; 2002 milattır,
sarsıyorlar? Bir cemaat var biliyorCumhuriyet döneminin yenemesunuz; işbölümünde bunlara şöynihayet iktidara geldiler.
diği “haylaz çocuklar” 2002’de
le bir iş verilmiş durumda: Kürt
Haylaz çocuklardan
nihayet iktidara geldiler. Haylaz bir tanesi siyasal �slamdır, bölgelerine gidecek, yüzünde şefçocuklardan bir tanesi siyasal İskatli, muhafazakârca bir ifadeyle
AK Parti’dir, diğer
lamdır, AK Parti’dir, diğer haylaz
orada fukaralara un dağıtacak, o
haylaz çocuk Kürtlerdir,
çocuk Kürtlerdir, Aleviler yarı
ezik insanlara dağıttığı şeylerle de
Aleviler
yarı
haylazhaylaz-yarı uslu, bir türlü karar
onların gönlünü kazanacak. Son
yarı
uslu,
bir
türlü
karar
veremiyorlar. Solcuları zaten az
derece paternalist, son derece iktiveremiyorlar.
çok biliyoruz, onların da haylazlık
dara batmış bir ilişkidir bu. Fakat
dereceleri oldukça yüksek. Özcesi
Kürtler öyle değiller artık. Onlar
sistem dışı hareketler 2002’de bu devleti yendiler. artık örgütlüler. Mesela bu medyatik hayırseverlik
Benim bir iddiam da değildir bu. Fakat şimdi yeni karşısında onlar da “Sarmaşık” diye bir yapılanmabir iktidar inşası süreci var. Daha yumuşak bir güç ya gidiyorlar. Nedir bu? Belediyeler insanlara bir
üzerine kurulu, sivil toplumdan destek alıyor gibi kimlik kartı dağıtıyor ve gidiyorsun o kimlik karyapıp sivil toplumu koordine etmeye çalışan bir tıyla ihtiyacın olan şeyleri alıyorsun. Bunu da ezilanlayış bu. Yani ipleri veren değil, sivil toplumla meden yapıyorsun. Ama bizim bazı çevrelerimiz de
yönetiyormuş gibi yapmaya meyilli bir hareket. vermek istiyor ve verirken de böyle yüzünde huşu
Ben buna “statik çok kültürlülük” de diyorum. içinde bir gülümseme olsun istiyor, ezik insanlar
Nedir statik çok kültürlülük? En son 2000’li yıl- görmek istiyor. Devlet de Kürtleri öyle gördü ama
larda başbakan “Türkiye’de de Türkiyelilik kavramı öyle değiller artık. Kürtler artık özne ve örgütlüler.
kullanılabilir, tıpkı Amerika’da Amerikalılık gibi” Dolayısıyla artık bunları da bu şekilde muhatap aldemişti. Bu anlamda başbakanın örneklediği statik mak gerekiyor. Erkan’ın yargıları biraz değer yükçok kültürlülüğün en çok örnek gösterilebileceği lü, ama süreç daha bitmiş değil aslında. O anlamda
grup belki de Lazlardır. Laz kimliğine olan ilgi de peşin hükümler vermektense, araştırma sahasına
arttı. Ama Laz kimliği kendini şöyle ifade ediyor; bıraksın hükümlerini diyorum. Dedim ki ona “no-
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lur kitap, tekst çalışma, parti programı çalışma.
Diyarbakır’a git, bu rekabeti orada okumaya çalış.
Mesela bu insanların kalbini kazanma üzerinden
verilen mücadeleyi git gör. İnsanlar nasıl algılıyorlar bunu? Nasıl görüyorlar? Yeni bir iktidar inşası
nasıl oluyor, bunun için oraya git”. O yüzden tekst
merkezli bir çalışma olursa ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Ama çerçeveyi de sınırlandırmak lazım. Gidip bu yardım kuruluşları üzerinden
yapılan mücadeleye bakılabilir mesela. Siyasal İslam çok geniş, mesela AK Parti’ye bakacağım dediğinde ayrı bir şey çıkıyor. Gülen cemaati, hem devlet içinde statükocu bir işbölümüne oturdu, hem
de kraldan daha kralcı bir konumda. Bunu açıkça
belirtmeliyim, halkın kalbini kazanma anlamında
son derece tutucu bir işlevleri var, onlara da bakılabilir. Böyle olduğu sürece yeni bir şey olacaktır diye
düşünüyorum. Yalnız ben bu konuşulan sürecin
bittiğini düşünmüyorum. AK Parti ile ilgili olarak
girişte belirtmiştim; yeni bir dil inşa ediyor. Yumuşak güç stratejisi, sivil toplum içindeymiş gibi yapılan bir tarz. O konsept içinde Kürt sorununa da bir
çözüm bulabilirler. Kendilerine göre, kendilerinin
işine gelen bir çözüm için uğraşabilirler. O yüzden
bu sürecin bitmiş olduğunu düşünmüyorum, çünkü temelde kendi çıkarlarına yararyan bir şey bu.
İyilik ve kötülüğün ötesinde, AK Parti’nin bu soru-

nu çözme kapasitesi var. İkincisi ise Kürt sorununu
çözmesi onun için son derece rasyonel bir yaklaşım. O anlamda Soğuk Savaş bakiyesi milliyetçilik ile, şimdi Ahmet Davutoğlu’nun bir numaralı
simgesi olduğu bölgesel güç olma anlamında, etnik
vurguyu azaltan, komşularımız vurgusunu artıran
milliyetçilik arasında bocalıyorlar. Bildiğimiz Türk
milliyetçiliğiyle, yeni bir milliyetçilik inşası arasında gidip geliyorlar. İkincisi de bölgesel güç olma
üzerine kurulu, hayal satma üzerine kurulu politikada muazzam başarılılar. Ve çok başarılı satıyor
AK Parti bu hayali, öyle başarılı satıyor ki MHP’yi
bile uluslararası ilişkiler konusunda konuşamaz
hale getirdi. Fakat Aşil’in topuğu Kürt sorunudur
burada. Bölgede “komşularımız, akrabalarımız”
diye bir dil tutturuyorsunuz, “Kürtler akrabamız”,
“Araplar akrabamız, kardeşlerimiz”, “sıfır sorun”
diyorsunuz. Ülke içinde ise etnik milliyetçiliğin
kalıntısı bir tarzda politika üretiyorsunuz. İşte bu
ikisi bir arada gitmez. Ya klasik Soğuk Savaş etnik
milliyetçiliğine evrilecek; yani Adalet Parti’leşecek
AK Parti. Ya da avantajına olan dönüşümleri kullanıp yeni bir şey yapacak, ki bu da mümkündür.
Mesela ben araştırmacı olsam, bunu bitmiş bir süreç olarak almazdım diye düşünüyorum. Bu, devam eden bir süreçtir. Öyle yaklaşmakta da fayda
olduğunu düşünüyorum.
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Bir Heterotopya Mekânı Olarak
Fatih-Çarşamba Örneği Işığında

‘Yeni’ Bir Modern Kent ve
Mekân Kavram(lar)ına Doğru
ERKAN KARABAY
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans

Giriş
Bu çalışma, İslami bir cemaatin, kentsel
mekânla kurduğu ilişki ve üretilen İslami mekân(lar)ı inceleme amacı taşımaktadır. Fransız sosyal bilimci Henri Lefebvre’in “Mekân politiktir”
söyleminden hareketle, radikal İslamcı bir çizgiye,
İslami yaşam örüntülerine ve ideolojik tahayyüllere
sahip olan cemaatin modern ile karşı karşıya/iç içe
bulunduğu İstanbul gibi bir metropoliten kentte
kurduğu günlük yaşam, mekânsal pratikler ve dönüşümler ele alınmaya çalışılacaktır. “Getto” olarak
tanımlanan bir alanda yaşayan, dışarıya kapalı ve
refleksif bir tutuma sahip olan İsmailağa Cemaati
örneğinde bu konu açımlanacaktır. Sahada yapılan
bazı gözlemler, söz konusu yerde yaşayan kişilerle
yapılan görüşmeler ve görsel materyaller ışığında,
Fatih-Çarşamba semtindeki İslami mekân kurgusu
üzerinde durulacaktır.
Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında siyasal İslam, ülkedeki siyasal zemin ve uluslararası
konjonktürden de beslenerek yükselişe geçmiştir.
Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlayan dönemde
Kemalist modernleşme paradigması ile gerilimli
bir ilişki içinde olan İslami tarikatlar ve cemaatler,
buna rağmen varlıklarını sürdürmüş ve özellikle

taşrada, kırsal alanlarda örgütlenme zemini bulmuşlardır (Bağlı ve Binici, 2005: 91). Kemalizm’in
modernleşme projesinin halktan kopuk oluşu ve
ağırlıklı olarak kentlerde yaşayan yüksek/orta sınıfları dönüştürebilmiş olması, bu zemini daha da
güçlendirmektedir.
1980’deki askeri darbe sonrasında uygulamaya konulan Türk-İslam Sentezi anlayışı ile birlikte,
İslami tandanslı parti, tarikat ve öteki oluşumlar
siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda artan derecede görünürlük kazanmaya başlamıştır (Kıray,
1999: 346). Özellikle 1990 sonrasında üniversitelerdeki türban yasağı etrafında oluşan tartışma,
İslami kesimlerin kamusal alana çıkışını da beraberinde getirmiştir. Muhafazakârlık eğilimlerinin
toplumdaki artışı, siyasal süreçlere yansımalarını
göstermiş ve son on beş yıllık dönemde İslami
muhafazakâr ve merkez sağ partilerin parlamentoda çoğunluğu ellerinde tutabilmelerini beraberinde getirmiştir.
Siyasal İslam’ın kamusal alanlardaki görünürlüğünün artışı ve toplumsal değişmeler İslamcı grupların örgütlenme, kendi yaşam alanlarını
oluşturma ve taraftar toplama faaliyetlerine de
kaynaklık etmektedir. Türkiye’de İslam’ın kamusal alanlardaki görünürlüğü “...bir yandan, İslami
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toplumsal düzen yaratmaya yönelik bir orta sınıf
ethos’unun gerçekleşmesi için, politik olarak belirlenmiş toplumsal bir girişimin parçasıdır. Öte
yandan, özel olarak tanımlanan yaşam alanının sınırlarının genişletilmesi ve bunun yeni toplumsal
alanları kapsayacak biçimde içerik değiştirmesi yoluyla, bu alana yeni toplumsal alanlar yüklenmesi”
(Saktanber, 2007:197) anlamını ifade etmektedir.
Karşılıklı bir etkileşim süreci içinde; bir yandan
geleneksel İslami yapılar modernite ile karşı karşıya gelmekte, diğer yandan alternatif oluşturma
çabasını sürdürmektedirler. Çalışmamıza konu
olan İsmailağa Cemaati de diğer kimi İslamcı cemaatler gibi kent ve kentin modern unsurlarıyla
iç içe olmasına rağmen, radikal bir İslami çizgi savunusu yapmakta ve bunu yaşamsal kılma çabası
sergilemektedir. İstanbul’un en merkezi yerleşim
yerlerinden Fatih’te, İsmailağa Camii ve Dergâhı
etrafında kurdukları İslami yaşam formu, buradaki mekânsal pratikleri, günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan ‘İslam ve modernite
(Batılılaşma)’ ilişkisini anlamak bakımından da
önemli bir veri arz etmektedir.
Çalışmada öncelikle kent ve kentleşme kavramları üzerinde durularak, bu kavramlara dair
teorik argümanlar sunulacaktır. Böylece mekâna
dair kuramsal bir zemin üzerinden, İslamcı cemaatin mekânı kurgulayışı tartışması yapılabilecektir.
Çalışmanın ana eksenini teşkil eden, İsmailağa
Dergâhı ve cemaatinin geçirdiği tarihsel süreçler
ortaya konulduktan sonra, Fatih Çarşamba özelinde üretilen İslami mekân, bu mekânın ürettiği
İslami ilişki ve yaşam pratikleri anlatılacaktır.
“Mekân Politiktir”
Kent üzerine yapılan çalışmalarda, kentin pek
çok değişken etrafında değişen tanımlarına rastlamak mümkündür. Bu noktada 20. yüzyıla hâkim
olan modernleşme kuramındaki kentleşme tanımı
ve buna dair yapılan eleştiriler, kavramı anlamada
kolaylık sunar. Modernleşme ekolüne göre kentleşme; kendine özgü düşünce ve davranış biçim-

lerinin özümsendiği, geleneksel değerlerin kentsel
değerlerle yer değiştirdiği bir nüfus birikim sürecidir. Bu bağlamda kentlileşme de, toplumsal değişmenin insan davranışlarında, ilişkilerinde, değer
yargıları, tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde
değişiklikler yaratması, geleneksel değerlerin kentsel değerlerle yer değiştirmesi süreci (Keleş, 2000:
17) olarak ifade edilir. Bu anlamda kent; salt bir
yerleşim birimi olarak değil, aynı zamanda çevreyi tanımlama ve bir kimlik oluşturma alanıdır
(Bağlı ve Binici, 2005: 27). Ulusal, dinsel, kültürel değerler kent mekânını belirler ve değişim de
buradan hareketle gerçekleşir. Aynı biçimde kent
mekânının da, üzerinde kurulan yaşam ve üretim
ilişkilerini değiştirme/dönüştürme özelliği taşıdığı
belirtilmelidir.
Modernleşme ekolü, kentleşme ile toplumsal modernleşme arasındaki ilişkiyi vurgular. Gelenekselden modern olana doğru uzanan lineer
bir çizgiyi anlatır (Aslan, 2008: 32). Bu noktada,
özellikle de Marksist kent kuramcılarının eleştirisi ortaya çıkar. Eleştiri, kentleşmenin böylesi
doğrusal bir düzlemde seyretmediği noktasından
hareket eder. Modernleşme ekolünce ortaya konulan kentleşmenin birçok kez özgürleşme yerine despotizmi getirdiği, yerellikleri göz ardı ettiği
ve ortadan kaldırdığı, homojenleştirici olduğu ve
toplumsal farklılaşma ile birlikte toplumsal adaletsizlikleri de doğurduğu biçimindeki eleştiriler
yoğunlaşmaktadır.
Kent ile birlikte kullanılacak diğer önemli bir
kavram ise ‘mekân’dır. Mekân; var olanların içinde
yaşadığı, onları kendi dışındakilerden ayıran, tüm
sınırlı büyüklükleri içine alabilen boyuttur. Mekân,
boşluk da dâhil olmak birlikte içindeki her şeyi barındıran haliyle, algılanabilen yerdir. Toplumsal ve
bireysel edimler belli bir mekânda gerçekleştiğinden, mekân bir kimlik edinme ve/veya oluşturma
sürecini içinde barındırır. Dolayısıyla farklılaşmayı
ve politikliği de mekânın başlıca unsurları olarak
görmek gerekir. Son tahlilde mekân, içinde ve dışında olanları tanımladığından ayrıştıran, farklılaştıran, ötekileştiren bir içeriğe haizdir.
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Marksist kent yaklaşımı, kentleşmeyi ve mekân
kavramını kapitalist sistemin sınıfsal ve toplumsal
farklılaşması noktasında analiz eder. Kapitalist sistemin mekân politikası, sistemin kendini yeniden
ürettiği bir alan olarak ifade edilir. Sahip olduğu
politik içerik, mekânsal ve toplumsal farklılaşmayı yaratır. Kentsel çevrelerin ve mekânsal farklılaşmaların sürekli olarak yeniden biçimlenmesi,
kapitalist sistemin sınıfsal ilişkileri ve toplumsal
tabakalaşmaları üreten, devingen bir süreci ifade
eder (Harvey, 2002:170). Kuşkusuz her ideolojik
düşüncenin, inancın bir mekânsal tasavvuru vardır
ve bu da birey-mekân ilişkisini ideolojik bağlamda
belirlemektedir.
Kentleşme sürecinde yaşamsal deneyimlerin
farklılaşması, mekânsal bir farklılaşma yapısı içinde toplumsal gruplaşmaların doğmasına yol açar.
Toplumsal gruplaşmalar komşuluk biçimleri, yerel
topluluklar, bireylerin değerlerini, beklentilerini,
tüketim alışkanlıklarını, pazar donanımlarını ve
bilinç durumlarını önemli ölçüde etkileyecek özel
toplumsal etkileşim ortamlarıdır (Harvey,2002:
161). Harvey, buradan devamla kentin mekânsal
ve toplumsal farklılaşmayı beraberinde getirmesini “toplumsal adalet” kavramı çerçevesinde ele
alarak, aslında bu sürecin kapitalist güç ilişkilerinin tekrar üretildiği bir süreç olduğu savını ortaya koyar. Dolayısıyla kent mekânı, aynı zamanda
kapitalist sistemin çelişkilerinin açığa çıkacağı yeri
de betimlemektedir. Bu zemin üzerinde toplumsal
mücadeleler ortaya çıkacaktır. 20. yüzyılda devletin üstlendiği hizmetlerin (eğitim, sağlık, ulaşım,
konut vb.) yerine getirmedeki yetersizliği, kentsel
toplumsal mücadelenin de zeminini teşkil edecektir (Castells’den aktaran; Aslan, 2008: 58).
Bu çalışmaya esas teorik argümanı oluşturan
başlıca yaklaşım, Henri Lefebvre’in mekân çözümlemesidir. Lefebvre, mekânı toplumun bir üretimi
olarak görmekle birlikte, aynı zamanda onun kendi
başına da bir üretim gücünü içinde barındırdığını
söyler (Mutman, 1994: 185). Mekân, boşluk değildir; tersine her zaman mekân, doludur ve tanımı itibariyle işgal edilmiş durumdadır. Lefebvre’e

göre, kodlanmış ya da kodlanmamış karmaşık
sembolik ifadelerin, kültürel inançların ve geleneklerin kurduğu ‘yaşanan’ bir mekândır söz konusu
olan. Bu bağlamda bir yandan mekân, metanın
üretim süreçlerinin gerçekleştiği alanlar olduğu
kadar, aynı zamanda toplumu yeniden üreten, dönüştüren, değiştiren bir mekânizmadır. Kapitalist
sistemin mekân politikası da, kendini yeniden üretebilmenin bir aracı olarak belirmektedir. “Mekân
politiktir” veciziyle ifade edildiği üzere, mekân politikası sistemin güç ilişkilerini yeniden tanımladığı
kurucu bir öğedir.
İslami bir yapılanma olan İsmailağa Cemaati
bu perspektifle ele alındığında, cemaatin kendi yaşam biçimini şekillendirdiği bir alan olarak mekânı
düzenleme işlevinden söz edebiliriz. Aynı biçimde
bu yaratılan İslami mekân, toplumsal farklılaşma
çerçevesinde kendi dışındakini de belirlemektedir. “İslami cemaat tahayyülü, cinsiyetlendirilmiş
bir yaşam düzeni, Müslüman toplumsal cinsiyet
kimliklerinin yapılanması, İslami yaşam tarzının
oluşturulması, ‘öteki’ haline gelmek, sınırlama ve
direnme stratejilerinin gelişimi ve gelecek gibi anlamlı ana başlıklar altında düzenlenebilir” (Saktanber,2007:203). Küresel bir dünya söyleminden hareketle, bu mekânın diğer mekânlarla belli iletişim/
etkileşim kanallarıyla bağlı bulunduğunu bilmekle
beraber, özgün bir toplumsal yaşam ve ilişkiler ağı
kurduğu da görülmektedir. Buradaki mekânsal
görüngü ve bunun şekillendirdiği toplumsallığın;
‘modern’ kentle çelişkiler/farklılıklar arz ettiği ölçüde, kimi noktalarda olumlu veya olumsuz addedilen etkileşimler içinde bulunduğu da göz ardı
edilmemektedir.
Cemaatin söz konusu mekân kurgusu ve üretilen toplumsal yaşam formunu anlamak bakımından, öncelikle bu yapının tarihsel süreç içerisindeki
gelişimini, geçirdiği değişimleri tanımlamak gerekmektedir. Bundan sonra ise cemaatin yapısı, temel
özellikleri, mensuplarına sunduğu İslami yaşam ve
bunlardan beslenen dini-sosyal-ekonomik algılayış
ve ilişkiler ele alınmaya çalışılacaktır.
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İsmailağa Tarikatı
İsmailağa Tarikatı’nın merkezi durumundaki
İsmailağa Camii, 1723-1724 yıllarında dönemin
şeyhülislamı Ebuishak İsmail Efendi tarafından
yaptırılmıştır. Camii inşa edilirken en, boy, yükseklik gibi mimari ölçüleri, Kâbe ile aynı olacak
biçimde tasarlanmıştır. Camiinin, bu niteliğiyle
dünyada tek olduğu söylenmektedir. İsmailağa
Dergâhı kurulduktan sonra bu camii merkez olarak kullanıldığından, tarikatta bani/kurucu şeyh
olarak da Ebuishak İsmail Efendi kabul edilir.
Bugünkü tarikatın, ilk olarak dergâh etrafında şekillendiği dönem 1850’li yıllara tekabül eder.
Sonradan tarikat haline gelecek olan dergâhın ilk
kurucusu Yanyalı Mustafa İsmet Efendi’dir. Yanya
Şeriyyesi’nde1 kâtip olan Mustafa İsmet, dünyevi
işlerden çekilerek önce Mekke’ye gitmiş, burada 7
yıl kaldıktan sonra dönemin en ünlü Nakşibendî�
şeyhi Mevlana Halid-i Bağdadi’den hilafet2 alarak,
irşad görevini yürütmek üzere önce Edirne’ye,
sonrasında da Dersaadet’e (İstanbul’a) gelmiştir.
Tarikat, Nakşibendîliğin Halidiye koluna bağlı olarak kurulmuştur. Adını da Mevlana Halid-i
Bağdadi’den almaktadır.
İstanbul’da Kocamustafapaşa semtinde bir
süre yaşayan Mustafa İsmet, burada ün yapmış,
daha geniş bir yerde tekke kurma arayışına girmiştir. Bundan sonra da Haliç sırtlarındaki Çarşamba
semtinde, Fener Rum Patrikhanesi’nin çok yakınındaki Nurettin Paşa Konağı’nı satın almış ve burayı tekkeye dönüştürmüştür.
İsmet Efendi, kısa sürede nüfuzunu geniş kitlelere yaymıştır. Öyle ki; Sultan Abdülmecid’in de
bu dergâha mürit olduğu iddia edilir. Abdülmecid, öldüğünde tekkenin yakınında bulunan Sultan Selim Camii bahçesine gömülmeyi, her Cuma
tekkenin şeyhi ve dervişlerinin türbesine gelerek
1
2

Osmanlı devletinde şeriat esaslarına göre yargılama yapan
mahkemeler.
Belli bir dini eğitim alındıktan sonra tarikat adına imamlık
yapmak ve dergâh kurabilmek için tarikat şeyhinden alınan
izin.

Hatme-i Hacegan3 okumalarını vasiyet etmiştir
(Opçin: 2006). Yine dönemin pek çok önemli ileri
geleni de tekkeye mürit ilişkisiyle bağlanmıştır.
Mustafa İsmet Efendi, ölümüne kadar altmışa yakın müridine irşad4 faaliyeti yürütmeleri
için hilafet vermiştir. Bu müritler ağırlıklı olarak
Rumeli’de ve Bursa, Tokat, Bandırma gibi Anadolu
şehirlerinde faaliyet yürütmüşlerdir. Mustafa İsmet
Efendi öldükten sonraki yıllarda, tarikat iç işleyişine göre seçilen kimseler şeyhlik görevini devralmışlardır.
İttihat ve Terakki’nin iktidarda olduğu dönemde, tarikata karşı olumsuz bir tavır sergilenmiş, hatta dönemin şeyhi olan Ahıskalı Ali Haydar
Efendi’nin dergâhta yaşamasına izin verilmemiştir.
İttihat ve Terakki Cemiyeti, imparatorluğun kurtarılmasının Batılılaşmaktan geçtiğini; İslamcılık,
Ümmetçilik gibi ideolojilerin parçalanmayı durdurmadığını, aksine hızlandırdığını düşünmektedir. Dolayısıyla çözümün, muasırlaşmaktan ve
bunun sonucu olan seküler bir yönetim sistemini
hâkim kılmaktan geçtiğini söylemektedir. Böyle
olunca Cemiyet, kaçınılmaz olarak tarikatlarla gerilimli bir ilişki içinde olmuş, onları izole etmeye
ve etkisizleştirmeye çalışmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ilişkiler daha da gerilimli bir hal
alacaktır. Hayata geçirilen Cumhuriyet inkılâpları
(Şapka Kanunu, yeni alfabenin kabulü, kılık-kıyafet, ölçü ve zaman birimlerinde yenilikler...) tarikatı yoğun etkileyecektir. 1924’te şeyh ve pek
çok mürit Şapka Kanunu’na muhalefet etmekten
ötürü İstiklal Mahkemesi’nce yargılanır. Önde gelenlerinden İskilipli Atıf Hoca idam edilir. Tekke
ve zaviyelerin kapatılması kararı sonrasında, diğer
İslami tarikatlar gibi, İsmailağa da faaliyetlerini yeraltında sürdürmeye başlayacaktır. Cumhuriyet’in
kuruluşundan 1950’li yıllardaki Demokrat Parti
iktidarına kadar geçen dönemde, İsmailağa Tarikatı da diğer tarikatlar gibi toplumsal görünürlük
3 	Nakşibendi tarikatında topluca yapılan, hatme imamı ve
cemaatten oluşan bir zikir ve bunun duası.
4 	Doğru yolu göstermek, uyarmak.
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içermeyen, dar, kapalı ve sadece birincil ilişkilere
dayalı bir tarzı sürdürmüştür. DP iktidarı ile birlikte kabuğundan çıkan tarikatlar, darbe ve muhtıra
dönemlerinde kendilerini muhafaza etmeye gayret
ederek ama belli bir süreklilik dâhilinde, günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır. 1980 askeri
darbesinden sonra da, özellikle camiiler ve kuran
kurslarının yasal statülerini kullanarak kendilerini idame ettirme yoluna gitmişlerdir. İsmailağa da
böylesi bir süreçten geçerek günümüze ulaşmıştır.
İsmailağa Tarikatı’nın bugünkü lideri olan
Mahmut Ustaosmanoğlu 1954’te dergâha katılmış
ve Ali Haydar Efendi’den ders almıştır. Sonrasında
İsmailağa Camii’nde imamlık yapan Ustaosmanoğlu, şeyh öldükten sonra onun yerini almış ve
bu konumunu dergâhın 35. şeyhi olarak günümüze dek sürdürmüştür.
1929 Trabzon-Çaykara doğumlu olan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen halen tarikatın şeyhliğini sürdürmektedir. Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz yıllarda kısmi felç geçirmiş,
son dönemde ise tarikatın merkezi olan Çarşamba
semtinden Beykoz-Çavuşbaşı beldesindeki villasına taşınmıştır.
Tarikatın İslamiyet anlayışı diğer tarikatlara
nazaran daha gelenekçi ve tutucu bir çizgiye sahiptir. Modernleşme bağlamındaki kurum ve süreçlerle kurduğu ilişkiler noktasında Fethullah Gülen
Cemaati, İskenderpaşa Cemaati, Erenköy Dergâhı
gibi tarikatlara göre son derece mesafeli ve hatta
karşıt konumda konumlandığını söylemek mümkündür. Adı anılan tüm bu tarikatlar da Nakşibendî
olmalarına rağmen, yekpare bir Nakşibendilik’ten
söz etmek mümkün değildir (Atacan, 1990: 18).
Benzer tabanlara hitap etmelerine rağmen aralarında farklılaşma, rekabet, hatta bunların da ötesinde çatışma olduğunu söylemek mümkündür. Bu
durum, tarikatların İslam algılayışından olduğu
kadar, tabanlarının tabaka yapılarından da kaynaklanmaktadır. Tarikatlar arası farklılıkların en temel
sonucu ise hepsinde ortak olan; zaman içinde toplumun geçirdiği değişimlere koşut, bunların da değişime ve kimi noktalarda esnemelerine yol açma-

sıdır. Araştırmamız süresince, söz konusu değişim
ve esneme konularında en yavaş çizgiye ve tutucu
bir tavra sahip olanın, İsmailağa Tarikatı olduğunu
saptadık. Diğer Nakşibendî tarikatlar müritlerinin
görünüm ve giyimlerine karşı bu derecede katı bir
tutum sergilememiştir. İslam anlayışları, daha çok
ibadet ve tarikat ritüellerini gerçekleştirmek biçiminde olmuştur. Yine kadın-erkek ilişkileri, laik
eğitim kurumlarıyla olan ilişkiler, medya ve teknolojik gelişmelere adaptasyon bağlamında da İsmailağa Tarikatı, diğerlerine nazaran daha tutucu
bir anlayışa sahiptir. Buna rağmen, son yıllarda
cemaate olan ilginin ve katılımların yoğunlaştığı
ifade edilmektedir. Bunun nedeni, camii çevresinde medrese dersleri okutturulmasıdır. Cemaatin
bugün Türkiye genelinde, tahminen 20 bin müridi
olduğu söylenmektedir (Aksiyon, sayı: 614). Bu
rakam, günümüzde ciddi bir ulus-aşırı güç ve örgütlenmeye kavuşan Fethullah Gülen Cemaatine
göre, nispeten mütevazı görünse de; hem bir toplumsal bir örgütlenme olarak, hem de diğer bazı
Nakşibendî tarikatlara göre büyük bir niceliktir.
İsmailağa, son yıllarda yazılı ve görsel basının
en fazla ilgi duyduğu konulardan biridir. Kamuoyunda, özellikle 28 Şubat sürecinden sonra bu
cemaatle ilgili yapılan haberler ve cemaat önde
gelenlerinin açıklamalarıyla, İsmailağa daha da görünürlük kazanmıştır. 17 Mayıs 1998’de, cemaatin
önde gelenlerinden Hızır Ali Muratoğlu, sonradan
‘akli dengesi yerinde değildir’ raporu alan bir şahıs tarafından öldürüldü. Yine 3 Eylül 2006’da,
etkin isimlerden biri olan Bayram Ali Öztürk’ün
camide öldürülmesi ve akabinde katilin oracıkta
linç edilmesi olayları kamuoyunun ilgisini buraya
yöneltti. Müfid Yüksel, bu cinayetlerin aslında cemaat içinde Mahmut Ustaosmanoğlu’dan sonraki
döneme dair bir iktidar mücadelesi olduğuna işaret etmektedir (Aksiyon, sayı: 614). Bunların yanı
sıra cemaatin etkin isimlerinden Cüppeli Ahmet
Ünlü Hoca etrafında yapılan magazinel haberler5
5

Cüppeli Ahmet Hocanın Malta’da tatil yaparken çekilen
görüntüleri kamuoyunu uzun bir sure meşgul etti.
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ve Cüppeli’nin televizyon kanallarında yaptığı kimi konuşmalar, cemaati
gündem konusu haline getirmektedir. Şu anda cemaatin en güçlü ikinci adamları olarak da Müfid Yüksel,
yine Cüppeli Ahmet Hoca ve Metin
Balkanlıoğlu’nu işaret etmektedir
(Yeni Aktüel, sayı: 149).
Cemaatin, özellikle giyim-kuşam konusundaki muhafazakâr tarzı
ve yaşadıkları Çarşamba semtinin
kamuoyuna “İstanbul’daki İran”
imajıyla tanıtılması6, bu cemaati ve
Çarşamba semtini kimilerine göre
‘irtica ve gericilik sembolü’; kimilerine
ise ‘gerçek İslam’ın yaşamsal kılınması
örneği’7 olarak görünmektedir. Medyadaki tartışmalardan cesaret alan gazeteci Ayşe
Arman, ‘modern giyim’ olarak tabir ettiği mini
etek-dekolte giysiyle Çarşamba’ya gittiğinde, yoldan geçen birinin kendisine sözle tacizde bulunup;
“Pislikten başka birşey değilsiniz” demesinden hareketle, kaçarcasına buradan ayrılacak, burayı “Fatihliler için bile marjinal bir yer” olarak ifade edip,
gazetesinde günlerce bu konu etrafında yazılar yazacaktır (Hürriyet, 12.07.2009).
“Zıtların Bir-Aradalığı”: Patrikhane
ve Cemaat
İsmailağa Cemaati’nin bulunduğu mekân,
aynı zamanda tarihi yarımadanın en eski yerleşimlerinden birisi durumundaki Fener Rum
Patrikhanesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır.
Dergâhın hemen yanı başında halk tarafından
‘Kızıl Kilise’ denilen, Fener Rum Lisesi (eski adıyla Megali Sholi-Büyük Okul) bulunmaktadır. Bir6

7

Ayşe Arman, klasik modernleşme algısıyla hareket ettiğinden
Çarşamba’da karşılaştığı manzara onda ‘travmaya’ neden olmuş;
bunun etkisiyle bir yazı dizisi hazırlamıştır.
İslamcı sosyolog ve yazar Ali Bulaç, cemaati n sahip olduğunu
düşündüğü meziyetleri ve Türkiye için ne kadar gerekli
olduklarını naif bir anlatımla sunmuştur.

Ek: 1 Dergâhın bulunduğu sokak
Ek: 2 Fener Rum Lisesi (Kızıl Kilise)

birine tezat ve hatta hasımlık arz eden böylesi iki
oluşumun bu mekânsal yakınlığı, tartışmalara
da konu olmuştur. Bu noktada, tekkenin bilinçli
olarak burada kurulduğu, dönem yöneticilerinin
bunu teşvik ettiği şeklinde iddialar ortaya atılmıştır (Aksiyon, sayı: 614). Hatta dergâhın kurulduğu
yerin, rakım olarak Patrikhane’den yüksekte olması
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dahi anlamlı bulunmaktadır. “İdeolojik bir mekân
tercihi ile dergâh buraya yerleştirildi” denilmektedir.
Müfid Yüksel’e göre cemaate, Patrikhane’yi dengelemek misyonu biçilmişti. Gerek Osmanlı, gerekse
Cumhuriyet dönemlerinde, devlet içindeki bazı
kesimler bu yüzden cemaati kollamış ve onu bir
denge unsuru olarak Patrikhane’ye karşı kullanmışlardır. Yüksel, son yıllarda cemaate biçilen bu
rolün tamamlandığını iddia etmektedir. Ona göre,
son dönemde cemaate dair medyada yapılan olumsuz haberler de, bu rolün tamamlandığının işaretleridir.			
Cemaate böyle bir misyon yüklenildiğine dair
verili bir kaynak bulunmamakla birlikte, semt yaşamında iki yapının bu yakınlığından beslenen
kimi eylemler ve ifadeler ortaya çıkmıştır. Fatih ilçesinde yapılacak seçimler öncesinde Refah Partisi
mitinglerinde “Vur vur inlesin, Patrikhane dinlesin”
sloganlarının attırılması; yine Refah Partili Eyüp
Belediye Başkanı’nın bir başka mitingde “Fatih’in
topunu, Butros Gali’nin mensubu olduğu Ortodoks
Hristiyanlığın merkezi olan Fener Patrikhanesi’ne
çevirdiklerini” söylemesi (Bora, 2000: 64) buna örnek gösterilebilir.
İsmailağa Tarikatı, Türkiye’de örgütlü İslami
tarikatlar içinde kuşkusuz Patrikane’ye karşı izlediği tavır konusunda, en tutucu olan ve en radikal söylemleri kullananlardan birisidir. Son yıllarda gerçekleştirilen “Medeniyetler Buluşması”
organizasyonlarına katılan, hoşgörü ve birliktelik
mesajları verilen böylesi platformları destekleyen
tarikat yapıları ve kanaat önderleri düşünüldüğünde, İsmailağa’nın olumsuz tutumu daha belirginlik
kazanmaktadır.
Şurası açıktır ki; İsmailağa Cemaati, sahip olduğu İslami tasavvuf anlayış, mensuplarına sunduğu yaşam ve ilişki biçimleri, fiziki olarak konumlandığı mekân ve bu mekâna dair tasvirler, onu
toplum ve medya için olduğu kadar, konuyla ilgili
araştırmacı ve akademisyenler için de ilginç kılmaktadır. Bu konuda, sahada yapılan gözlemler ve
cemaatle ilgili araştırma verilerinden önce, ‘cemaat’
kavramı üzerinde tartışmak gerekmektedir.

Cemaat Kavramı
Türkiye’de son otuz yıllık süreç içinde siyasal
İslam ve muhafazakârlık, günlük yaşamda kamusal alanlarda daha çok görünür hale gelmişlerdir.
Özellikle ‘90 sonrasında kendilerine daha çok meşruiyet zemini bulan İslamcı gruplar, sahip oldukları kimliği daha da güçlendirme ve kendilerine
özgün mekânlar yaratma arayışı içinde olmuştur
(Avcı, 2009: 140). Farklılıklarından dolayı o güne
dek kamusal alanlardan dışlanan İslami kimlik,
kendi mekânlarını oluşturarak İslami yaşam, biçim ve ilişkilerini kurma eğilimi içinde olmuştur.
İslami kimliğin temsilcileri olan cemaatler “özel
dini eğitim; üretimde müzikte ve giyimde İslami
anlayış; İslami yayınlar, ‘özel’ yaşamın parçaları
olarak İslam’ı, Türk toplumunda modern anlamda
yaygın hale getirmiş ve dinin özel bir inanç olarak
sınırlanması sürecine karşı bir işlev” (Saktanber,
2007:199) görmüşlerdir. Bu noktada, özellikle çalışmamıza konu olan İsmailağa Cemaati’nin
kendisine bir yaşam alanı oluşturduğu Çarşamba
semtini dönüştürdüğünü, burada kendi İslam anlayışı ekseninde bir ilişkiler ağı yarattığını, kendi iç
kamusal alanlarını şekillendirdiğini görmekteyiz.
David C. Thorns cemaat tipolojisini yaparken,
günümüzün dört yeni cemaat biçiminde söz eder.
Bunlar:
a) Yarı cemaatler (mahalli yerleşmeler, banliyö ve varoşlar, kentle iş vb. nedenlerle her gün
ilişkide olunan yapılar).
b) Geçiş dönemindeki kent cemaatleri (üçüncü dünya ülkelerinde kırsaldan kente göç edenlerin, kimlik ve aidiyet temelli kurduğu cemaatler).
c) Yeni kasabalar/kentler (planlı olarak yapılan uydu kentlerde yaşayan cemaatler).
d) İdeolojik cemaatler (kentlerde bir fikir ve
amaç etrafında toplanan karşı gruplar ve sosyal hareketler) (Aktaran, Yelken, 1999: 91).
İsmailağa Cemaati bu tipoloji bağlamında ele
alındığında, buradaki tek bir cemaat biçiminden
ziyade, değişik görünümleriyle üç tip cemaat olu-
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şumuna dair özellikler gösterdiği görülmektedir.
Çarşamba semtinin kentin merkezine yakın oluşu
ve burada yaşayan insanların kentle günlük olarak
ve sürekli bir iletişim/etkileşim içinde oldukları
düşünüldüğünde, “yarı cemaat” özelliği gösterir.
Türkiye’deki iç göçlerden kısmen de olsa etkilenmiş, özellikle Karadeniz bölgesinden gelen göçmenlerin yoğunlaştığı düşünüldüğünde ve İslami
bir kimlik/aidiyet temelli yerleşmeleri içerdiğinden, “geçiş dönemindeki kent cemaati” özellikleri
gösterir. Yine cemaatin radikal İslamcı söylemi ve
yaşam tasavvuru etrafında toplanan bireyler, belli
cemaat örgütlenmesi ve iç hiyerarşisi, onu “ideolojik cemaat” yapmaktadır. Ortaya çıkan cemaat
tanımı, belli ortak vurgulara atıfta bulunmaktadır
(Yelken, 1999: 102). Aslında cemaati tanımlayanın, tam da bu ortak vurgular olduğu söylenebilir.
İsmailağa Cemaati, en temelde yaşadıkları yer olan
Çarşamba’ya; “bizlik bilinci” yaratan cemaat duygusuna, kendi aralarında kurdukları direkt ve birincil ilişkilere, özel duygusal davranış biçimlerine
(dayanışma, işbirliği, yardımlaşma...), aynı İslami
yorum etrafında olmaktan dolayı paylaşılan ortak
değerlere ve son olarak da belli örgütlülük düzeyi
olan cemaat ve dergâhın kendisine dair bir atıfta
bulunur. Cemaati tanımlayan, onu farklılaştıran
öğeler, içinde bulunan bireylerin bu ortak vurgularından meydana gelir.
Kentin toplumsal farklılaşma yaratan özellikleri, dini ve kültürel olarak kodlanmış cemaati, kendi
özel iç ilişkilerini kuracağı ve kısmen de olsa kapalı
bir topluluk yaşantısı oluşturacağı alanlar inşaa etmeye yöneltir. “Getto” olarak tanımlanan bu kapalı mekânlar hem bir yeri, hem de kültürel ilişki biçimini ifade ederler. Bireyler, gönüllü bir temelde
hegemonik kültürel değerlerden koparak, cemaat
kimliği temelindeki gettoda buluşmaktadırlar. Young, bunu “cemaatleşme arzusu” kavramıyla ifade
eder. Ona göre bu cemaatleşme arzusu, aralarındaki ortak değerlere gönderme yapan homojen bir
grubun, diğer yapılar tarafından, onun kendisini
anladığı gibi anlaşılma çabası olarak tezahür eder
(Yelken, 1999: 142). Bu noktada cemaatleşme

arzusu, kentin toplumsal farklılaştırıcı etkisinden
beslenirken, beri yandan kendisi de yeni bir toplumsal parçalanma sürecinin başlatıcısı olur. Öngörüldüğü gibi, yurttaşların oluşturduğu, kentsel
bütünlük arz eden bir mekânsal kurgudan; cemaat
ilişkilerinin yoğunlaştığı “adacık”lardan oluşan bir
mekânsal kurguya doğru kayma durumu ortaya
çıkmaktadır. Böylece “modern” bir kentte (İstanbul) İslamcı cemaat, “Batılı” olana karşı İslami bir
Habitus yaratma edimi gerçekleştirmektedir (Göle,
2008a: 92). Bu mekânsal kurgu, kentin ötekileriyle
ilişkilerde belli sınırlar çizer ve bir kapanma sistemini beraberinde getirir. Orada ancak kodlanmış
olan belli giyim, üslup, davranış, söylem ve alışkanlık kalıpları kabullenilerek yaşanılır. Bir boyun eğiş
ve katılım söz konusudur. Foucault, bu yerleri “heterotopya mekânlar” olarak ifade etmektedir (Foucault, 2005: 295). Heterotopya mekânı, bizzat
toplumun kurumlaşmasında yer alan, karşı-mevki
yerleridir. Heterotopya(lar) kendi özgünlüklerini/
farklılıklarını yansıtan, kendileri dışındakilere karşıt olan, fiilen gerçekleşmiş ütopya mekân(lar)ıdır.
İsmailağa örneğinde de, kentin içinde-ama dışında-, kentle ilişkili-ama kapalı bir evrende yaşanan-,
‘kendi’ dinsel-ideolojik kaynaklarından beslenen
heterotopik bir mekân kurgulanmıştır. Cemaati oluşturan, bir arada tutan başlıca unsur, sahip
oldukları İslami kimlik ve aidiyet bilincidir. Bunu
destekleyen ikinci unsur ise moral-motivasyondur.
Cemaat içi birincil ilişkilerdeki samimiyet, şahsi yakınlık, duygusal derinlik, moral teslimiyet ve
sosyal dayanışma, bireylerin kişiliğine nüfuz ederek
onları kenetlemektedir.
İsmailağa gibi İslami bir cemaatin mensubu
için kentin ‘modern’liği; ahlaki yozlaşmayı, maddeci putperestliği, dindışılığı içerdiğinden (Gülalp,
2003: 133) kapanma zor olmamakta, aksine sözü
edilen kentle ve onun değerleriyle bir çatışma hali
yaşanmaktadır. İslami cemaat burada benlik, cinsiyet ilişkileri ve yaşam biçimlerine ilişkin farklı
söylemler ve normatif değerlerle tanımlanan bir
çatışma alanını görünür kılar. Bu alan, din ile siyasetin kesiştiği yerde konumlanan bir alandır
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(Göle, 2008b: 35). Artık cemaat, yalnızca belirli
hegemonya konumuna karşı gösterilen bir tepkiyi
ifade etmekle yetinmez, aynı zamanda hem modernleşmenin bir karşı-kültür modelini, hem de
yeni bir kimliğin sunumunu gerçekleştirir. Cemaat
mensubu bireyin, tahayyülündeki modern kentle
arasındaki bağlar böylece zayıflarken, bu bireyler
sahip oldukları cemaat kimliğini gövdesel simgelerle (çarşaf, türban, cübbe, sarık, sakal...) abartarak
daha da pekiştirme yolunu seçmektedirler (Göle,
2008a: 91). Bunu söylerken, bu gövdesel simgeleri,
salt bir tepki ya da karşıtlık yaratma arzusu olarak
görmemekteyiz. Bunlar, mensup oldukları cemaatin, kendilerine sunduğu İslami yaşam formu
içerisindedir. Ancak özellikle kamusal alana çıkış
süreciyle birlikte sözü edilen simgelerle kendilerini
adeta “İslam güzeldir”8 mesajının havarileri olarak
tasavvur ettiklerini söylemek mümkündür.
Cemaat yaşamının ve simgesel görünümlerin, günlük yaşama böyle yansımasında İslami
bir popülizm vurgusu öne çıkmaktadır (Sarıbay,
2001: 95). Keza araştırdığımız İsmailağa’nın da
Çarşamba’daki mekânsal kuruluşunda, son yıllardaki muhafazakârlaşma eğilimlerine paralel olarak,
kültürel popülizmin görünür kılındığı açıktır. Ülkedeki siyasal atmosferden ve radikal İslamcı hareketlerin yükselişinden de istifade eden cemaat
yazılı/görsel medya, cemaat yayınları, alt örgütlenme alanları ve kullandıkları simgesel araçlarla İslami kültürel bir popülizme yönelmektedir. Sonuç
olarak, cemaatin kamusal alanlardaki görünürlüğü
artmakta ve önceleri onları kapalı ‘getto’ yaşamı
içerisinde görüyorken, şimdi de kamusal alanlara çıkışını izlemekteyiz. Gilles Kepel bu durumu
açıklarken, cemaatçi kimliğin yeni sayılabilecek
önemli bir özelliğinin de, başlangıçta kendisine
ait kapalı bir getto oluşturmasına karşılık, süreç
içerisinde ‘kamusal alanda’ kendisini ifade etmeye başlaması olduğunu belirtir. Kepel’e göre; başörtüsü takarak okula gitmek, okulda kendi inanç
8

“İslam güzeldir”, 12 Ocak 2010 tarihinde Çarşamba semtinde
bir esnafla semti konuşurken sarf ettiği sözler.

ve kültürüne uygun bir eğitim talebi, toplu yemek
salonlarında ‘helal’ et ve yemek isteği, siyasal yapılanmada temsil üzerine çalışmalar gibi örnekler,
içine kapalı cemaatçilik konumundan cemaat kimliğinin kamusal alanda sürmesi isteğine geçişin can
alıcı örnekleridir (Kepel, 1995: 137, 141, 238).
Buraya kadar, genel manada İslami cemaatin
ortaya çıkışı, kurduğu yaşam örüntüleri ve motivasyon unsurları üzerinde duruldu. Kanımızca İsmailağa Cemaati’ni böylesi bir çerçeve içinde anlamak ve ortaya koymak daha gerçekçi olacaktır. Bu
noktadan hareketle İsmailağa Cemaati’ni daha yakın bir mercekten izlemek olasıdır. Az olmakla beraber yazılı kaynaklar ve sahada yapılan gözlemler/
görüşmeler ışığında, Çarşamba semtinde hayata
geçirilen İslami yaşam, ilişki ve bunların mekânla
olan etkileşim süreçleri ele alınacaktır.
Cemaatin Gündelik Yaşam Pratikleri
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan ve merkezinde İsmail Ağa Camii’nin olduğu Çarşamba semti, özellikle son yıllarda basın yayın organlarınca
topluma yansıtılan İslami kimlik ve burada yaşayan
insanların günlük yaşam içerisindeki giyim-kuşam,
kılık-kıyafetleriyle; tarikatın önde gelen isimlerinin
kamuoyuna sunulan özel görüntüleri ve verdikleri
özel demeçlerle ön plana çıkmaktadır. İslamcı yazar
sosyolog Ali Bulaç cemaati “Modern ve postmodern
toplumlarda da demodernist, antimodernist gruplar
var. Bizim demodernist, antimodernist gruplarımız
İsmailağa’da kendini ifade eder. Fakat böyle derin
felsefi analizlerle ortaya çıkmış değiller” (Zaman, 13
Eylül 2006) biçiminde tanımlamaktadır.
Cemaatin ilk göze çarpan yanı mensuplarının
görünüm biçimleridir. Tesettür; kadın müritlerin
çarşaf giymesi, erkeklerin cübbeli, sarıklı, şalvarlı
oluşu, sünnet olduğu savına dayanarak sakal bırakması gibi kuralları bulunmaktadır. İslamiyet’i, salt
ibadet etmek olarak görmeyen; onun aynı zamanda, bütün zamanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir
yaşam tarzını gerektirdiği biçimindeki anlayıştan
hareketle cemaat, müritlerinin giyim kuşam gibi
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görünümlerini dahi düzenlemektedir. “Laik” kamuoyunca “İslam’ın canlandırılması” biçiminde
algılanan bu tavır, cemaat içinse bambaşka bir
anlam içermektedir: “İslam’ı yaşamak.” Saha çalışması için semte gidildiğinde, özellikle de caminin
bulunduğu Çarşamba Caddesi boyunca, anlatıldığı biçimde giyinmiş kadın ve erkeklerin fazlalığı
dikkat çekmiştir. Cemaat içinde, yazılı olmamakla
birlikte müritlerin günlük yaşamlarına dair tüm
detaylar, nelerin yapılıp yapılamayacağına dair kurallar, tarikat şeyhi tarafından tespit edilir ve bu
konularda tavizkar olmadıklarını söylemek mümkündür (Çakır, 2002: 66). Keza cemaatin, günlük
yaşamı bu kadar katı kurallarla yönetmesi, onu diğer İslami cemaatlerden ayıran bir niteliktir.
Cemaat ile ilgili olarak özellikle medyada yapılan spekülatif haberlerden sonra, bu semtte yaşayan ve burada esnaflık-ticaret yapan insanların “yabancı” addettikleri kişilere karşı şüpheci, güvensiz,
hatta kimi zaman öfkeli olduklarına dair bir tutum
içinde oldukları söylenebilir. Bu noktada sahadaki
görüşme taleplerimize büyük oranda olumsuz yanıt verildiğini, sohbet havası içerisinde konuşulan
kimselerin de ‘bilgi’ vermemek için çaba sarf ettikleri fark ettik. Bu güne kadar bu cemaatle ilgili
akademik çalışmaların yapılamamış, yapılanların
da bilinen-görünenlerin ötesine geçmeyi başaramamış
oldukları söylemek mümkündür. Sahadayken bunun nedeninin, cemaat önde gelenlerin
doğrudan müdahil olarak,
kapalılık konusunda cemaate
telkinlerde bulundukları sonucuna ulaştık.
İsmailağa cemaatinde iç
ilişkiler mürşit-mürit çerçevesinde sürdürülür. Nakşibendî
cemaatlerinin genelinde bu
ilişki biçimi söz konusudur.
Burada müride, ruhani gelişiminde nasıl yükseleceği ile
ilgili adım adım, talimatlar

dâhil olmak üzere açık bir program sunulur. Ayrıca
hemen her konuda tarikat şeyhine danışma imkânı
verilir. Şeyh ve cemaatin diğer ileri gelenleri, müritlerin kendilerine sunulan doğrultuyu takip edip
etmediklerini gözlerler (Özdalga, 2006: 243).
Böylece cemaatte kolektif bir biçimden ziyade,
şeyhin verdiği ‘derslere’ göre şekillenen bir İslam
algılayışı ortaya çıkar. Ruşen Çakır bunu “öğretmeöğrenme, anlama-dinleme, şart koşma-itaat ilişkisi”
(2002: 64) olarak ifade etmektedir. Çarşamba’da

Ek: 3 �smailağa Camii kapısı
Ek: 4 �smailağa Camii sokağı
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Ek: 5 Cemaatin bir internet sitesi

Ek: 6 Camii adına kurulan bir internet sitesi

görüşülen insanlardan özellikle Ramazan aylarında, kandil gibi kutsal zamanlarda ve cuma namazlarında İsmailağa Camii’nin semt dışından
gelenlerle birlikte hayli büyük bir kitleyi topladığı
öğrenilmiştir. Cemaat, kadın ve erkek müritlerine
dönük ayrı ayrı toplantılar, sohbetler düzenlemekte; burada dini içerikli sohbetler, dinsel kişiliklere
dair anlatılar yapılmakta, günlük yaşama dair konular üzerinde konuşulmaktadır. Cemaate ve/veya
İslam’a ilgi duyan farklı kimseler de, belli enformel
ilişkiler üzerinden bu toplantılara kabul edilmektedirler. Burada özellikle dinsel yapılanmalara hâkim
olan ‘sözlü iletişimin’ yoğunca etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Cemaat şeyhinin ve önde gelen
hocaların hitabet sanatında-iletişim kurmada başarılı olduklarına dair bir genel kanı gözlenmiştir.
Araştırmamız süresince cemaatin, günümüz kitle
iletişim araçlarını kullandığını, hatta kendi adlarına kurulan internet sitelerinden video, ses kaydı ve
bunların yazılı dökümleriyle kendisini sunduğunu
gözlemledik.
Çarşamba’da dolaşırken karşılaştığımız tezgâhlarda satılan cd, dvd gibi ürünlerin tümü İsmailağa
Cemaati’nin önde gelen isimlerinin ve az da olsa
farklı cemaatlerden isimlerin görüntülü konuşmalarını/vaazlarını içeren ürünlerdi. Tezgâhların
başında bulunan satıcıların, cemaat müritleri gibi
olan giyimleri ve sakallı-takkeli oluşları da dikkat
çekici bir durumdu.
Saha çalışmasında görüşülen hiç kimse cema-

atin mensubu olduğunu açıkça kabul etmemekle
birlikte; Şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan, diğer hocalardan ve genelde cemaatten övgü içeren
sözlerle bahsetmektedirler. Özellikle şeyhin karizmatik bir liderlik unsuru olduğu tespit edilmiştir.
Yine genelde dillendirilen bir diğer konu da kendileri dışındaki ‘modern’ kente ve günümüz sosyo-kültürel yapısına dair katı eleştirileri olmuştur.
Metropole kuşkuyla bakanlar; sahtelik, yozlaşma,
dinden sapma, geleneğin bozulması gibi kavramları
kullanmaktadır. Cemaatin mekânsal olarak gettolaşmış olması ve cemaat tarafından böylesi fikirlerin yoğunca enjekte edilmesi bu yaklaşımı güçlendirmektedir. Ayşe Saktanber, müritlerin bu duruşu sergilemelerini açıklarken; kendilerini “Şuurlu
Müslümanlar” olarak addeden bireylerin, devletin
kültürel hegemonyasından kurtulma çabasından
söz etmektedir (2007: 198). Yılbaşından önceki
günlerde semte gidildiğinde, İstanbul’a hâkim olan
yeni yıl kutlamalarına dair hiçbir emareyle karşılaşmadık. Diğer semtlerdeki dükkân vitrinlerinde,
camekânlarda yoğunca görülen renkli malzemeler,
süslü yazılar, yılbaşını çağrıştıran görsel materyallere Çarşamba’da rastlayamadık. Cemaatte yılbaşı,
sevgililer günü, babalar günü; bunun yanında kimi
sanatsal-kültürel etkinliklerinin ‘gâvur-ecnebi’ işi
olarak görmelerinin sonucu olarak, bu konulardaki tutumlarını, yaşadıkları mekânlara yansıttıklarını söylemek mümkündür. Ruşen Çakır “Mahmut
Hoca, modern dünyanın tüm yeniliklerine şüphe ile
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yaklaşıyor ve bunların büyük bir kısmını genellikle sorgulama ihtiyacını
bile hissetmeden” kökten reddediyor
(2002: 65) ifadesiyle bu gözlemimizi
desteklemektedir.
İsmailağa Cemaati, düşük ve
orta gelire sahip kesimlere hitap
eden bir cemaat durumundadır9.
Son yıllarda ön plana çıkan birçok
İslamcı veya tarikatlarla bağlantılı
büyük sermaye sahipleri, bu cemaatte söz konusu olmamaktadır. Bu anlamda “küçük çaplı” bir ekonomik
faaliyetten söz etmek mümkündür.
Bunun, cemaatin seslendiği kitlenin
sınıfsal konumuyla olduğu kadar, modern ekonomik kurumlara ve bu anlamda modern ekonomik ilişkilere mesafeli durmasıyla ilgisinin olduğu
açıktır. Cemaati yakından tanıyan ve bir dönem
içinde bulunmuş olan Müfid Yüksel de, müritlerin çoğunluğunun küçük esnaf olduklarını teyit
etmektedir (Yeni Aktüel, sayı: 149). Çarşamba
semtinde zanaat ve ticaretle uğraşan küçük esnafların büyük kısmı yine bu semtte yaşamaktadır.
Çoğunluğunun cemaatle direkt veya dolaylı bir
ilişkilenme içinde olduğu söylenebilir. Büyük sermayeli markalardan hiçbirinin burada şubesinin
bulunmaması da diğer bir ilginç gözlemimiz oldu.
Yalnızca perakende gıda satan marketlerden Bim
ve A101’in birer şubesi bulunmakta -ki bunların
sahipleri de İslamcı “yeşil” sermayedarlar arasında
sayılmaktadır. Zaten gözlemlediğimiz kadarıyla,
cemaatin icazetini almadan burada iş yeri açmak
veya sürdürmek pek de mümkün değildir. En
azından, mekânın hâkimi konumunda olan güçle
çatışmasızlık halinin bulunması zorunludur. Aksi
takdirde gerek diğer esnaflar, gerekse semt sakinleri
tarafından kolayla tecrit edilme, alış veriş yapmama
gibi yaptırımlarla karşılaşmak olasıdır. Keza semtte
9

Gazete ve TV’lerde cemaat ileri gelenlerinin lüks ve konfor içinde
yaşadıklarına dair yayınlanan görüntü ve haberler ile cemaat
müritlerinin sınıfsal durumu arasındaki fark dikkat çekicidir.

Ek: 7
Çarşamba’da
bir işporta
tezgâhı

Ek: 8 En çok
satanlar

gerçekleşen alış ve diğer ticari faaliyetler, yine cemaat ilişkileri çerçevesinde kurulmaktadır. Bu tür
ilişkilerin İstanbul’un diğer semtlerinde yaşayan
cemaat müridi kimselerle de sürdürüldüğünü öğrendik. Saha çalışması yaparken gözlemlediğimiz,
Çarşamba’daki işyerlerinin İslami çağrışımlar içeren isimleri de dikkat çekmektedir: Şura, Osmanlı,
Ensar, Peçe, Tekbir, İhlâs bu isimlerden birkaçıdır.
Sonuç olarak, bu mekân özgülünde ekonomik organizasyonların cemaat hegemonyası altında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Cemaat mensupları, katı bir İslami çizgiye
mensup olduklarından içki, kumar, flört gibi ko-
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nularda oldukça hassasler, mensuplarına sosyal,
tırlar. “Haram” ve “güekonomik dayanışma ve
nah” addedilen böylesi
yardımlaşma imkânları
şeylerden kesinlikle kasunarlar. İsmailağa örçınmayı telkin etmekte
neğinde de maddi yokve kendileri de buna
sunluk içinde bulunan
riayet
etmektedirler.
mensuplarına
destek
Faiz konusunda ise gösağlama, iş bulma, tirece bir esneklik içinde
cari ilişkiler kurmasına
olduklarını söylemek
aracılık etme, öğrencimümkündür. İslam faizi
lere kurslar düzenleme,
haram saydığından, biyurt ve kredi imkânları
rikimlerini İslami finans
sunma, ev kiralama gibi
kurumlarında
(Bank
enformel düzlemdeki
Asya, Al Baraka Türk,
patronaj ilişkilerini sürAnadolu Finans vb.) dedürmektedir. Bu tür ilişğerlendirmektedirler.
kilerin kimi zaman yerel
Semtte
görüştüyöneticilerle, kimi zağümüz emlakçılardan,
man bürokrasinin başka
Fatih ilçesinin kimi
yerlerindeki kurumlar
Ek: 9 �smailağa Yatılı Kuran Kursu
merkezi noktaları harive bireylerle etkileşim
cinde emlak piyasasının ve kira ücretlerinin ben- halinde olduğu bilinmektedir.
zerlik gösterdiğini öğrendik. Daire kiraları 400İsmailağa cemaati, diğer kimi İslamcı cemaat800 TL fiyat aralığında değişmektedir. İsmailağa ler gibi siyasetle doğrudan ilişkili değildir. GeçmişCamii’ne yakın olan muhitte ise kira ücretlerinin te yapılan seçimlerde çoğunlukla Milli Görüş çizyüksek noktalarda seyrettiğini öğrendik. Görüşü- gisinden gelen ve Türkiye’deki İslami muhafazakâr
len emlakçılar, genel olarak semtlerine dair övgü ana akımın temsilcileri olan partilere (MNP, MSP,
içeren anlatımlar yapmakta iken; özellikle camii ve RP, FP) oy vermişlerdir (Çakır, 2002: 66). Ancak
dergâha yakın yerlerden söz ederken, ‘temiz mu- cemaat; süreklilik arz eden, kendilerine has, bağımhit”, “dini-bütün komşular”, “samimiyet”, “nezih sız bir siyasal çizgi izlemekten uzak durmaktadır.
yer” gibi sözlerle, cemaatin mekâna dair kodlama- Özellikle 28 Şubat sonrası siyasal İslam’da ortaya
larını da yansıtmaktadırlar. Cemaatin etkin olduğu çıkan ikilik sürecinde (AKP, Saadet Partisi) kararalanda, modern ve cemaatle ilişkisiz ailelerin za- sız kaldıkları ve bunun oy verme tercihlerine yanman içinde buradan taşındıklarını, -bunun da açık sıdığı biçimindeki görüş hâkimdir. Buna rağmen
olarak ifade edilmese de- cemaatin görünmeyen bas- yerelde belediyeyi ve yine siyasal iktidarı ellerinde
kısından kaynaklandığını biliyoruz. Yine özellikle bulunduran AKP ile pragmatik bir “denge siyasealt ve orta sınıf İslami kimlik sahibi ve/veya cema- ti” sürdürmektedir. Seçim dönemlerinde şeyhin
ate sempati duyan insanlar için buranın bir çekim oy verme tercihi cemaati de belirler ve buna riayet
merkezi olduğunu, İstanbul’un kimi farklı semtle- edildiği söylenebilir. Ancak genel anlamda İsmailarinden buraya taşınanların olduğunu öğreniyoruz.
ğa Cemaati’nin siyasette özne, aktör olmaktan ve
Türkiye’de örgütlü İslamcı cemaatler tam anla- siyasal bir çizgi kurmaktan uzak kalmayı yeğlediği
mıyla bir patronaj ilişkisi halinde işlerlik gösterirler açıktır. Araştırmamızda ulaştığımız sonuç, bunun
(Özdalga, 2006: 251-Kıray, 1999: 324). Cemaat- nedeni, cemaatin kitleler ve kamuoyu nezdinde
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kendini ‘hak yoluna ve sünnete adayan, dünyevi işlerle uğraşmayan, ahirete ve ibadete odaklı’ bir imajı
koruma düşüncesidir.
Cemaatin merkezi İsmailağa Camii olmakla
birlikte, semtte bulunan iki dini eğitim kurumu da
önem arz eder. Bunlar İsmailağa Erkek Kuran Kursu, İsmailağa Kız Kuran Kursu ve bunların yurtlarıdır. Bu kurumlar, yasal statü ile camiye bağlı olarak
eğitim vermektedir. Cemaat, burada İslami bilimler
eğitimi alan çocuk ve gençler aracılığıyla, bir nevi
kendi devamlılığını sürdürme çabası içerisindedir.
Eğitimini bitirenler farklı yerlerde imam, hafız, vaiz
olarak cemaat düşüncesini yayma ve örgütlenme faaliyetlerini icra ederler. Sahada bu konuda direkt bir
gözlemimiz olmamakla beraber, bu cemaatin eğitim
düzeyinin diğerlerine oranla daha düşük olduğunu ve entelektüel bir temelden yoksun olduklarını
öğreniyoruz (Yeni Aktüel, sayı: 149). Müfid Yüksel
cemaatin hem modern eğitim, hem de İslami bilimlerde güçlü olmadığını, bunun kendini en çok
Arapça dini ilimlerde hissettirdiğini ifade etmekte, daha çok hafızlık müessesesi ve kıraat ilimleri
üzerinde ihtisas sahibi olduklarını söylemektedir.
Yüksel’e göre müritlerin çoğunun esnaf ve zanaatkâr
oluşu da, modern ve dini eğitim niteliğinin zayıflığından kaynaklanmaktadır (Yeni Aktüel, sayı: 149).

Ek: 10 Kasrı Arifan Dergisi

Son yıllarda İslamcı akımın kamusal alandaki
görünürlüğü, yazılı ve görsel medyada da yansımalarını bulmaktadır. İslami formata sahip birçok
yerel ve ulusal radyo, TV kanalı yayın yapmakta,
cemaatler kendi dergilerini, kitaplarını yayınlamakta, kimileri gazete çıkartmakta. Kültür sektöründe artan biçimde İslami müzikler, filmler,
diziler, romanlar üretmektedirler. Araştırmamız
süresince İsmailağa Cemaati’nin Kasrı Arifane ve
Beyan adlı iki dergiyi çıkardığını ve bunlar aracılığıyla cemaatin pek çok konudaki fikirlerini deklare etmek suretiyle sözcülüğünü yaptığını gördük.
Hemen hemen tüm cemaat yapıları günümüzde
bilişimin öneminin farkına vardığından internet
ortamında da benzer bir süreç görülmektedir. Çarşamba semti ile ilgili elde ettiğimiz sonuç ağırlıklı
olarak İslami TV (STV, kanal 7, Meltem…), radyo
kanalları (Akra, Marmara, Üsküdar, Burç...) tercih
edilmekte, ancak diğer ‘laik’ kanallar da kısmen
izlenmektedir. Semtte gezerken gözümüze çarpan
diğer bir konu da dini kitapların, hac malzemelerinin, dinsel CD ve kasetlerin satıldığı yerlerin çokluğu olmuştur. Semti dolaşırken bazı işyerlerinin
vitrinlerinde ve semtte sıkça karşımıza çıkan işporta tezgâhlarında gördüğümüz kitapların hepsi;
İslami görüşe mensup yazarların kitapları, Arapça

Ek: 11 En çok satılan kitaplar
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yazılmış ilmihaller, dua kitapları, Çeçen mücahitleri veya Filistin üzerine yazılmış kitaplardı.
Çarşamba semtinde coğrafi köken olarak çoğunluğu, Karadeniz’den göç edenler oluşturmakta,
ancak Kürt, Arap gibi farklı etnik kökenden gelen
aileler de bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinden
göçlerde, tarikat şeyhi Ustaosmanoğlu’nun Trabzonlu oluşu ve yine tarikatın bu bölgede müritlerinin çokluğuyla açıklanabilir. Kente göç edilirken,
kendilerinden önce buraya yerleşmiş olan hemşehrilerinin varlığı ve cemaatin Çarşamba semtine dair
ürettiği “temiz”, “İslami” muhit imajı, bu kesimleri etkilemekte ve kendine çekmektedir. Cemaatte
dinsel kimlik, diğer tüm kimliklerin (milli, etnik,
ekonomik, cinsel…) önündedir. Buna rağmen, görüldüğü kadarıyla İslami kimliğin ardından onu
destekleyen bir Türk milliyetçiliğinin hâkim olduğunu belirtmek gerekir. Fatih ilçe genelinde izlediğimiz seçim sonucu grafikleri de bu görüşümüzü
doğrular niteliktedir.
İsmailağa Cemaati bağlamında kadın ele
alındığında, geleneksel İslami kadın nosyonuyla
karşılaşmaktayız. Cemaat, bu konuda diğerlerine
oranla daha da tutucu bir çizgide durmaktadır.
Cemaat mensubu kadınlar ve müritlerin eşleri,
kız çocukları çoğunlukla çarşaf giyerek sokağa
çıkarlar. Genç kızlarda çarşafın dışında, “tesettür giyim” olarak tabir edilen kapalı giysilerin ve
türbanın tercih edildiği gözlemlenmiştir. Burada
örtünme cemaatin önceliğini sembolize eder; yasaklanan, mahrem olan nefis ve cinselliğin, özelin

sınırları içerisine hapsedilmesini ve kamuoyunun
gözlerinden korunmayı temsil eder (Göle, 2008b:
38). Fatih’te ve özellikle Çarşamba semtinde kapalı kadınlara hitap eden tesettür giyim mağazalarının, İslami tıp kliniklerinin, kuaför ve İslami
spor salonlarının çokluğu da bu olguyu açıklamaktadır. Cemaatte evlilikler, çoğunlukla cemaat
onayından geçerek ve kendi aralarında gerçekleşmektedir.
Kadınların ekonomik yaşama katılımı çok nadir olmakla beraber, son dönemde eğitimli kimi
kadınların cemaat ilkelerinden taviz vermeden bu
konuda adımlar attığından söz edilebilir. Ancak
genel anlamda kadına biçilen misyon ev içerisindeki faaliyetlere dairdir. Bu noktada Kıray’ın İslami
cemaatlerde kadının zamanla güç sahibi olacağı,
kentsel kimi değerlerle buluşacağı (Kıray, 2007:
183) şeklindeki savı İsmailağa örneğinde gerçekleşmemiştir diyebiliriz. Benzer bir durum, çok eşlilik
konusunda da mevcuttur. İslamcılara göre son derece meşru olan çok karılılık (Göle, 2008b: 65) İsmailağa Cemaati’nde hâlâ yaygın olarak kabul gören bir düşüncedir. Cemaat çok eşliliği peygamber
“sünnet”ine dayandırarak ona meşruiyet kazandırmakta, kadının boşanma hakkının tanınmasını ise
kabul etmemektedir.
Cemaat mensupları, modern kentle iç içeyan yana bulunmanın verdiği pratik sorunlara
İslamiyet’in “Asrı Saadet” dönemine başvurarak
çözüm üretmeye çalışmaktadırlar (Göle, 2008b:
138). İslamiyet’in kuruluş dönemlerini referans

Ek: 12
29 Mart 2009
Yerel Seçimleri, Fatih İlçesi
Sonuçları

BİR HETEROTOPYA MEKÂNI OL ARAK FATİH-ÇARŞAMBA ÖRNEĞİ

alan bu yaklaşım “ezan sesi ile
uyanılan” (Işık ve Pınarcıoğlu,
2009: 291) bir mekân tasavvuru taşımaktadır. Öte yandan
gündelik yaşama dair ortaya
çıkan sorular; kadın ve erkeğin
görüşmesi, kadının yürüyüşü, elbiselerin rengi, Müslüman’ın kiliseye girmesi, taksitle satış, karşı
cinsten doktora muayene olma,
tokalaşma, altın-gümüş kullanımı, muska-nazar boncuğu, spor
maçlarında şort giyme… gibi
temalar üzerinde gelişmektedir. (Çakır, 2002: 34).
Sonuç
Bu çalışma bağlamında; kentsel mekânlarda
oluşan toplumsal farklılaşmalar ve bu farklılaşma
sonrasında ortaya çıkan pratikler, “kendi” benzerleriyle yaşam(a) arzusunun İslami bir cemaat
örneğindeki sonuçları ve bunun kurduğu “yeni
mekânlar” ele alınmıştır. Bu noktada Türkiye’de
faaliyet göstermekte olan geleneksel İslami cemaatlerden biri olan İsmailağa Cemaatinin, Fatih
Çarşamba semtindeki mekânsal kurgusu ve/veya
mekânsal pratikleri ve bunun üzerinde şekillenen
ve bunu şekillendiren yaşam ve ilişki biçimi üzerinde durulmuştur. Cemaatin söz konusu semtte
kıyasla özgün bir İslami mekân kurguladığına ve
bunun toplumsal farlılıklar yaratan etkisine dair
sahada gözlemler gerçekleştirilmiş ve bu gözlemler
ışığında kent ve mekân analizi yapılmaya çalışılmıştır.
İsmailağa Cemaati, ulus-aşırı bağlantıları yoğun metropoliten bir kent olan İstanbul’un merkezi sayılabilecek bir uzam içinde olmasına rağmen “modern” kentsel değerleri olduğu gibi değil,
kendi İslam anlayışı çerçevesinde değerlendirerek
bunu uyarlamakta; kabul ve/veya reddetmektedir.
“Getto” olarak tanımlanan bu mekânda, cemaatin
sınırlarını belirlediği yaşam perspektifinin hâkim
olduğu gerçeği, bu mekânda toplumsal ilişkilerin

Ek: 13 Çarşamba’da kadınlar

de yeniden üretilmesini beraberinde getirir. Bununla birlikte burada yaşayan insanlar günlük yaşamda kentle pek çok konuda ilişkilenmekte ve bu
ilişkilenme noktasında yoğun bir geçişlilik gerçekleşmektedir. Kente ve kentsel değerlere tamamen
kapalı olmayan bu İslami mekân cemaatin bir “iç
kamusal alan”ı niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla
bu iç kamusal alanda kurulan dini yaşam ve ilişkiler, bir noktadan sonra kamusal alana çıkışın da
simgesi ve aracı olmaktadır.
Günümüzde kent ve kentleşme ile ilgili yeni
tanımların getirilmesinin gerekliliği, bu çalışmada
da görünmektedir. İslami cemaatin kentle, kentleşmeyle, “modern” olanla kurduğu ilişkiler ve
cemaatin özgün İslami mekânsal pratikleri de bu
yeni tanımlama sürecine dâhil edilmesi gereken
kavramlardır. Cemaat de süreç içerisinde pek çok
değişim geçirmekte, sahip oldukları İslami kimliği de dönüştürmektedir. Sonuçta cemaatin sahip
olduğu dinsel kimlik, yaşadığı mekân(lar)ı dönüştürmekte; diğer yandan üretilen bu yeni mekânlar
da cemaati, cemaatin yaşam ve ilişki biçimlerini
değiştirmekte, dönüştürmektedir. Bu ikili döngü/
sarmal birbirini sürekli olarak besleyerek değişimi
sürekli kılmaktadır.
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José Casanova

Public Religions in the
Modern World
Chicago : University of Chicago Press

J

ÖNDER KÜÇÜKURAL
Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi
Georgetown Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı

osé Casanova’nın Modern Dünyada Kamusal Dinler (Public Religions in the Modern World) adlı yapıtı 1994’te basıldı. Casanova’nın
bu eseri geçerliliğini azalarak da
olsa sürdürmekte olan sekülerleşme kuramına din sosyolojisi alanında yapılmış en önemli eleştirilerden biri sayılabilir. Din sosyolojisi alanında bu kadar önemli bir
kitabın hâlâ Türkçeye çevrilmemiş
olmasını, ülkemizdeki sekülerizm
ve laiklik kavramları etrafında yapılan tartışmalar düşünüldüğünde
anlamak oldukça güçtür. Bu sebeple bu kısa kitap
tanıtımında kitabın temel amacına ve içinde geçen
kendinden sonra oluşmuş olan din sosyolojisi literatüründe etkili olan önemli kavramalara ve tartışmalara kısaca değinmeyi hedefliyorum. Bu kısa yazının
Türkiye’de din sosyolojisi alanında çalışmakta olan
akademisyenlerin kitaba olan ilgisini artırmasını ve
kitabın çevrilmesi için ortak çalışmalar yapabilecek
akademisyenleri teşvik etmesini umuyorum.
Casanova bu kitabında birçok sosyal bilimcinin toplumsalı anlamak amacı ile geliştirdiği özel
- kamusal, uhrevi – dünyevi, modern – geleneksel
gibi ikiliklerin tarihsel ve sosyal gerçekliği kavramada yetersiz kaldığını karşılaştırmalı din sosyolojisinin verdiği imkânlar ile farklı din ve kültürlerde,

tarihsel veri yardımı ile göstermektedir. Kitabın adındadan da
anlaşılacağı üzere Casanova’nın
asıl amacı sekülerleşme kuramınca
iddia edilen kamusal ve özel alan
ayrımının dinin modern toplumlardaki serüvenini anlamakta yetersiz kaldığını göstermektir. Bu
ikilik çerçevesinde sunulan iki alan
gerçek hayatta çoğu kez birbirinin
içine girmekte; bu kavramlar farklı bağlamlarda anlam kaymalarına
uğrayarak farklı şekillerde tezahür
etmektedir.
Sekülerleşme1 kuramı modernleşmenin sekülerizmi de beraberinde getireceğini varsayar. Burada asıl kastedilen sekülerleşmenin de modernleşme gibi tek bir doğrusal ilerleme
çizgisini takip edeceği, modernleşme paketinde
onunla benzer bir serüveni yaşayacağıdır. Casanova,
daha sonra sekülerizmi meta düzlemde2 konu alan
1

2

Sekülerleşme ve laiklik kavramlarını birbirinden ayırmak
gerekiyor. Sekülerleşme sosyal, siyasal ve kültürel hayatın uhrevi
olandan soyutlanarak dünyevileşmesi anlamında kullanılmakta,
laiklik ise asıl olarak Fransa’da ortaya çıkmış Türkiye’de de etkisi
hissedilen dinin devlet eliyle kontrolü anlamına gelmektedir.
Casanova eserinde sekülerleşmenin farklı tezahürlerini
tartışmakla birlikte daha çok ilk yorumu benimsemektedir.
Meta düzlem diyerek seküler kuram üzerine düşünen, seküler
kuramın toplumsal yaşamı ele alış biçiminin toplumsal yaşamın
dönüşümüne etkilerini inceleyen yazıları kast ediyorum.
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bir çok düşünürün atıfta bulunacağı sekülerleşme başarılabileceğini iddia etmişlerdi.
Casanova’ya göre sekülerleşme tüm dünyada
kuramının üç iddiasına bu kitabın birinci bölümünde değinmektedir: farklılaşma (differentiation), yaşanmakta olan bir olgudur. Fakat ekseriyet ile
benimsenen evrenselci ve teolojik bakış açısı yaşaazalma (decline), özelleşme (privatisation).
Sekülerleşme kuramcıları, ilk olarak farklılaş- nan hadiseyi kavramamızı engellemektedir. Örnema tezi ile Ortaçağ’da kilisenin etkisinde olan ka- ğin yukarıda kısaca değinilen azalma, farklılaşma
nun yapımı, eğitim, sağlık, sosyal refah hizmetleri ve özelleşme süreçleri birbirinden ayrılarak farklı
toplumlardaki tezahürleri incelegibi birçok alanın dini kurumdiğinde sekülerleşme deneyiminin
lardan özerk devlet kurumlarının
Casanova’ya göre
çok farklı biçimlerde yaşandığı
eline geçtiğini; bu alanlarda disekülerleşme
görülecektir. Sovyetler Birliği’nde
nin etkisinin minimize edildiğini,
tüm dünyada
görülen dinin siyasal alanın dışına
dinin giderek sadece dini inanç,
yaşanmakta
olan
zorla atılması örneği dışında din
ibadet ve ritüel alanları ile sınırbir olgudur. Fakat
ve siyaset birçok toplumda de
landırıldığını ileri sürdüler. Dinin
ekseriyet ile
facto biçiminde iç içe geçmektedir.
etkisinin toplumsal hayatta azalDevlet kurumları ve dini kurumması ise din alanının farklılaşma
benimsenen
lar arasında ülkeden ülkeye ve
ile birlikte özerk bir statüye doğru
evrenselci ve
tarihsel olarak büyük farklılıklar
evrilmesinin doğal sonucu olarak
teolojik bakış
gösteren yakın ilişkiler mevcutgörüldü. Buna göre din önce erozaçısı yaşanan
tur. Birçok ülkede, Türkiye’de de
yona uğrayacak daha sonra tamahadiseyi kavramamızı
görüldüğü üzere dini kurumlar
men ortadan kalkacaktır. Kiliseye
engellemektedir.
aynı zamanda devlet kurumu olagitme sıklığındaki azalmanın ve
bilmektedir. Almanya’da kilise eğikiliselerin üye sayılarında gözle
görülür düşüşlerin bu eğilimi kanıtladığı ileri sü- tim kurumlarının finansmanında hâlâ çok etkinrüldü. Sekülerleşme kuramcıları dinin özelleşmesi- dir. Siyasal tercihlerin oluşmasında da dindarlık
ni hem tarihsel bir süreç hem de liberal demokrasi çok önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin 1981’de
için normatif bir gereklilik olarak gördüler. Dinin Ronald Reagen’ın ABD başkanlığı seçiminde Evankamusal alanda apaçık görünen ve bu alanı dü- jelistlik çok etkin bir rol oynamıştır. Casanova din
zenleyen bir olgu olmaktan yavaş yavaş sıyrılarak sosyolojisi çalışmalarının ilk örneklerinden birini
sadece özel alan ile sınırlı, insanların vicdanlarına veren Durkheim’in uhrevi (sacred) ve dünyevi (proseslenen, tanrı ile birey arasına indirgenen bir olgu fane) arasında yaptığı gibi kesin bir ayrımın gerolması liberal demokrasiler için elzemdi. Nitekim çeği yansıtmadığını düşünmektedir. Gerçek dünya
Rawls, Habermas gibi düşünürler bu kitabın basıl- bu iki alanın birbiri içine geçtiği birçok örnek ile
masından önce çoğulcu ve liberal bir demokrasinin doludur. Din aslında sekülerleşme kuramcılarının
müzakere ile gerçekleşebileceğini, bunun da ancak iddia ettiği gibi özel alan ile sınırlı kalmamakta, tam
dini argümanların terk edilerek herkesin üzerinde tersine kamusal alanda farklı şekillerde kendine yer
mutabakata varabilecekleri seküler argümanlar ile bulabilmektedir.
Casanova sekülerizm kuramcılarını eleştirse de,
bu olguyu topyekün yadsımamaktadır. Aksine ona
Örneğin Gill, Anthony. 2001. “Religion and Comparative
göre sekülerizm sosyal yaşamı derinden etkilemekPolitics” Annual Review of Political Science Vol.4: 117-138;
Smith, Christian. 1996. “Correcting a Curious Neglect, or
tedir. Casanova tarihsel analizi içinde bu kavramın
Bringing Religion Back In” pp. 1-28 in Disruptive Religion:
şeyleşerek (reification) toplumsal hayatı bizzat şekilThe Force of Faith in Social Movement Activism, New York:
Routledge.
lendirdiğinden bahsetmektedir. Sekülerleşme ken-

K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P

adına değil, siyasal olanın
di kendini doğrulayan
nasıl şekilleneceğini bebir kehanet (self-fulfiling
lirleme noktasında müprophecy) gibi işlemekte
cadeleye katılmaktadır.
ve toplum mühendisliYeni siyasal alan kamusal
ğinin önemli bir parçası
ile özel, sistem ile günlük
haline gelmektedir. Seküyaşam, hukuk ile ahlak,
lerleşme kuramınca iddia
sivil toplum ile aile, aile
edilen dönüşümler bireile devlet, ulus-devlet ile
bir yaşanmış ya da eninde
bunu kapsayan uygarlıksonunda yaşanacak kabul
lar arasındaki sınırların
edilerek sosyal politikalar
nasıl ve neyin lehine çiüretilmektedir. Bunun
zileceğine göre şekillenyanında
sekülerleşme
mektedir. İşte bu mücakendi alt kültürünü de
delede dinler en önemli
yaratmaktadır. Seküleve etkili bir taraf olarak
rizm bir ideal olarak kenkarşımıza çıkmaktadır.
di ritüellerini, kendine
Bu “de-privatisation” süözgü mentaliteyi ve ayrı
recinde birçok ülkede
bir dinmişçesine kendidini aktörler, dini sosyal
ne özgü kültürel kimlik
hareketler kanalı ile sağformlarını ve beğenilerini
lıktan eğitime önemli
yaratabilmektedir. Yani
José Casanova
kamu hizmetlerinde yer
sekülerizm ayrı bir ideoloji haline gelmekte kendine dair iyi, doğru ve güzel almaktadırlar. Bu alanlarda özerklik iddiası içinde
anlayışını dayatabilmektedir. Dolayısı ile sekülerleş- olan seküler devlet kurumlarının meşruiyeti -pazar
me üzerine düşünme, bu kavramın şeyleşme süreci- ekonomisinin de etkisi ile- sorgulanmaya başlamış,
ni de beraberinde düşünmeyi gerektiriyor. Seküleri- bu meşruiyet krizi dinlere yeni siyasal imkânlar tazimin sadece normatif anlamı üzerine odaklanmak nımıştır.
Casanova’nın kimlik siyaseti tartışmalarının
buzdağının su altında kalan büyük bölümünü görmemek ile eşdeğer bir hata yapılmasına sebebiyet yeni yeni başlamakta olduğu bir dönemde yazmış
olduğu bu kitabı, 11 Eylül saldırıları sonrasında
verebilir.
Bu kitapla Casanova’nın literatüre yaptığı en oluşan dünyayı algılamamıza -basımından 18 yıl
önemli katkılarından biri de “de-privatisation” kav- sonra- hâlâ yardımcı olabiliyor. Özellikle Türkiye’de
ramı ile anlatılmıştır. Bu kavramı özelleşmeden geri ve dünyada dini cemaatlerin etkisi siyasal, sosyal ve
adım olarak da çevirebiliriz. Casanova’ya göre se- kültürel hayatta çok daha derinden hissedilmeye
külerizm niteliksel anlamda bir dönüşümün tazyiki başlandı, belki de bu kitabın bize sağladığı imkânlar
altındadır. Tüm dünyada dinleri yeniden kamusal ışığında yapılması gereken en önemli tartışma, bu
alanda görmeye başladık. Son dönemde gerçekleş- yeni dini aktörlerin demokratik rejime, toplumsal
mekte olan yeni gelişmeler dinleri siyasal mücadele- çoğulcuğu zedelemeden ne şekilde eklenebileceklede önemli bir taraf olarak karşımıza çıkarmaktadır. rini araştırmak olacaktır. Bu soruya verilecek cevap
Bu değişim niteliksel bir değişimi ifade etmektedir. ezici çoğunluğu Müslüman ve Sünni olan TürkiÇünkü dinler bu siyasal mücadele ile geçmişte sahip ye’deki demokrasinin derinleşmesi için büyük bir
oldukları geleneksel yerlerini yeniden elde etmek önem arz etmektedir.

85

K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P TA N I T I M K İ TA P
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İki Dünya Arasında:
İstanbul’da Dindar Üniversite Gençliği
İletişim Yayınları
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İBRAHİM HAKKI ÖZKAL

zlem Avcı’nın 2012 yılının ilk günlerin- yacak yanlarının” olmadığını göz ardı etmeleridir.
de raflarında gördüğümüz “İki Dünya Bu gözlemlenemeyen durumun ikamesi olabileArasında: İstanbul’da Dindar Üniversite cek düşünce ve açıklamalar herhangi bir kaynakta
Gençliği” adlı kitabı uzunca bir alan araştırması so- bulunamayabilir. Bu yanılgı ve tavır ise araştırma
nucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesine yapılan alanı ya da topluluğu önce yabancılaştırır,
dayanmaktadır. Yazar, iki yıl boyunca İstanbul’da daha sonrasında da ötekileştirir. İşte bu konuda,
okuyan eden ve kendisini “dindar” ya da “dini has- bu çalışmayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik; gözlemcinin araştırma yaptısasiyete sahip” olarak tanımlayan
ğı topluluk içine girerek, onlarla
60 üniversite öğrencisiyle yapmış
Araştırma öncelikle
aynı sosyal ortam içinde bulunaolduğu derinlemesine görüşmeüniversitedeki dindar
rak, derinlemesine görüşmelerin
lerin ışığında, gençler arasındaki
gençlerin, sosyalleşme
yanı sıra, katılımlı bir gözlem
dindarlık algı ve yorumları ve yamekânlarından
tekniğini de kullanmış olmasıdır.
şam biçimlerindeki değişimi ve bu
geleneksele olan
Başvurduğu kaynaklar açısından
değişimin nedenlerini açıklamaya
bakışlarına,
cinsiyet
da oldukça zengin olan bu çalışçalışmaktadır. Dindar gençliğin
algılarından
tüketim
ma, özellikle 1980 sonrası soskendi içinde de çok katmanlı, healışkanlıklarına
ve
kırsal
yal alanlarda görünürlüğü artan
terojen bir yapıya sahip olduğu
ve
kentsel
alanlardaki
dindar gençliğin nasıl bir dünya
tezinden hareketle, bu çeşitliliğin
dindarlık
biçimlerinin
görüşüne sahip olduğunu ve bu
Türkiye’deki dindarlık algısı ve
yorumlanmasına kadar
gençlerin beslendikleri kaynakdini yaşam biçimi açısından negenel bir portresini
larla düşünce ve pratik anlamında
rede durduğu ve dindar gençlik
nasıl farklılık arz ettiklerini gösarasında bunun nasıl algılandığı,
çizmektedir.
termektedir.
yorumlandığı ve eleştirildiği üzeGeleneksel olan ve modern olan, kentsel yaşam
rine ipuçları veren kitap, ileriye dönük olarak da,
Türkiye’deki İslami algılar ve yaşam biçimlerinde- ve kırsal yaşam, dini bilgi ve bilimsel bilgi, kitabi
ki değişimin bir yönünü göstermesi açısından da olan ve yaşanılan din, aileden alınan dini bilgi ve
dini bir grup içinden alınan dini bilgi gibi birçok
önemli bir içeriğe sahiptir.
Araştırmacıların, sosyolojik gözlem yaparken gerilim noktasının üzerinden, bu gençlerin arada
düştükleri en büyük yanılgılardan biri “gözlemle- kalmışlıklarıyla başlayan bir değişim ve dönüşüm,
nen topluluğun, dışarıdan bakıldığında algılanma- bu araştırmanın genel çerçevesini belirliyor.
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Ortak paylaşım alanları: Üniversiteler
Araştırma öncelikle üniversitedeki dindar
gençlerin, sosyalleşme mekânlarından geleneksele
olan bakışlarına, cinsiyet algılarından tüketim alışkanlıklarına ve kırsal ve kentsel alanlardaki dindarlık biçimlerinin yorumlanmasına kadar genel bir
portresini çizmektedir. Gündelik yaşamlarındaki dinin ve dindarlığın konumunun değişiminde
kent hayatının ve üniversitenin belirleyici olduğu
temel savından hareketle, bunların aynı zamanda
dini yaşam biçimlerindeki algıların ve bu algıların
kendi içindeki farklılaşmasının da hareket noktası olduğu ileri sürülmektedir. Dindar kesim içinde
en çok tartışılan “modernleşme” ve “dünyevileşme”
tartışmalarının da başladığı nokta da burasıdır.
Kent hayatı, bir yandan bu öğrencilere kendi aralarında “sosyalleşme alanları”, diğer yandan da farklı
olanla biraraya geldikleri “karşılaşma mekânları”
sunmaktadır. Sosyalleşme alanlarında var olan dinsel hafıza güçlendirilirken, karşılaşma alanlarında
ise farklı olan karşı dinin temsil edilmesi tavrının
belirgin olduğu gözlenmektedir. Bu karşılaşma
mekânlarında, farklı olan (hem farklı dini gruplardan hem de “laik” olarak ifade edilen kesimden
bahsedilmekte) ile aynı ortamı paylaştıkları ve bu
şekilde yaşarken, yine de İslami hassasiyetlerine
azami derecede dikkat ettikleri görülmektedir.
Üniversite yaşamıyla birlikte yeni bir dünyanın
eşiğine adım atan gençlerin, dindar hassasiyetlerini koruma adına aldıkları önlemlerin başında bir
yere (cemaate veya vakıfa / dini bir gruba) intisab
gelmektedir. Bir yere bağlanma isteğinin, ailelerin
ve öğrencilerin iradesi dahilinde veya dışında gerçekleştiği görülmektedir. Dindarlık algılarındaki
değişimin ve farklılaşmanın önemli hareket noktalarından bir diğeri de budur: herhangi bir dini gruba düşünsel ve aktif yakınlık. Dindar öğrencilerin
dünyaya bakış açılarını belirleyen şeyleri, önceleri
ailelerinden sonra da sosyal çevre ve cemaat ya da
vakıf içerisinde öğrendikleri görülmektedir. Ailede
başlayan dindarlığın, esas olarak dini bir grup içinde
şekillendiği görülmektedir. Bu dini grupların kendi
içindeki sohbet ve tartışmalarının yanı sıra tavsiye
ettikleri gazete, dergi, kitap gibi yayınlarla, bu fikir

ve tavırların daha da pekiştirildiği görülmektedir.
Araştırmacı, tüm ana başlıklar ekseninde, aynı
cemaat ya da vakıf içerisinde bulunan gençlerin
bile, dini konulara hamlederken farklılıklarının olduğunu söylemektedir. Bu durum ise çalışma içinde bir “dindarlık ölçeği” oluşturularak ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu ölçek aracılığı ile de dindarlığa atfedilen anlam ve değer görünür bir biçimde
karşımıza çıkmaktadır.
Son olarak ise araştırmanın eksik kalan bir
yönü bazı görüşmecilerin yorumlarının o cemaat
ya da vakıfın genel davranışı olarak zannedilmesi
olmuştur. Devamlı değişen hayatın dinamikleri, bu
cemaat ve vakıfların davranışlarını değişime zorlamıştır. 10 yıl önceki algılarla günümüzdeki konuları yorumlayamayabiliriz. Örneğin; Milli Görüş
yapısını açıklarken oraya mensup bütün bireylerin
Nakşibendi tarikatına bağlı olduğunun ya da bu
iki yapı arasında çok güçlü bir bağ bulunduğunun
zannedilmesi en kolay ve çabuk düşülen hatalardan
biri olmuştur.

87

