
lslamclllk, AKB Siyaset
NUH YILMAZ

AKP'ni n topografyasmi cikartmak,
28 Subat sonrasi Islamcihgm ko
ordinatlanrun tayini icin oldukca

onemlidir, lslamcihgm ne yana dustugu
nun en guvenilir haritasim cikartabilecek
verileri bulmak, tam da lslamcihgm smir
boylannda yer alan hareketlerin analiziyle
mumkun olabilir. Bu yuzden lslamcihgm
ne oldugu sorusuna veri!ecek bir cevap
AKP deneyimiyle hesaplasmak zorunda
dir , AKp, gerek demokrasiyle iliskisi, ge
rek insan haklan soyleminin tam gobegin
de yer almasi, gerek Islamci bir gelenek
ten neset etrnesi acismdan sadece Turki
ye'de degil, kuresel duze, de de Islamcih
gin nerede durdugunu sorgulamak acism
dan onemli bir deneyimi temsil ediyor .

Bir siyasal hareket olarak lslamcihgm
serencarm bircok metinde incelenmistir.
lslamcilrgi butun yuklemlerinden armdir
diktan soma geride kalan seyin ne oldu
gu , yani fenomenolojik bir indirgemenin
ardmdan lslarncihktan geriye ne kaldig.
AKP'nin tahli! edilmesinde onernli bir ug
raknr, a halde ilk sorumuz "bir siyasal
hareket olarak lslamcihk etiketi, kendisi

ne nispet edilecek butun elemanlanm
toplayacak ortak bir ozellik altmda birle
sebilir mi?" seklinde olacaknr, Butun ele
manlannm birlesiminden olusan ve 15
larnciligm artik degert olan bir ilke ne
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olabilir? Eger boylesi bir soruya ceVap ve
rilebilirse, bu cevap bir hareketin Islamci
olup olmadigma karar verebilecegimiz in
dirgenemez bir kriteri icerecektir, Meto
dolojik olarak tarihdisi bir kriter bulma
nm olanaksizhgi, her ne kadar tarihdisi
bir kriteri imkansiz hale getiriyorsa da,
ozellikle 20. yuzyilm ikinci yansmdan
soma yukselise gecen, Iran Devrirni'yle
siyasal iktidara da yerlesen lslamcihgm
analizi , bu hareketi benzerlerinden ayu
mak icin, tarihselligt kabul edilmis ve bu
haliyte de lslarncihgi diger siyasal hare
ketlerden tefrik edecek bir kriter butmak
saghkh bir yaklasirn icin zorunludur.
Eger bu kriter bulunabilirse, bu kriterin
yardmuyla hem lslamcihgi tarihsellestire
rek anlayabiliriz hem de tarihdisi bir ko
numdan kurtulrnus oluruz.

Ayru ad altmda tasnif edilen siyasal ha
reketlerin yerinin tayininde, bu hareket
lerin tarihdisi ortak noktalarmdan ziyade,
bu siyasal pozisyonlara kendilerini nispet
eden gruplann, kendilerini tarurnladiklan
siyasal mekan, siyasal olarak tercih ettik
leri ozne pozisyonu onem kazanmaktadir.
Kriter bulma fiili ise farkli gruplann ayru
isim altmda cern edilmesinin akabinde
ortaya cikan retrospektif bir eylemdir. a
halde sunu iddia edebiliriz: AKP'nin 15
lamer olup olmadiguu tayin ve tespit ede
cek tarih drsi fenomenolojik bir ilke ara-
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)'I~l bize bir sey kazandrrmayacakur. Peki
bu bir imkansizhksa, AKp'nin lslamcih
gmdan veya lslamci olmamasmdan nasil
bahsedebiliriz? Elimizde kalan araclar ne
lerdir boylesi bir hukum icin? Biraz daha
acarsak, pratikte siyasal hareketler, kendi
lerini nispet ettikleri hareketle iliskilerini
belirleyecek bir oz olmadigi halde, nasil
bir siyasal ozne pozisyonuna dahil edili
yorlar? Bu soruya verilecek kabaca iki ay
n cevap olabilir: llki, adt gecen hareketin
toplumsal olarak nasil bir kokenden gel
digi, hangi toplumsal iliskileri degistirdi
gi, hangi ekonomik iliskiler agmda yer al
dlgl ve toplumda yol acugi toplumsal ha
reketliligin yonu gibi verileri \=lkJ~ noktasi
kabul eden bir ana liz. Bu analiz sosyolo
jik bir analizdir ve hareketin ne dedigin
den, nasil bir iktidara talip oldugundan,
nasil bir donusum istediginden ote , hare
ketin kendisi dismda, kontrol edemedigi
iliskiler agmda harekete gecirdigi veya
kendisi Iarkmda olmasa dahi nasil bir
toplumsal donusurne yol acng: uzerine
yogunlasir, 1kinci cevap tarzi ise siyaseti
performatiUedimsei bir etkinlik olarak
goren siyasal yaklasimdir. Bu yaklasirn
toplumsal dcnusurnlere bakarak siyasal
hareketin yerini tayinden ziyade, ozne
pozisyonlannm kurulusuna bakarak, am
ge~en siyasal hareketin kendisini nispet
ettigi siyasal pozisyonla iliskisini tarnsir,

Bu yazida yapacagrrmz, bir siyasal hare
ketin pozisyonunun belirlenmesindeki
imkansizhgt imkan olarak kullanmak su
retiyle, Islarncihk ozelinde sosyolojik
yaklasmu elestirerek, siyasal yaklasim aci
smdan AKP'yi degerlendirmek olacakur,
Siyasal hareketlerin fenomenolojik ozu
nun imkansizhgmm farkmda olarak, bir
imkansizhk olarak tarihsel bir kriter bul
maya cahsrnak ise AKP'nin lslamcihkla
iliskisini degerlendirmek acismdan zo
runludur.

Sosyolojik analizin elestirisine gecme
r1pn nnep eivasal analize lahan olacak ta-

)'I~l bize bir sey kazandirmayacakur, Peki
bu bir imkansizhksa, AKp'nin Islamcih-

gerekmektedir. lslamcihk ozelinde bu in
dirgenemez kriter ummettir. Bir hareketin
Islarnci olup olmadigim anlamak icin ba
kilacak yegane kavram urnmet sorununa
yaklasim bicimidir.' Burada umrnet der
ken somut ve tarumlanrms bir kendilik
ten ote , imkansiz bir ufuk olarak urnmet
ten bahsediyoruz. Su halde, lslamcrhk
icin urnmet, elemanlanna indirgenemez,
tarihsel , tarumlanamayan, ancak her se
yin kendisine referansla tammlandtgr ,
soylernin hem icinde hem dismda yer
alan kurucu bir kavramdir, Kendisini Is
lamcihga nispet eden hareketlerde de ,
i\=erigi birbiriyle ne kadar celisirse celts
sin, bir hareketi Islarnci olarak murnkun
kilan ozellik bu tahdit edilemeyen urnmet
ufkudur. lste bu yuzden AKP'nin kendi
siyasal pozisyonunu tarif ederken urnrnet
kavrarmru istihdam edis bicimi bizirn icin
bir tutamak noktasi olacaknr.

o halde iki aYT! duzlernde AKP analizi
bizi iki aYT! cevaba goturebilecektir, Bu
yaklasirnlar 1~lgJnda, tekrar bastaki soru
muza donersek, AKP bugun lslarncihgm
nesi olrnaktadir? Siyasal acidan verilecek
bir cevap AKP'yi lslarncihgm dis sirurl an
na bir si m r tasi olarak dikmekte ve
AKP'den beriye lslarncrhgi tammlayarak ,
AKP'yi lslarncihgm dis hududu olarak ta

mmlayacakur. Sosyolojik analizin Islam
clhgl tarnmlarnasi itibariyle ise AKp, ls
larncihgm uzun yrllardrr surdurdugu
"rnerkeze yaklasma" ve "devletin merke
zinden pay kapma" mucadelesinin farkh
bir formda devarm olarak tarurnlanabile
cektir.?

IsLAMCLLICIN SOSYOLOJIKANALlzl

Oncelikle, toplumsal iliskiler acrsmdan
AKP'nin isgal ettigi pozisyona bir goz ata
lim . Sosyolojik analiz acismdan lslamci
lik , Turkiye'de , tasra kokenli, merkeze
mesafeli , bulabildigi her turlu aracla mer
keze ortak olmava calisan bir hareket ola-

gerekmektedir. lslamcihk ozelinde bu in
dirgenemez kriter ummettir . Bir har eketin
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ken donem MSP analizlerinden tutun, Se
rif Mardin'in lslamcihk analizlerine kadar
Turkiye'de sosyal bilimcilerin en cok rag
bet ettigi yorum budur.! lslamcihgi, Tiir
kiye Cumhuriyeti'nin ku rulusu sirasmda
merkez dismda kalan guclerin, merkez
den pay alma ve cevreden me rkeze mar
kaji seklinde goren bu anlayis, lslamcihg.
cins isim olarak ele almakta, lslarncihgm
taleplerinin, siyasal oznelik talepleri ola
rak ne anlama geldigimn uzerinde dur
maksizm, meseleyi bir siruf savasi ya da
cikar catismasi seklinde kurgulamaktadrr.
Bu yaklasrm, siyasal talepleri ekonomik
taleplere indirgeyerek, siyasalrn mernezili
gini gormezlik ten gelmektedir. Gerek da
hili gerekse, gerekse harici neredeyse tum
oryantalistle rin, Islamologlann, siyaset
bilimcilerin ve sosyologlann uzerinde uz
lastig: bu yorum, sadece Turkiye icin de
gil, ozellikle 1970'lerden soma tum Islam
cografyasmda yukselerek, sol inisiyatifler
aleyhinde guclenen lslamci hareketlerin

analizinin ortak noktasidir. lslamcihk
zrmnt olarak bir yoksunluk ideo lojisi ve
siyasal soruna dint bir cevap olarak kod
lamrken, bir eksiklikler manzumesi, tep
kisel bir hareket olarak tammlanmakta
dir, Bu cercevede, Islamcilann talep leri
kendi adlanna talepler olarak degil, ge
rekli tedbirler almdigmda iyilesecek ma
razi bir durum olarak gornlmektedir. Bu
tur yorumlarm klasik Oryantalist olarnn
dan, iyi niyetli olanlanna kadar farkh
tonlarma ras tlanmaktadir. Fakat neticede
Islamcihk kendi adma konusamayacak,
ihmal edilrnis ki tleleri n isyan soylerni
olarak he r harekete eklemlenebilen, nevi
sahsma munhasir ozellikleri ol(a)mayan
bir hareket olarak gorulmektedir, Bu ise,
lslarnci bi r oznelligin ta n m mamasma,
boyle bir imkarun da ha bastan reddine
yol acari bir kavrayis bicimidir,

Gercekten de toplumsal olarak lslamci
kitlenin mahrum birakrlrms kesimlerden
olustugu dogru olsa da, aym mahrum ke-

Kurulduktan fok ktsa sure sonra 2002 secimlerinde tek basina iktidaragelen Adalet ve
Kalkmma Partisi, Milli Gon'if kokelllikadrolara dayantyordu ancak bir merkez sagkitle
partisi olmayt hedefliyordu. Yimeticilerinin parti ismini ~K Parti" diye telafJuz etme
::A_~;_"~l.,,;~~..1~... .' i4omLliwd:>[mp.VD.l "uiitr" imai tercihinin isareti sanlabilir.

ken donem MSP analizlerinden tutun, .;>e- ananzmm OTtaK noxiasunr: 1" 1"111'-111"

rif Mardin'in Islarncihk analizlerine kadar zimnt olarak bir yoksunluk ideolojisi ve
Turkiye'de sosyal bilimcilerin en cok rag- siyasal soruna dim bir cevap olarak kod -
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simlerin neden solculugun, Iiberalizmin
ya da milliyetciligin envai cesidinden bi
rini degil de Islamcihgr sectigi, toplumsal
taleplerin neden lslam cilik dolayirmyla
ifadelendirildigi sorusu ihmal edilmekte
dir." Islamcihk siyasal talepleri gorrnez

den gelinen bir toplumsal talepler dizisi
olarak tarumlanrms, adeta talepleri karsi
landigm da gececek olan bir "cocuk luk
hastahgi" seklinde ele almnusnr.f

Toparlamak gerekirse, Islarncihgi genel
olarak siyasal ve ekonomik merkezden
uzaklastin lrms tasranm, cevrenin merke
ze tepkisi olarak tammlama acismdan bir
g()nl~ birligt hemen hemen turn kesimle
rin mu tabik oldugu bir analiz bicimidir,
Hemen pesinden eklersek, bu yaklasimm

temel sorunu bu talepleri ifadelendirme
biciminin neden lslamcihk olarak secildi
gine dair bir arayislan olmarnasidir.

Peki bu tur bir sorunun sorulmarrus 01
masim neye baglayabilinz? lslamcihgin
kopuslar la, yeniden yarauhslarla , surek
sizliklerle malul olusu ilk nedenini teskil
etmektedir. Mesrutiyet donemi Islamcihgi
ile 1990'lann lslarncihgi arasmda siyasal ,
toplumsal, kulturel hatta "dinsel" anIam
da cok buyuk kopuslar, Iarkhlasrnalar
vardir. Bu kopuslar da lslamcihgi bir gele
nek olarak tammlamak yerine, turedi bir
yaklasim olarak gormek isteyenlerin isle
rini kolaylastmp, Islarncihk hakkmdaki
sorulan gelenege yaymak yerine, son do
neme mahkum etme yoluna itrnis ti r.
lkinci olarak, Cumhuriyet'in bir Islam
devleti olarak kurulup, sonradan yapisal
olarak ka rakterini aldigi lslamt toplurn
salhgi c tekisi olarak tarnmlamasi, gorda
gl1 her yerde ezerek baskici bir yaklasim
sergilernesi, lslamci hareketlerin nispeten
daha tedbirli , cekingen bir uslupla hare
ket etmelerine yol acrmsnr, Bu tedbir ge
lenegin in yaratug; cekingenlik hatta za
man zaman apolojetik tavi r, lslarncihgm
kendisini sager hareketler icinde veya
baska siyasalhklar uzerinden temsil etme

finkdeLber!ber~decl!eo/mlstirI 6 K

Yukandaki toplumsal analizlere bakil
digmda AKP lslamci bir parti olarak ta

mmlanabilmektedir. Eger Is lamcihgi ay
nk, kendi adma konusan ve ummet uf
kuyla donanmis siyasal bir oznellik ola
rak tarurnlarnazsak, AKP'yi lslarnci saya 
biliriz. Oysa boylesi bir bakis acisi, siyasal
hareketleri. " ta lep leri karsilandigmda
uyum saglayacak" hareketler olarak go
ren. yani tum siyasal oznellik taleplerini
ekonornik/kulturel taleplere indirgeyen
liberal bakis acisidir, Siyasal hareketlerse
kendilerini mumkun krlan ulasilamaz
ufuklanyla varolabilen, somut taleplerden
ote hareketlerdir.

l sLAMClLIK VE "M ILL] GlJROS" (:JZGlSI

Selefi Refah Partisi ya da Fazilet Partisi
hakkmda bu partilerin kimligine dair ge
nis bir tarnsma olmamasma ragmen. AKP
hakkmda olmasmm sebebi , siyasetin bir
varolus bicimi, indirgenemez, devredile
mez bir etkinlik olmasmda yatmaktadir,
RP ve FP 'ye kiyasla , AKP'nin Schrnittci
anlamda siyasal taleplerinden soyunmus,
"is goren" bir parti olarak Bat! plutokrasi
leri tarzmda orgutlenmis olrnasi bu konu
daki sorunun temelini olusturmaktadir.?

RP ve FP. tum elestirilere ragmen hala
kendi siyasal duruslanndan dolayi elestiri
konusu olrnuslardir. AKP ise bu siyasal
durustan uzaklasrnakla kendisini mesru
lasnrrnaktadir. Sihirli "m erkeze yaklas
rna " tamlamasi ise siyasa l ta leplerden
uzaklasrna ve teknokratik yonun pekis
m esi anlamma gelmektedir. Bu yaklasim

l~lgmda RP ve FP ge le negine bakarsak
aradaki Iarki gorebiliriz.

Siyasete yaklasrm konusu nda dost/dus
man aynmma kurucu bir onem atfetmek
yalmzca son zamanlar a ait bir pratigin
yansimasmdan ibaret degildi r, ls lamcihk
derken kastettigirniz siyasal ke ndilik.
Muslumanlann hilafetin ka ldinlmasim
muteakip, daha dogru bir ifadeyle post
halife (Savvid , 2000 : Aktav. 1997) done-

A1{ P. SI YA SET
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minde yasa nan siyasal krizi asma cabasi
run adidir. Bu soru na en radikalinden en
liberaline kadar cesitli cevaplar verilmistir
son as irda. An cak, tum bu hareketl erin
or tak noktasi "um met" kavrarmm merke
ze alm alan, Ball so mu rgeciligine karst di
renmeleri olrnustur. Bu acidan, aslmda
sufi direnis hareketleriyle , selefi direnis
hareketlerinin, veya Mehdici hareketlerin,

teoloji duzleminde bir cok far klan ihtiva
etseler de, siyaset duzeyinde benzer has
sasiyetleri paylasmalan dikkati celbeder.f

Bu onemli nokta, lslarnciligm siyasal ola
rak kendisini ko nurnlandirdrgr yer in
dost/dusman aynml oldugunu gostermest
acismdan onemlidir, Dusman ya da dost
alg ism m ortaya crkmasi , teolojik argu
manlann bittigi noktada baslamakta , siya
set oncelenm ek tedi r, Bu l.onuda en r;arpl

Cl orneklerde n biri, lslarn'm kurulus yilla
nnda anl ami farkh olsa da , ger;en yuzyil
lar icerisinde Musluman btrligiru ifade
eden ummet kavrarrumn kok eninde bulu
nabilir.f Urnrnet ka vrammm siyasal bir
kendiligi gosterrnek icin Islam tarihinde
ilk kullaruldigi metin Medine Vesikasi'drr,

Medine Halki 'nm ortak savunma iradesini
gostermesi ve Muslurnanlan ayn bir kim

lik olarak kabul etmesi asismdan Vesika
son derece siyasi bir ir;erige sahiptir.l?

Vesika'run tarihl onerninln farkmda

olarak, ancak post-halife donerninde 15
lamer bir siyase te zemin olmasi acismdan
yen i yoru mun u n da tarihselli gini kabu l
ederek, Vesika 'daki bu ilkel er l~lgmda n a
sil bir siy asetin uretilebilecegine dair bir
dusunum irnkaru , lslarnciligm siyasal ev
renini olusturmaktadir, lslamcihgm buna

verecegi tepki ise, tarihse1 surecte Muslu
manlan dint bir grup olarak tammlayan

urnrnet tasavvurunun siyasal imkanlanru
zorlamaktir. Bu da yine Iarkh lslamci po

zisyonlar arasmdaki farkm mesruiyetini
olus turu rke n, b ern kurucu ilkenin, yani

ummetin hem de siyasetin temelinin yani

do st/dusrnan aynmmm olurnsalhgmm
kabulune goturur bizi. Ancak nihai tahlil-

5 LAM

de, ilk bolumde yapugrrruz analizin bir
devarru olarak dusunulurse, gerek urnmet
kavrammm olurnsalhgi gerekse de dus
man kavrarrumn olurnsalhgi, lslamcihgm
onunde genis bir siyaset alaru yaranrken,
bir yanda n da lslamcibgm suurlanm ciz
m ektedir. lste bir hareketin Islamci olup
olmamasi sorunu tam da bu olumsal ka

tegorilerin kimligin sirunru cizrnesi para
doksuna baghdir, Bir yanda ummet ya da

dusman taraflar dondurulamazken, bir
yandan da tarihse1 de olsa lslarnci kimligi
s rru rlan dirmak tad irlar, Bu simrlar kav

ramlann dondurulmus tceriginden degil,
bu iceriginin dondurulamayacagirun, an
cak farkmda olmasak da bu muglakhgm

lslamcihgin kaygan simrlanrn cizdigini
soyleyebiliriz.!'

RP'nin "m illt gorus" ve "adil duzen"

projeleri bu acidan reel politik projeler
olarak degil , dusman uzerinden "biz":' ta
mmlama proje1 eri olarak anlarnhd rr, Bu
proj eler, ekonom ik veya kulturel proje 01
maktan ziyade, yan i islevsellik ve faydacr
hktan once, lslamci siyasal durusu once

leyen, bu durusu diger siyasal ozne pozis
yonlan ndan ayiran siyasal utopyalar ola
rak ele almdrginda kendileri hakkinda
ipuclan verebilirler.P "Adil duzen" proje
sini ekon omik acidan elestirmek ya da

olabilirligine bakarak elestirrnek, .aesele
nin kurucu niteligini gozden kacirrnaknr,
Oysa "adil du zen " yaklasurn ya da "Islam
Ortak Pazan " fikri , kapitalizme karst
Muslumanlann bir alternatifinin oldugu
nun ztrnnen ifadesi olmakla kalrnayipka
pitalizmin dusman olarak goruldugu bir
siyaset biciminin insasi anlamma da gele
rek bu gelenegi kapitalist projelerden

aYlrma ya r;a h~ l r. 13 Ayru sekilde "buyuk
yesil ulke" veya "millt gorus" projeleri de

detaylan tarnsilacak projeler degil, yok
proj eler olarak lslamcilan diger siyasal
pozisyonlardan ayiran , utopyalan besle
yen, ummet tahayyulunu sair gerek~e1er

le baska formlar altmda ifade etmek isle
vin i goren yaklasim lard ir. Uluslararasi
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iliskiler duzeyinde, Islam ulkeleri arasi i~

birligi projesi olarak adlandmlan D-8 de

aym tahayyulun uluslararasi iliskiler du

zeyindeki yansrrnasidir. D-8 bir ufuk ola

rak Muslumanlar icin uluslararasi arena

da Iarkh bir siyasetin imkarurun adidir ve

Muslumanlan bir birlik olarak tarurnlayip
dusmankarsisma cikarmaktadrr.

RP-FP geleneginden bu tur ornekleri
cogaltmak mumkundur, Tum bu ornek
lerdeki ana fikir Bati 'nm dusman olarak

gorulmesi. Muslurnanlarm "gavu r't dan

ayn bir topluluk oldugunun alurun cizil

rnes., yani fark mannginm pekistinlmesi

dir. Urnmet ufku da boyle okundugunda,
yukandaki tarnsmaya referansla , bir so

mut kendilik degil, Muslurnanlann diger

lopluluklardan Iarkh cldugu bilincinin

yerlestirilmesi, tekrar edilmesi, pekistiril
mesidir.l"

AKP VE ISLAMCIL1(';IN SINIRLARl

Tum bu tarnsmalardan soma AKP'nin tek

basinaiktidar oldugu donerndeki icraatla

nna bakarak, cizdigimiz cerceve acism
dan AKP'nin yerini tayin etmek ve AKP

politikasmm sirurlanm belirlemek mum

kundur, Bu noktada temsil degeri ve siya

sal potansiyeli acismdan dikkate almmasi
gereken konular, AKp'nin Muslurnan
devletlerle iliskileri ve Ban karsismdaki
konumu, Turkiye'nin AB uyeligi tarns
malannda AKP'nin konumu ve AKP'nin

Amerika 'run Irak'i isgali konusunda aldi

gl birbirine ZIt iki tavnn degerlendirmesi
one cikmaktadir,

lslamcihkta "BaU" Sorunsah ve AKP

Osmanli'mn son donerni ve Curnhuri
yet'in ilk yillan da dahil olmak ozere, turn

proto-lslarncihk bicimlerinde genel bir

Bat! medeniyeti karsithgi goze carpmak
lad IT. Bati'nm "tek disi kalrms canavar"
olarak tamrnlanmasmdan, "teknigini alip

iliskiler duzeyinde, Islam ulkeleri arasi i~

birlHti nroiesi olarak adlandmlan D-8 de

Ban karsin bir politikadan bahsetmek

mumkundur, Bu yaklasimm cesitlilikleri
ne ragmen, ortak nokta, siyasal olarak Ba
n'mn lttihad-I Islam lehinde reddedilme
sidir. lslamcihgm siyasal genetigt , kendi

medeniyet projesini gerceklestirecek fiili

gucu srmrh olsa da, kendisini Bau karsisi
na koyacak bir ozguven ve siyasal mey
dan okumayla olusmustur, Bau karsism
daki konum gecici bir yenil gi olarak algi
lanrms, gerekli enstrumanlann teminiyle

tersine cevrilecek bir iliski bicimi olarak

gorulmustur. Ilerleyen yillarda lslarncihk

farkh forrnlanyla Bati karsithgiru tasirms,
zaman zaman bunu Ban'mn teknigtnin

reddini de icerecek bicimde genisletmis
tir. Gerek MSP'nin "Onlar ortak, biz pa

zar" yaklasmuyla Avrupa ile herhangi bir

ekonomik isbirligine dahi karsi cikan tav
n, gerekse de cesitli tarikatlann gundelik
yasam duzeyinde tum Batih formlan red

di bu ortak noktayi olusturrnaktadrr.

1980 sonrasi siyasal yasarnmda lslamci
pozisyonlann zamanla RP ana damannda

bulusmaya dogru gitmesi de bu yaklasuru
degistirrnernis, parti disi lslarnci pozis
yonlarda, gerek lsmet Ozel'in at; Mesele
problematigi cercevesinde daha radikal

karst cikislarla, gerekse de Iran Devri
mi'nin de etkisiyle siyasal eksenli bir Ban

karsuhgi beslenmistir, RP'nin iktidar 01
masmm akabinde, donernin Basbakaru

Necmettin Erbakan'in ilk gezisini Muslu
man ulkelere yapmis olmasi ve D-8 proje

sini seslendirmis olmasi da bu damann

ne kadar guclu oldugunu gostermektedir,
Bu konudaki kmlma noktasmm 28 Subat
sonrasi olmasi da bir rastlanti degildir. Ilk

buyuk kmlma noktasi, Erbakan'm yillar
ca "BaU Kulubu" olarak adlandmp, siya

setin temeline yerlesurdigi Ban karsith
gmdan, kendi siyasal hayatmm devarm
karsihgmda vazgecmeyi goze almasi, yam
Turkiye mahkemeicrinde mahkum oldu
gu davayi Avrupa lnsan Haklan Mahke-

Ban karsin bir politikadan bahsetmek

mumkundur, Bu vaklasirmn cesitlilikleri-
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ninde goturen ve dolayh yollarla da olsa
umrnet fikrini koruyan Erbakan, hakh
veya haksiz oldugu tartismasi bir yana ,
geleneksel olarak Musluman bir ulkedeki
bir sorunda, Musluman olmayan bir ku
rumu, hem de Banh bir kurumu mesele
nin cozumunde hakem tayin etmistir.l''
Bu basvurunun tekil bir hadise olarak
kalmamasi ve kitlesellesmesi ise Turki
ye'deki yonetici elitin her tur Islam! sem
bolu gundelik hayattan ihrac etme yo
nundeki cabasiyla mumkun olrnustur.
Basortusu yasagmm, tum kitlesel protes
tolara ragmen geriletilernemis olmasi, Ba
u 'da basortusunun en azmdan son za
manlara kadar nispeten serbest olmasi
gercegiyle birlesince, devletin lslamci ha
reketi adeta Ban'nm kucagma ittigini ve
lslarnci kitlelerin de fiill sorunlara fiill ~o
fum bulrnak noktasmda Ban ile iliskileri
ni revize ettigini soyleyebiliriz. Bunun bir
sonucu basortusu davalanmn AIHM ara
cihgiyla kitlesel bir sekilde Bati'ya tasm
mast ise, bir diger sonucu da Turkiye'de
basortusuyle okula gidemeyen veya cah
samayan kadmlann kitleler halinde basta
Avrupa ulkeleri olmak uzere Amerika,
Kanada ve Avustralya gibi ulkelere go~u

olmustur. Bu goclerin pratik sonucu ise
Ban karsuhginm Islamci hareket icinde
kitlesel olarak ~ozulmesidir.16

AKP'nin bu konudaki yaklasirmrun far
ki, RP-FP cizgisinin baslatugi bu surecin
islevsel olarak ele almmasi degil, normal
olarak kabul edilrnesidir. Bu normallestir
me sureci ise soylem duzeyinde lslamci
gelenekten bir kopusu temsil etmektedir.
AKP'nin degisip degismemesi bir yana, si
yasal ifadelerin kurucu ve edimsel guca
goz onune ahndiginda bu surecin nasil i~

ledigi ve icsellestirme surecinin , saikleri
farkh olsa da nasil isledigim gostermekte
dir. AKP soyleminde arnk "Ban kulubu"
veya "Ban" gibi bir "dusman" kategorisin
den bahsetmek olanaksizdir, Bunun anla
rm AKP'nin "oteki" veva "dusman" kate-

ninde goturen ve dolayh yollarla da olsa
umrnet fikrini koruyan Erbakan, hakh

gelmemelidir. Siyasl acidan dusman kate
gorisi asIa bos kalrnaz. Ancak bu kategori
lesmeyi inisiyatif sahibi bir grup olarak si
yasal bir hareketin kendisinin koymasi ile
bir baska siyasal grubun koydugu katego
rileri sahiplenme arasmda bir fark vardir,

AKP soylemi bu acidan incelendiginde,
AKP'nin dusman kategorisinin "terore
karst kuresel savas" zemininde belirlendi
gini , ABD'nin veya Bati'nm dusrnan kabul
ettig! kesimlerin dusman olarak kabul
edildigi gorulecektir, Bu tavir gerek lsrail
Filistin cansmasmda, gerek Musluman 111
kelerle iliskilerde, gerekse de Irak'm i~ga

linde oldukca aciknr. Irak'ta Amerikan is
galine karsi direnen kesimlerin dahi "tero

rist" veya "dusrnan " olarak isimlendiril
mesi , AKP'nin aynmlan kendisinin koy
madigim, ancak baskalanmn aynmlanm
kabul ettigini gostermektedir.

Islamcihkta AB Sorunsah ve AKP
Aym sekilde AB ile iliskilerde AKP'nin
sergiledigi kosulsuz AB yanhsi tavn Is
lamcihk ana darnanndan bir sapmaya isa
ret eder.'? Islamcihk tarihinde Avrupa ile
islevsel iliskileri savunan veya ittifaklar
kurmayi savunan kesimler hep olmustur,
Ancak AKP'nin AB'nin bir parcasi olmak
yonunde sergiledigi tavir dost-dusrnan
kategorisiyle oynamaktadir, AKP, bu ko
nuda da AB ile isbirligini veya iliskileri
degil, AB'nin bir parcasi olrnayi savun
maktadir, Erbakan'm baslatngi AIHM ki
nlmasnun en son noktasidir bu. lslevsel
gerekceleri ne olursa olsun, bu yaklasim
baska siyasl duruslann aynmlanm sahip
lenmektedir.

Ozelde ise AB sorunu lslamcihk nokta
i nazanndan bir medeniyet projesidir. Av
rupa'run bir siyasal kimlik olarak kurulu
sunun temelinde oteki olarak tamrnlanan
grup , tarihsel olarak ozelde Turkler, ge
nelde ise Muslumanlardir, Bunun onemli
bir ornegi Talal Asad'm Salman RI1~di tar
nsmasi omegtnde gosterdiJti gibi , Ingilte-

gelmemelidir. Siyast acidan dusman kate
gorisi asIa bos kalrnaz. Ancak bu kategori-

-_.....! ! _!_ ! ....:C __ L ..:L: L.: _ _ ~ . _ _ 1...._ ...1.. ...:
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Cok kulturluluk tartisrnasirun revacta 01
dugu 1980'li yillann so nunda bas layan
tartismalarda Musluman kimligi ac ikca
lngiliz kiml tgine "yabanc i" olarak taru m
lanrrusnr, Gerek IRA orn eginde beyazlar
icin veya Karayip kokenliler icin siyahlar
ozelinde, Ingiltere, asia boyle bir yabanci
tamrn lamasi ya pmarmsti r. IRA, Lo nd
ra'mn gobeginde bonbalar patlatugi hal
de, Ingili z hukumeti beyaz azmhgi asia
kamusa l bir tarz da ac ikca uyarm armstir
(Asad, 1993 : 240). Oysa Muslumanlarm
Salman Rusdi'yi protesto eylemleri lngiliz
kirnligine karst bir tehdit olarak goral
mas ve Muslumanlar acikca ve en yetkili
agrzlardan resmen uya n lrmsnr.

Buradaki temel so run Asad'a go re ne
hukuki bir problem ne de konusma oz
garlugudur. Mesele "son asirda Ingiliz
kirnligini tarumlayan kulturel hegemonya
icinde dini bir gelenegm siyasallasrnasma
yer olmamasi'tyla ilgilidir (Asad, 1993:
248). Hele ki bu gelenek eski sornurgeler
den gelenler tarafmdan temsil ediliyorsa.
Tam da bu noktada yabanci kategorisinin
sadece beyaz oimayanlan kapsayacak se
kilde "gocmen" olarak tammlanmasi ilgi
cekicidir, lngiltere'ye gocen Italyan, lrlan
dah veya Polonyah "gocrnenler" gocmen
olarak tarnmlanmamasma ragmen, beyaz
olmayan gocmen kusagm, lngiliz vatanda
si olsa dahi ikinci kusagi MIa gocmen ola
rak tarumlanmaktadir (Asad, 1993 : 253) .
Bu ikinci kusak gccmenlerin ekonornik
olarak onlerindeki engellerin kalkmarnasi
bir yana, kendilerine siyasal ya da stratejik
onemdeki hicbir mevkide gorev verilme
mektedir (Asad, 1993: 254).

Bu noktada da Karayipler'den gelen si
yah gocmenler kurumsal irkcihga maruz
kalsalar da, gerek evlerinde Ingilizce ko
nu~uyor olmalanndan, gerekse de Hiristi
yan olmalanndan dolayi Gl1ney Asyahlar
la karsilastmldigmda Ingiliz kulturune
daha cok benzemektedirler. Gerek muzik
gerekse de spor yasarnmda ayru kulturun

Ingiltere orneginde, Salman RI1~di son
rasi donernde "lngiliz" olmarun neligi ye
niden tartismaya acilrrus ve Muslumanla
ra nasil iyi Ingiliz olmak gerekugi yolun
da dersler vermek icap etrnistir (Asad ,
1993: 266) . Ingiltere gibi liberal bir gele
negin yasadig: bu sorunlar diger Avrupa
ulkeleri orneginde daha da asikardir. Ge
rek Almanya'da yil lardir suren vatandas
hk/gocmen isci lik ta r tismala rr, gerek
Fransa'da basortusunun "bilgeler ku rulu"
tarafmdan yasaklanmasi onerisi Avrupah
kimligin smirlanru gostermektedir, Bu Sl

rurlar dahilinde AKP'nin cabasi , Islamci
gelenegin "ummet" tasavvurunun tama
men iptal edilmesi, birtakirn ekonomik
ge tir ile r ve siyasal haklar ugruna uzun
vadeli Islamcihk prujesinden ricattir.

Ira k'm Isgali, AKP ve lslamcihk
Irak'm isgali 11 Eyl111 sonrasi dunya siste
minin sekillenmesindeki onemli asarna
Iardan birisi olarak yerini aldi. Bu nokta
da ABD birkac ulkenin destegi dismda
uluslararasi arenada yaImz kahrken, basta
BM olmak uzere turn uluslararasi anlas
malan ihlal ederek Irak'i isgal etti. Bu ko
nuda dunyadaki turn anti-emperyalist ve
Islarnci kesirnlerin isgale karsi acikca ta
Vir almasi onemli bir gelismeydi. Yine si
yasi bir sorunda siyasi bir aynm ortaya
cikn. ABD'nin tam da bu surecte isgale
baslamadan once Turkiye'ye , yerli veya
yabanci kamuoyunda rusvet olarak algila
nan, mil yarlarca dolarhk yardim teklif et
mesi, bu yardrmm turn detayianyla he
saplanrnasi ve nihayetinde turn dunya ba
smmda Turkiye'nm ekonomik menfaatler
ve rusvet karsihgmda Amerikan isgaline
evet demekle kalmayip, Amerika'run 111
kedeki uslerini kullarurna acacagi haber
oluyordu (Subat 2003 ). Tam da bu nokta
da beklenmedik bir gelismeyle AKP mec
lis grubundan hatm sayihr bir grubun,
kendi hukumetlerinin anlasmalanna mu
halefet etmek pahasma bu anlasrnayi
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isgali icin gereken yetkileri vermemesi
tum dunyada saskmhkla karsilan di. Bu
beklenmedik tavir AKP ve Islamcihk aci
smdan nasil degerlendirilmelidir?

Oncelikle Schmitt siyasal tavnn onemi
ni anlanrken, her degerin degis -tokus de
gerine sahip olmadigirn anlatirken, tarns
masiru soyle baglar: "Ekonornik rusvetin
miktan ne kadar buyuk olursa olsun, si
yasal bagimsizhk re siyasal ozgurluge be
del olabilecek para yoktur" (1996: 78) .
Tam da bu noktada AKP'li bazi milletve
killerinin koydugu tavir, esi az bulunabi
lecek onernde siyasal bir tavirdir, Ekono
mik ve siyasal kriz icindeki Turkiye'nin ,
kendisine inarulmaz miktarda ekonomik
fayda saglayacak bir anlasmayi, sadece ve
sadece dost-dusman eksenindeki siyasal
bir tavirla reddetmesi , gerek lslamcihk ge
rekse de Turkiye acisinda oldukca onernli
bir manevraydi. Bu tavn muteakip, dun
yarnn ces itli ulkelerinde, basta lslamcilar
olmak uzere muhalif kesimler Turkiye'nin
aldigi bu karann onemini takdir etti, dun
yarun cesi tli ulkelerinde yapi lan isgal kar
siu eylemlerdc. Turkiye'ye destek mesajla
nyla, Turk bayraklan tasmdi,

Bu tavnn birkac acidan oldukca onemli
Izdusurnlerinden soz edilebilir. Oncelikle,
Turk siyasal tarihinde bu kadar onemli
bir konuda karann siyasal irade tarafm
dan alinmasi oldukca carpicidir. lkinci
olarak yine Turk siyasal tarihinde boylesi
onemli bir konuda, kendi hukumeti aley
hine, hem de hicbir cikar tartismasma yol
acmayacak sekilde karar alabilen bir siya
si irade yoktur. Parti ici demokrasi yolun
da, Turkiye'de hicbir kesimde olmayan
bir cesitlilik ve cokseslilik yasannusur, Bu
saydignmz ma ddeler Turk siyasal tarihi
acismdan olaym onemini gosterrnektedir ,
lslamcihk acismdan da onerni karan n, si

yasa l bir konuda dost/dusman aynmmm
ekonomik d egil , tamamen ke ndi adma
ayrrml belirl eyen siyasal bir ira de tarafm
rt" n v"m l m lC; olmasrdr r. TBMM' de n bir

isgali ici n gereken ye tkileri vermemesi
tum dunyada saskinhkla karsilan di. Bu

Recep Tayyip Erdogan, RPIstanbul 1/
Ba~kalll1g1 doneminde, "teblig "
faaliyetiuden modern 'propaganda'ya
doml~l1lii~, yan! dindar a/mayan
kesimleri de hedefa/an bir siyasal
faaliyetge/i~tirdi. Bu temele dayanorak
/9g4'!e Istanbul Bityiik~ehir Belediye
B~kal/ltgl 'na sefildj.

kenin baska bir ulke tara fmda n i ~galine

karst koyarak dostu nu kendisi belirlernis
tiro Bu aynm tam da lslarnci bir aynrndu
AKP ice risindeki tamam en kontrol aluna
almamayan, kurumsal olarak lslamci 01
mayan bir pa r ti icinde Islam ci oncelikle
rini muhafaza eden ve killerin basansi
olarak kaydedilmisti r bu . Bu nokta siya
sal tavnn kurucu on emini ve siyasal par
tiyle suurlandmlamayacak, olumsal ozel
ligini or taya cikarrrustir, Eger tartisma bu
noktada kalsaydi he rhalde su anda AKP
ve ls lamc ihk tar tismasi cok daha farkh
bir zeminde tartisihyor olacakn, Ancak
ikinci oylama meseleyi biraz daha kolay
lastirrrusnr,

Ekim 2003'te yapilan ve ABD'nin TilrIQ.
ye'ye baskisiyla sekillenen , yine lrak'akar
~I uslerin kullarnmrm kapsayan ikinci 0
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rek parti ici, gerekse de parti disi baskilar
la, onceki oylamada hayir oyu kullanan
AKP'li vekillerin neredeyse tamarru oylan
ru evet yonunde degistirerek, birinci oyla
marun bir "kaza" oldugunu kabul etmis
lerdir. Oylamayla Turkiye'nin ve lslamci
lann siyasal kazanci sifirlanarak, daha on
ceki oylamada elde edilen rum kazarnrnlar
harcanrmsur, Ikinci oylamanm akabinde
ABD'nin, izni almasma ragmen anlasrna
daki izni kullanmayacagiru aciklamasiyla

birlikte "zaten kullarulmayacagiru biliyor
duk" tavnyla, verilen oylan ternize cikar

maya cahsan AKP Hukumeti , mese!enin
"tavir?a iliskin oldugunun ve dolayisiyla
"siyasal" oldugunun pek de farkmda 01
madigiru gostermistir, Dolayisryla AKP'nin
iktidara geldigi secimlerden bugune kadar
izledigi rotadan sap rna olarak adlandinla
bilecek ilk ret hadisesi de bir "kaza" ola
rak tarih sahnesinde yerini alrmsur,

Bu konularda AKP'nin sergiledlgi tavir,
soylem duzeyinde uzaklasmaya cahsilan,
araya mesafe konulmaya cahsilan lslamci
gelenekle, fiiliyat duzeyinde de mesafenin
acilmaya basladigim gosteriyor. lslamci
durusun temeli olan ummet kavrayisi te
melinde sekillenen dost/dusrnan anlayisi
ve bunlarm dolaysiz uzantisi olan "Mus
lumanlann cikan" tartismalannda, AKP
hep "devletin cikanru" onceleyerek git
tikce sag/muhafazakar bir konuma yakla
~lyor.18 Bu AKP'nin icerisinde Islamcila
nn olmadigi ya da AKP'nin yeniden Is
larncihga don(e)meyecegi anlarrunda de
gil, fakat Islarncihkla siyaset duzleminde
ciddi bir ayn~maya gidildigi anlarmna
gelmektedir. Tam da bu noktada kisaca
AKP'nin lslamciliga alternatif olarak ge
listirmeye cahstigi "rnuhafazakar dernok
rasi" tartismasma kisaca deginecegim.

MVHAFAZAKAR DEMOKRASI

Muhafazakar demokrasi tarnsrnasmda,
AllP'nin TrIll h~ r!l"'~1l'drh 1£1!:1 ilic:1rlc:ini V::I ..-I::.

rek parti ici, gerekse de parti disi baskilar
la, onceki oylamada hayir oyu kullanan

gerilimi acismdan mese!eye yaklasrnak
daha saghkh bir AKP analizine irnkan ta
mr, AKP'nin muhafazakar demokrasi soy
lemini sahiplenmesinin lslamcilikla ilis
kisi , me selenin asrl nirengi no ktasim
olusturmaktadir. .

Alti ci z i lm esi gereken ilk nokta ,
AKP'nin veya AKP cizgisinin, muhafaza
kar demokrasi adi altmda, oncelikle Is
lamer kesim olmak uzere, bu politikaya
ycnelik elestirilert "akadernizm" veya
"en telek tua lizrn" olarak adlandirmasi .
AKP'nin akademisyenlere parti siyas etini
belirlenmesinde onernli imkanlar taruma
si , kabinesinde fe!sefe profesorlerinden,
eski rektorlere kadar akademik hayatta
onernli yerler isgal etmis isimlere yer ver
mesi bir yana , partinin kendi kimligim
tartismak icin yurticinden ve yurtdism
dan akadernisyenleri davet edip , siyaseti
ni akademik elestiriye acmasi bir tezat
teskil ediyor. Devlet siyasetine herhangi
bir etkide bulunmadan, gene! ge~er bu
tun argumanlan kabul ederek, merkeze
merkezleserek yerlesen AKp, parti politi
kasiyla icraatlan arasmdaki yangi sorgu
layan elestirilere akademizm suclamasiyla
karsthk vererek oldukca "m uhafazakar"
bir tepkiyle ise baslarrus oldu.

Bu tartismadan soma, basta Islamci ke
sim olmak uzere , Iarkh kesimlerden
AKP'ye yonelrilen elestirilerdeki bir dizi
argumaru sualamak gerekiyor. Bu elestiri
ler, siyasi mahrecleri itibariyle soyle ozet
lenebilir. Muhafazakarhgin AKP'nin dedi
ginden barnbaska bir ~ey oldugu, evrensel
muhafazakar ligm Turkiye sartlarmda
baska bir siyasete denk dustugu seklinde
ki , siyaset bilirni literaturu eksenli elestiri
ilk olarak goze carpiyor, Ikinci olarak,
AKP'nin zaten lslarncihk iddiasimn olma
dlgl , bu yuzden de lslamcrhkla unsiyeti
acismdan AKP'yi elestirmenin yersiz 01
dugunu iddia eden, genellikle lslarncilar
tarafmdan savunulan bakis acisi, Bir diger
plp~tiri i~p AKP'n;n muhafazakar oldueu-

gerilimi acismdan mese!eye yaklasmak
daha saghkh bir AKP analizine irnkan ta-
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yanhs oldugunu iddia ederken, bir yan
dan da lslamcihga acilim getird igin i savu
na ra k lslamciliga , Islarnci olmayan bir
yaklasimm acihrn getirebilecegini zrmnen
ifade ede n, bu yuz de n de soylem duze
yinde lslam ci olmasa da, lslarncihktan ta
m am en kopamayan eski Islamci yeni
AKP'li yaklasim. Dorduncu yaklasim ise
muhafazakarhkla dernokra sinin bir arada
olamayacaguu , boyle bir tammlamanm li
tera tu r de o lmad igmda n hareketle ,
AKP'ni n hali hazirda el altmda bulunan
liberal demokrat bir r;izgiyi tercih etmesi
nin daha rasyonel oldugunu dile getiren
liberal yaklasim. Besinci olarak AKP ile il
gili elesti rilerinde takiyye suclarnasi sim r
lanm asarnayan , cesitli varyasyonlanyla
Kemalist yaklasirnlar sayilabilir, Son ola
rak da, AKP'nin bast a dem okrasi, insan
haklan , AB ve Kibns konulannda nere
deyse butun soylemsel alanlanm ve iddi
a la r m : ics el les tird igi , bu yu zd en d e
AKP'yi "hos goren ," an cak AKP'ni n bu
eles tirilerle kendi siyaset alamm daralt
masmdan du ydugu kayglYl da gizleyeme 
yen liberal sol yaklasun . Bu temel yakla
simlara bircok madde daha eklenebilir .

Tum bu yaklasirnlara teker teker degin
mekten ziyade, ust-siyasal du zlemde bu
elestiri cesitli ligi ni anlamla ndirabi lmek
on ernlidir.'? Turk siyasal tarihinde , bu
kadar cesitli cevrelerd en , bu kadar yapl
ci/ernpatik elestiri alan baska bir hareket
herhalde olrnadi. AKP'nin siyasal anlam
da bir basansmdan soz edilecekse eger bu
basan, AKP'nin bu yaklasim cesitlilikleri
ni bu kadar empatik bir kodlamayla ifade
edilmesini saglamasidir, Bu. ise Turk siya
seti uzerinde , gerek halk tabanmda, ge
rekse de akademik duzeyde AKP'nin cid
di bir hegemonya kurduguna isaret et 
mektedir. Bu hegemonyanm en onernli
sebebi ise, AKP'nin yapuklan degil, mug
lak ve eklektik bir cizgiyle Iarkh soylem
leri kendi sahsmda eklemlemesi olmus
tur. Kibns , AB vs. gibi yaklasirnlanyla,

- . - ~

yanhs oldugunu iddia ede rken, bir yan-
dan da lslamciliga acilrm getirdigini savu
" "rak lslam cilrca. lsl amci olmavan bir

ki durumun iyilestirilmesi icin dis muda
haleyi onaylayan kesimlerin , ekonomi
poIi tikalanyla sag/l;beral/muhafaza
kar/sosyal demokrat turn merkez partile
rin, insan haklan ve ozgurlukler so yle
miyle de lslamci veya sol daha radikal ke
siml erin destegini orgutlemeyi basarabil
mistir,

AKP'nin, "kendi siyasal cizgislni tarns
maya acmasi " olarak ifade edilen cahsma
larla , farkh eklemlenmelere acik oldugu
mesajmi iletmesiyle, turn bu farkh kesim
ler, AKP'nin politikalan uzerinde daha da
tesirli olma umutlanm surdururken, parti
nin mumkun oldugu kadar kendi yonleri
ne evrilmesi icin markaj uygulama politi 
kasma da devam etmektedirler. Tam da bu
soylernsel denge AKP'nin toplumsal deste
gi orgutlemesinin kilit tasidir. Bu yuzden
de yukan da ozetlem eye cahsugirruz elesti
rileri yapan kesimler, AKP'yi "harcamak
tan " kacmmakta ve "siyaset" asil kurucu
anlarruru kaybederek, parti siyaseti duze
yinde AKP'ye en cok rengini verebilme
"musabakasma" donusmektedir.P

Ozel olarak lslarncihk ve AKP iliskisine
gelirsek, bu konuda da yine aym genel
tamsmanm izlerini gormek murnkun. ls
lamci hk hareketinin Turkiye'de uzun yil
lar sad ece entelektueller uzerinden de
yam eden bir hareket olmasi, lslsmcihgi
soylern duzeyinde mumkun kilarken, kit
Ie duzeyinde sagci-rnuhafazakar kesimle
herhangi bir aynsnrma yasanmasmm da
onune gecmistir. Islamcihk, 1960'lann
sonunda bir yanda ceviri hareketlerinin
etkisi, bir yandan da Hizbu-t Tahrir hare
ketinin Turkiye faaliyetleriyle sagciliktan
aynlarak, kendisine has bir cizgi yakala
maya baslarmsur, lslarncihgm 1970'li YlI
larda MNP -MSP uzerinden kendi adma
siyaset yapmasl ise kitle duzeyinde de ay
nsmarnn baslangicmi olusturur. Hatta ,
1970'li yillan n sonunda lslamci gruplarla
sag gruplar arasmda catismalara kadar va

ran net bir aynsma belirginlesmistir. 1980
•• T"'Oo. • " ' _ _ l .... ...:f _ 1_

ki durumun iyilestirilmesi icin dis muda-
haleyi onaylayan kesimlerin , ekonomi
poli tikalanyla sag/liberal/rn uhafaza -
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rak , 0 zamana kadar "rnu tedeyyi n" bir
cizgt takip eden "Islam ci" hareketlerin
onu acilrrus, bu ise kitle duzeyinde Islam
cibgm 1980'li yillar sonunda zirve nokta
sma gelmesine yol acrrusnr, 12 Eylul son
rasmda , liberal soylemle eklemlenmis Ke
malizm elestirisinin getirdigt nispt rahat
lama ve Kemalizmi elestirmenin mesru
iyetiyle, lslamcihgm her duzeyde goru
nurluk kazanmasma, lslamci hareketlerin
nitelik ve nicelik olarak sicrama yap mas 1

na sahit oluruz. Yerli bir sermaye srrufm
dan , lslamci entelektuellere, medya ve
egitim kuruluslanna kadar hizh bir gelis
meyle lslamcihk, populer bir alternatif ve
ozgun bir hareket olarak siyasi arenada
kendi yerini pekistirrnistir. Gecen yillar
icinde daha entelektuel-radikal kesimle
rin soylemlerinin RP tarafmdan icsellesti
rilmesi , bir yandan entelektuel-radikal
kesimleri nicelik olarak geriletirken, parti
dolayirmyla sahiplenilen soylemler partiyi
de degistirip, donusturerek tarikat eksenli
geleneksel cizgisinden daha farkh, teolo
jik sirurlanrun otesinde siyasal temeili bir
lslarncihga tasurustir. Bu donusumleri , Is
lamer sosyolojinin politik yansirnasi
RP'nin, once belediye secimlerini kazan
masi , ardmdan da iktidara gelmesi takip
etmistir, Bu yukselisin son noktasi ise ba
gnnsrz-populer Islamci cizginin 28 Subat
rnudahalesiyle her alanda geriletilmesi ,
ekonomik, siyasi, kulturel alanlarda Is
lamcihk uzerinde odaklanan baskryla so
nuclannusnr,

Bu gelisrnelerin lslarnci kitleye dogru
dan etkisi ise, basortusunun bircok alan
da yasaklanmasi, lslamci kesimin populer
kaynaklanndan biri olan Imam-Hatiple
rin islevsizlestirilmesi, Islamci sermaye
nin yaunmlanm yurtdisma tasirnak zo
runda kalmasi seklinde olmustur, Bu do
nemde Islamci kesimde yasanan yenilgi
ilk baslarda gecici bir durum olarak go
rulmus ve FP'nin tekrar orgutlenmesi ve
nisbt basansiyla siyasete devam karan al
masi ancak daha Meclis acihsmda basla
I)LAM\.ILIf\.

yan sorunlann kisa vadede cozulerneye
cek yapisal nitelikli oldugunu gostermis
tiro Islamcrliktaki krrrlrna no ktasi ve

AKP'ye yol acan gelismeler tam da bu
meselenin tespitindeki farkhhklarda yat
maktadir, 28 Subat yenilgisini, mevzi bir
kaYIP olarak niteleyen lslarnci kesimler,
farkh kurumlar altmda orgutlenmeye, Sa
adet Partisi'ni kurmaya, Millt Gorus Ha
reketi'ne devam etmeye cahsrmsur. Ancak
gerek toplumda, "ne zaman iktidara gel
seler engellenecekler" algismm yaratilma
sma, sorunlarm lslarncihgm "id eoloj ik"

yenilgisine dayandigi tespitini yapanlar
da eklenince, farkh bir can altmda, daha
populer orgutlenmelere gitmeyi tercih
edenler ve "eski" lslamci kadrolar AKP'yi
kurmuslardir,

AKP, 28 Subat yenilgisine verilen bir
cevaptan ibaret olarak yorumlanabilir.
AKP cizgisi , yenilginin faturasiru siyasal
kirnlige, yani lslamci bir ozne imkarurun
ihtimali dusuncesine kesmistir, Tam da
bu noktada AKp, lslamci bir ozelestirinin
siyasal acihm cabasimn aldig: yeni form
duroAncak, faturamn ideolojiye kesilmis
olrnasi, AKP'yi gun gectikce lslamci du
suncenin temel degerlerinden ve siyasal
rellekslerinden uzaklasurrms, yukandaki
orneklerde goruldugll sekliyle giderek Is
Iamcihktan uzaklasarak kendisini var et
meyi tercih etmistir, Bu surecte AKP, Is
larncihgi yer yer liberalizm, yer yer mu
hafazakarhk, yer yer de klasik Turk sager
hgl lehinde terk etmis ve kendi siyasetini
olusturmustur. lslarnci bir sosyolojiden
beslenen AKp, halk desteginin de getirdigi
rahathkla, yukanda bahsettigimiz lslarnci
sosyolojiyi de orgutlerneyi basararak, Is
lamer kitleyi de muhafazakar demokrasi
tabir edilen, postmodern bir kimlik(siz
lik) lehinde donusturmeye baslarmsur,
Dolayisryla , Islamcihkla AKP arasmda ,
AKP Iehinde hizla ilerleyen, ciddi bir ta
ban mucadelesi yasandigmdan bahsede
biliriz su anda. Her ne kadar taban duze
yindeki bu mucadele, siyasal muglakhk-

JJ\ '" r. ~ I I _ J L. I

615



5 A M c K

616

tan kaynaklanan sebeplerle henuz dogru
dan hissedilemiyorsa da , soylem duzeyin
de belirginlesmis bir aynmdan bahsedile
bilir. Ancak sunu da not etmek gerekir ki ,
parti soylerni haricinde olmasa da AKP
tabaru MIa lslarnci reflekslerini koruma
ya devam etmektedir, Oyle gorunuyor ki ,
AKP, bas ta eski Islam cilar olmak u zere,
her kesimden destek bulmakta, lslamcih
gin dogal sirurlanru da asarak giderek po
pulerlesmektedir.

AKP acismdan lslamcihk, asilmasi ge
reken "tasrah" bir kimligi temsil etmekte
ve bu acidan Islamcrhgin temsili AKP icin
"geri," "eski," "hayalt," asilrnasi gereken
bir cocukluk hastahgi" olarak gorulmek
tedir. Islamcihgm, gerek beslenilen kay
nak olmasi, gerekse de AKP'li kadrolann
~ogunlugunu parti siyasetine tasiyan da
mar olmasr, AKP'nin lslamcihkla hesap
lasmasmm kolay kolay bitmeyecegini
gostermektedir, Islamcihk, AKP'nin basti
nlan bir oteki olarak kurucu ideolojisirlin
kokeninde yer almaktadir, Bu gidisat, el
bette daha sonrasmda potansiyel olarak
"bastmlamn g~ri donusu" ihtirnaline ge
be olsa da, tezkere krizi ve akabinde geri
adim ati lmasry la bu ihtimalleri n onu nun
simdi lik basan yla kapanldigiru gos ter
mektedir, Ancak yine de, bu ihtimalin bi
zatihi kendisi, AKP icin bir kaygi merkezi
olmaya devam edecektir.,

Bu sebeplerden dolayi , Islarncihgm
AKP ile iliskisi daha da karmasik bir hal
almaktadir, lslamcihk icin, ne diger mer
kez partiler gibi kolayhkla silinip atilabi
lir ne de beraber yuru nebilir bi r pozis
yonda olan AKp, Islarncihgm mes ruiyetini
sorgular hale gele re k, lslamciligm dah a
dok trin er bi r ka raktere burunrn esin e de
yol acmaktadir. AKP nezdinde ideolojik
yenilginin scnuclanru goren Islarncihk ,

ciddi bir kurucu ozelestiri gelis tirrneye
cahsrrns, kendisini gerek AB, gerek insan
haklan gerek, Ban'yla iliskiler konulann
da yeniden ya pilandrrmak zorunda his-

daha net cizilmesine yol acarken, ayru za
manda lslarncihgm kitle destegini de
azaltmakta, lslamcihgi 1970'li yillardaki
lslamcihgm daha entelektuel ve daha 10
sith bir kitleyi hedef alan bir hareket hali
ne getiriyor. Her ne kadar bazr Islam cilar,

AKP'nin Isla mc i olma digim, dolayisiyla
tartis ilacak bir ~ey olrnadignu soyluyo r
larsa da , Islamcihgm yetistirdigi entelek
tue l kesimlerin, sermaye suufnun, egittrn
kurumlannrn ve rnedyarun AKP tarafm
dan istihdam edilmesi , ls lamcih k icin

ciddi bir kaynak israfm a yol acmisur.
AKP'nin genislernesi de buyuk oranda ls
lamcihk aleyhine oldugundan, lslamcihk
da AKP'ye direnmek icin, daha doktriner
bir lslamcihk ya da sagcihkla mesafesi ni
dah a n et tammlayan alternati f tedbirler
almak zorunda kalmak ta, dolayisiyla do
nu srnek ted ir. Nihayetinde AKP, Turki
ye'nin son 40 yilmda Islamcihgm yetistir
digi kesimleri muhafazakar demokrasi
adi altmda mahiyeti belirsiz bir sagclhga
transfer ederek, lslamciligi adeta 1970'ler
dcnemi kitleselligine itrnektedir. Bu ise
kolayhkla hesabi kapatilabilecek bi r tar
nsma gibi gorunmuyo r.

SONV<;:

AKP deneyimi, Tur kiye'd e lslamcihgm
ana damanrun buyuk bir kisrrumn, 28 Su
bat mudahalesinin faturasiru lslamci ozne
pozisyonuna kesmesiyle, Islamci cizgiy!
yeniden yapilandirma iddiasiyla ortaya t;l

kan, ancak gittikce merkezleserek merkez
partisi hali ne gelen bir siyaseti temsil et
mek tedir. AKP bu acidan son 40 yilda 15
larncihgm ke ndi sin i sag po zisyonlardan
tefrik etmesinden bir ricati temsil etrnek
tedir. Bu zaman diliminde yetisen lslamci
kadrolan buyuk oranda kendi cansi alnn

da orgutlerneyi basaran AKp, bu kadrola r
la lslarnci kokenli ancak Islamci olmayan
bir parti kurmustur, Ancak bu Islamcthk
AKP geriliminin yalruzca baslangicidu ve

___ 1_ 1__ ...1 __ ..J.... _ _ ..:_ ...J ._ 1.

tan kaynaklanan sebeplerle henuz dogru- daha ne t cizilrnesine yol acarken, aym za-
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rmrun teoloj ik de!jil slyasal olduqunu gCistere
cekt ir . Bunun mantrksal sonucu da, ayru ~ek il 

de RP'nin TOrkiye burokrasisiyle sorununun 
bOrokrat ik yapilar sekuler elsa dahi - M OsI O
manlar aras i bir sorun oldu!ju anlarnma geli r.

lE Bizzat Necmettin Erbakan 'rn o!jlu ve gelin in in,
Recep Tayyip Erdo!jan'ln k rzlan ve o!j lunun
Batrh Olke lerde ya~lyor ve Ci!j ren im gCirOyor 01
masi, (Bat: dunyasmda daha CizgOr bir okuma
orta ..l1 bu lduklan lcin okumak zorunda kalan
di!jer dinda r lnsan larm yam sira ) pratikte aatr
karsrn bir ummetci pozisyonun Oretilmesinin
onundekl pratik sorunlardandir.

17 AB konusundaki genel " di l" ve " I O g at~e kay
mast, son zamanlar Islamclllk basta olmak Oze
re, Turk siyaset inin alamet-i f arlkasi haline gel 
di. lstarnci hk, Turkculuk-a at tcthk tes lis inde
AB'ye Oyeli!j in i sorgulamaya acan kalmazken,
siyasette tarat i1i~kilerini belir ler hale geld i AB
Oyeli!ji. Tart rsmamn oteki ucunda ise Modern
lesrne-Bat rhlasma-M uas irtasma t artt smasinIn
parametreler i ortadan kaIkarken, bu tartis rna
da adeta yok sayr ld: unutuldu /unutturu ldu .
AKP bu meselelerle hesaplasrna aosinda da Is
lamCibir durusla cok az ~ey paylasryor ~u anda.

18 Vine bu noktada baz i konu lara a~l k ll k get irmek
gereki r. Milli GOrO~ gelene!j i de "devletin ~Ika

n" den ilen bir maslahata gOre hareket etmeyi
ve bunu srk srk dile get irmeyi ihm al etmezdi.
Ancak Milli GOrO~ gelene!jinin bah settiql devle
t in ~ I kan gene llik le MOslOman lann crkan t eme
Iinde veya milletin ~Ikan anlarnma geli rdi. Laik
devlet in, rasyonel crkanrun MOslOmanlann crka
nyla aynr oldu!ju varsayrmma dayanan ve dev
let le mil let arasmdaki yan!jln kapanimas: siya
set ini gOden, bu acidan devlet in okan dedi!j in
de bu ~ I kan kendlsi tarurnlamaya calrsan bu
yakla~lmla, AKP'n in sorgusuz bir ~eki lde ve her
hang i bir dCinO~Orme ihtiyaCi duymadan soyut
devlet ~Ikann l Cincelemesi farklldlr.

19 Bu noktada bazl ele~tiriler daha faz la Ozerin 
de kon u~u lmaY I hak etse de bir nokta ya a~ l k

Ilk getirmekte fayda var . AKP'ye yOnelik, ba~

t a liberal kesimlerden olmak Ozere, gelen mu 
hafazakarll k la demokrasin in bir arada olama-

yaca!j l, IiteratOrde bOyle bir seyin o lmad rqim
iddia eden elestiriler ashnda o ldukca muhafa
zakar bir no ktadan konustuklanru n farkinda
de!j i lle r. Nihayet inde demokrasi den ile n ~ey

bi r icer lkten de!j il, b l ci mden ibaretti r .
Schmitt' in if adesiyle: "E!jer butun siyasal e!ji 
limie r demo krasiyi kullanab ilme imkanma sa
hipse, 0 halde bu, demo krasini n siyast bir i~eri

!j i olrnad rqimn, yalrnzca tesk ilat lanrnaya dair
bir bicirn olduqunun ispatrdi r" (Schmitt, 1990:
24) . Schmitt, tartisrnasmm devarmnda, bir par
t in in kendi arnaclanru ger~ekle~irmek i~in de
mo krasiye kendi i~e ri !ji ni dayatabilme si mum 
kunse, icerlkten soz edilemeyece!j in i vurgula
yarak, demokrasin in salt bicim olara k neye te 
kabOI etti!jini sorar. Ozet le, e!jer siyaset bil imi
Iit eratOrOnde li beral demokrasiden, sosyalist
demokrasiden , radi kal demokrasiden i1h. sOz
edil ebili yorsa, rnuhafazakar dem okrasiden de
soz edilebil ir, I~e asi! akademi k AKP elest irisi
t am da demokrasiye i ~e rik atfeden bu kesirn
lerden gelmektedir . Nihayet inde AKP'n in rnu
hafazakar demo krasiyi olusturup olustura rna
yaca!j l ta mamen ken di iradesine kalm l ~ bir
seydir . AK P bu ~a ba slnd a basa nl: o lab il i rse,
muhaf azakar demokr asi de, di!jer demokrasi
~e~i tl e r i yarun da Iit eratOrdeki yer in i alab i lir .
Bu nedenle, muhafaz akar demo krasini liber al
elest lris! oldu kca teknik bir elesttrldi r.

20 Siyaset bilim i dil inde t am da rad ikal demo krat 
lann ya da post-Ma rksist ler in, Ozerinde uzlaal 
m l~ Bat il l " evrensel" de!jerler Ozerind en, top
lumun farkh kesimlerini ulusal popOler dOzey
de OrgOtleme cabasma benzer bir siyasi pozis
yon la ka r~1 ka r~lyaYl z . An cak post-Marksist le
rin, tortulas rms aydinlanma i1kelerini One ~Ika

ran i1ke Oncelik li yaklastrntarmdan ziyade, sol
liberallerin " g Okku~a !j I " siyasetine yak ln bir
no ktada yer allyor AKP. AKP, mU!jlak ve kay
gan i~eri !ji, eklemlenmelere a~l k haliyle, liberal
bir ta rtl~man l n nesnesi haline ge lmey i tercih
ediyor ki popOlarit esi de buradan kaynaklanl 
yor . Tam da "ki mliksiz" olmasl a~lslndan, pejo 
rati f kullan lmlna atfen "postmodern" bir part i
olara k tecessOm ediyor siyaset sahnesinde.
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ni abil eeek t aleplere sahip o lan kesimlerin 01
rnasmm, 0 siyasi hareket in IslamCl olarak ad
tand ml masi i ~i n yeter li o tmarnasrdrr. Nasil ki
DP icinde baz i Islamel ta lep ler nesv-u nema
bulrnasma ra!j men, DP'y i lslarno kabu l etrn i
yorsak, aynlsl AKP i~inde ge~erl id ir .

7 AKP'nin " Muh afazakar Demokrasi " t ezler in
de, kendisine dayanak noktasi olarak yerli bir
takrm hareket leri de!j il, Batll l siyasi hareketle ri
gOst ermesi bu acidan ~arp leld lr . Gerek parti
proqrarru, gerekse de partilere ve siyasete yak
la~lml acrsmdan AKP, ger~ekten de son dereee
Bat rhdrr. Bu Bat ll lll!j ln sonucu ise,yine Bat lll st
yasetin sinik t avnmn bir erdem olarak One ~I

kanlm asrve yOeelt ilmesidir.

8 Son dOnem tart tsma larda n carp ro bir Ornek
Turk MOslOmanll!j1 ve Taliban Orne!j id ir. 11
EylOl'den sonra dOnya capmda MOslOmanlann
"~eytan l a~tlnl arak" Otelenmesi, ~ ii dO~man ln

yerini VahhabilSelefi dO~manln almanyla ger
~ekle~mi~ti r. Iran Devrimi'ni mOteakip, ~ i ileri n

i~gal etti!j i mahal, Vahhabil erle doldurulmaya
~all ~ll ml ~, buna alte rnatif o lara k da "Turk
MOsIOmanll!jI" ya da mezhebi olarak Hanefi lik
onerl lrnist«. Taliban ' in, Vahhabi de!j il, Hanefi
ol du!j unun iyiee anlasrlmasr, yaptl !j l turn ey
lemler e Hanefl f rkhmdan delil get irmesi, Turk
MOslOmanll!j1n1n Hanefilik pazart anm asrru
sekteye u!j ratm l~trr.

9 Maxime Rod inson, Muhammed adh kit abmda,
k urul u~ asarnasmda Ommeti n, Hz. Muhammed
Onderli!jin de dusrnana ka r~1 tek eephe halinde
OrgOtl enen ~ok-di nli, cok-et nitl bi r t oplul uqu
ifad e etti!j ini soyler (1973: 152). Muhammad
Ahsan da Ommet kavrarrurun kuruluj yil lann
da gayrimOslimleri de i~erdi!jini aneak zaman
la sadeee M Os lOmanlan iht iva eder hale geldi
!j ini belirt ir (1973).

10 90'11yillarda TOrkiye lstamcitan arasmda gen i~

bir Med ine Vesikasr tart rsmasr ya~an ml~trr. Bu
tarti smalar oldukca ufu k a~le l olrnasma ra!j
men, dost dO~man aynrrurun yaplld l!j l zemini,
yani siyaset in zeminini ve iktidar ekseni bOyOk
oranda ihmal etmi~ir.

11 Bu analizin mantlksal bir sonucu da kimin 15
lamer olup olmad l!j lnrn belirlenmesinin prat ik
bir sorun oldu!junu ve bunun sOrekli de!j i~en

bir karaktere sahip oldu!junu kabul etmekt ir.

12 Asllnda bahsi ge~en projeler henOz proje ola
mam l~ Otopyala rd rr . Pro je dey inee , plan II
programlt, i ~e vuruk tasar ilardan bahsediyo
ruz demektir. Oysa RP-FP gelene!jindeki bu
Ot opyalar proje-o imayan-proje'lerdir . Tam da
bu pro je olamamalanndan kaynaklanan kuru 
eu yOnler i, on lan Ot opya yapmaya daha ya
krndlr. Otopya lar ise her to r liberal gOrO~On,

siyasete kar~ 1 sihirl i "i ~ yapma " eylemini get i
ren taraflarea " ham hayal " olarak gOrolmek
ted ir. Oysa ~uras l a~l ktlr ki bOton ger~ek siya
sal hareketler Otopyalar Ozeri ne kuruludur.
Otopyalan ger~ekle~ i rmenin imkanslzll !j l ha
reket e dinam izm in i verirken, aynt zamanda
hareketi bell i bir tar ihsel t oplumsal ba!j lamda

ni abil eeek t aleplere sahip olan kesimlerin 01
masrnrn, 0 siyasi hareket in IslamCl olarak ad
landl nl masl i ~ i n yeter li olmamas ld lr . Nasll ki
DP ieinde bazl Islamel ta lepler ne$v-O nema

Bu yOzden Otopyalar dinam ik ve kurucu ha
yallerdir.

13 Tam da bu noktada AKP'n in bu sOylemlere
mesafel i ta w , prat ik politikalann Otesindean
lamlar ihti va etmekted ir. Reeep Tayyip Erdo
!ja n, TOrkiye Cumhuriyet i Basbakaru ve AKP
genel Ba~kan l olarak katlldl!jl, M OslOman 01
kelerin Onde gelen i~a d amlan nl n yer aldl!jl 5.
Cidde Ekonom ik Forumu'nda yapt'!j l konuj
mada "I slam Ortak Pazan" projesine net bir
mesafe koyarak, suntan ifade etrnistir : "Ben 11
lam Orta k Pazan anlayrsrru doqru bulmuyo
rum. c;OnkO, ne olursa olsun bu bir liktelikleri
ne et nik, ne dini kOkene ne de eo!jrafyaya
ba!j ll olarak dO~Oneee!j iz . Art ik dOnyada bun
larm hicblrl sl kaldt rru? Kuruluslart boyle oluj
tu rmaya kalktt qrrmz anda karnplasrnalar bar
lar, mOnasebet ler kesilebi lir. Biz, sOyle bir ~ey

koyab ilir iz; ekonomik ve t ieari alanda ortak
kalkrn an Olkel er b irl i!j i " (http://www.za·
man.eom.trl?bl=ekonomi&alt=& tr h200401 19&
hn= 1359). Erdo!jan' ln bu sOzler i, " Milli GOrOj"
dO~Oneesiyle mesafesini a~l k~a ortaya koymak·
t adir. Meselenin bir baska ean allel noktasrda,
"Islam Ortak Pazan" dusuncestnl hayali bulan
Erdo!jan' rn, 2002 yihnm Ara llk aymda AKP Ge
nel Ba~ kan l srt anyla ger~ek le~ird i!j i Amerika
ziyaretinde, ABO Baskaru George W. BUlh'a
hitaben "AB konusunda bize destek olun, 01·
mazsa bizi NAFTA'ya ahn diye teklif ettim.
Bush 'yes' dedi" ~eklindek i sOzlerinde son de
reee eiddi olmasrdrr. (http://www.milliyet.coml
2002112112/ ekonomi/aeko.h tm l). Bu konuda,
aradaki binleree kilomet relik mesafeyi vetOm
di!j er " pratik" soru nlan gOrmezlikten gelen
Erdo!ja n' rn, bu teklif i "hayali" bulmamas,
meselenin imkan dahil inde olup olmamasm
dan cok, ideoloji k bir tereihten kaynaklandr!j l'
ru dO~OndOrmektedir.

14 Tam da bu noktada, pratik butun alternatif
lmk anlanru redde tti!j imiz ~ek l inde bir yanhj
anlamaya kapil mamak gerekir. Nihayetinde,
yukanda sOzo edilen proje lerin bir klsml, kiln"
da olsa uygu lama alanl da bulabilm i~, "hayal"
olsun diye de!j il, ger~ek olsun diye Oretilmij
lerdir. 0 -8 projes ine destek olan Olkelerden
bir klsml, hala Israrla bu projeye devam etme
ye ~a ll~sala r da, TOrkiye'n in bu konudaki me
safeli tavn, projen in devamlna ket vurmujlur.
Ozet le, aS11vurgu noktasl, ekonom ik uygula·
nabil irl ik ya da uluslararasl siyaset dozleminde
bu proje lerin sembo lik -kurucu anlamlartntn,
pratik yanlarlndan ~ok daha Onemli olmalldll.
Yani ekonomik olanln siyasi olanln OnOne ge
~emem i~, siyasetin yOnlendirmesi altmda ille
vine devam etmi~ir .

15 Bu nokt ada be lirt i lmesi gereken bir nokIa,
TOrkiye Devlet i'nin MNP-MSP-RP gelene!ji ~in
de tamamen onaylanmasa da MOslOman ola
rak gOrOlmO~ olmasldlr. Bu ba!jlamda mesela
Kaddafi'n in sekOler yakla~lmla ri gOz OnOne
ahndl!jrnda dOnyada Islamel muhalefetin he
defler inden biri olmasrna ra!jmen Erbakan ta
raflndan MOslOman olarak gOrOlmesi, kimin

Bu yOzden Ot opyalar dinam ik ve kurucu-tia
yallerd ir.

13 Tam da bu noktada AKP'nin bu sOylemlere
",oc;afDl i t :ar 71 nr;at ill nnl i t ilt~ l ;a rl n {)tea~i n rlp an-



I s A M C K A K P 5 Y A T

noktaIann cok fazla olmas i sebebiyle, bu

gerilim daha uzun sure deva m edecek gibi

gon.lnmektedir.
Bir baska acidan ele ahrsak, AKP Islam 

clhgm bir kanadmm , Islamci siyasetten
vazgecmesiyle, lslam cihgm siyasal talep
lerinden soyundurulmus , kendi siyasal
pozisyon u ad ma siyaset u retrneyen, bu
haliyle de Schmitter an lamda "siyasal"

clam uretm ekten uzak bir par ti go runu
miindedir. Gerek lsl amcihgin k uruc u
kavramlarmdan ummet kavr arm konu
sunda gerekse de dost dusrnan aynrru ko

nusunda lslamci gelen ekten bir kopusu
isaret eden AKp, Islam! hassasiyetl eri agir
basan kisilerin olusturdugu , ulusal popu
ler bir pozisyon a oynayan sag-muhafaza
kar bir parti oIarak ortaya cikiyo r, Sonuc
oIarak, siyase tinden soyutladi gi Islamcih
gm toplumsalligm baski si alnnda , popu-

ler duzeyd e Islam ci siyast degerl er uze
rinden kendisini mesrul asnrrnaktan imti

n a etmeyen, h atta buna izin ve re n bir
parti go runumunde olmasma r agm en ,

AKP gerek ekono mik, gerek siyast, gerek
se de uluslar arasi duzeyde lslamci degil ,
daha cok sag ve liberal refleks lerl e hare
ket ederek lslamcihkla mesafesini giderek
acmaktadir,

AKp, Islarncihgm temel kaygismi olus
tu ra n , Mus lum an larin pos th ali fe done

mi nde , dunya uz erinde yasa rnasmm nasil
bir siyasal gereklilik uzerine var olabile

ceg i dusunurnunu terk ettigi oranda Is
lamer olrnak tan uzaklasiyor , Bir ih timal
olara k bunu reddederek , klasik liberal ya

da sosyal dem okrat hatta milli yetci m otif
Ieri birl estirip , sag bir politika iz lemekte
bir mah zur gorrnedig i oran da da merkez
partile re benzemeye bashyor. 0
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OiPNOTLAR

Tartrsmarnrzm basmda nihai bir ta rihdl ~1 kr ite
rin bu lunamayacaqrm soylem tstik . Oysa bOyle
bir kr iter in imkanslzil!j lna karsin, hala siyasal
hareket i bir isim altmda t arumlamarmza yol
acan art rk ~ey, ahistor ik bir oz olmasa da, var
drr, Aksi halde her siyasal ozne pozisyonu t ikel
bir isimle adlandrnhrd r. Bu art rk "~ey", dondu 
rulamayan, srrurlan ~ izilemeyen, smrrda duran,
sOylemin hem i ~i nd e hem de d tsmda bulunan,
sOyleme anlam katan merkezi o lrnasina ra!j
men mahalli olmayan, merkez olmayan, ama
merkezl i!j i tertrsrlmayan, butun eleman lann
toplarmyla ortaya cikan bir fa zla lik , art tkt rr,
Yani, Ommet bu acidan somut bir merkez de
!jil , muhayyel varil!jlyla siyasal sOylemi mom
kun kilan bir imkansrzhktir.

2 Bu noktada lslarncrhkta AKP arasmdaki temel
fark, IslamClII!j1n merkez ta leb in in, merke zin
dOnO~mesi kaydrn a ba!j il olrnasr, AKP'n in ise
"rnerke zlesme" fetisizmlyle malOI gizli bir rnes
ruiyet kr iziyle, merkezi donusturrne kayglsl t a
srmadan merkeze yerlesrney i hedeflemesidi r.

3 <;ok yen i bir Ornek, AKP'n in Liberal DO~Once

Toplulu!ju i1e birl ikte organ ize etti!j i " Muha
faza kar Demokrasi" sempozyumunda (Ocak
2004, Istanbul) bir teb li!j sunan, AKP'ye yakrn
akadem isyenlerden Davut Dursun'un, "AKP,
cevrenln merkeze doqru yOrOyO~OnO ve siyase
te katrlr rmru sa!jilyor " sOzlerinde gOrOlebil ir.
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Bu soru sorulmus olsa dahi, ba~ka siyasal oz
nellikler sOz konusu olduq unda, sorunun ceva
bl 0 siyasal pozisyon Ozerinden ararurken, Is
lamcll,k Ozelinde bu cevap yine basitce tarih
sel-top lumsal ta leplere indi rqenmls, IslamCl l lk
adeta " lktl darsiz" veya ikti dar istencinden ya
da psikanalitik terimlerle konusursak arzudan
yoksun olarak gOrO lmO~Or.

Ger~i libera l yaklasim lcerisinde bak ildrq mda
TOrkiye Ozelinde KOrt sorunu ya da top lumsal
adalet sorunu da benzer ~ekilde ele al inrna k
tad rr, Bu alanda en istikraril yaklastrn bu acr
dan li beral poz isyondur. Sair po zisyon larsa
basks konu larda farkil yak lastrnlar serg ilerken,
sira Islamcil l!ja geld i!jinde liberal sOylemi pay
lasmaktadrr lar.

Asilnda gelinen noktada AKP'nin yapmaya ~a

I I ~t l !j 1 da benzer bir ~eyd ir . Kendisine siyasal
oryantasyon olarak " rnuhaf azakar demokrasi"
pozisyonunu secmesl, ayru adla dOzen lenen
sempozyumu " Liberal DO~Once Toplulu!ju " i1e
b irl ikte organize etmes i, fark li slyasa l l rk la r
Ozerinden lslarnt toplumsal tal epler in if adesi
ne yo l acrnaktad rr. Ancak bu, i1eride de tarn
~aca!j lm lz gibi siyasalil!jl yok ederek, hareket i
sadecetoplumsal ta leplere indi rgemesi do layi
siy la, performatif bir eylem dolayirmy la za
mania AKP'yi muhafaza kar last rrrnaktad rr. Yi
ne bu argOmanin bir di!jer uzant rs: da, bir si
vasal hareket icerisinde IslamCi olarak ad land r-
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