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*  El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nde araştırmacı.

 Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde meydana gelen sosyal değişimlerden 
bahsetmeden önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında tesisinden sonra ülkede 
meydana gelen değişikliklerin iyi anlaşılabilmesi için Türkiye’nin yakın tarihine 
bakmak gerekir. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Osmanlı hilafetine dayalı 
İslami, sosyal bir karakter sergileyen Türkiye, zorla cumhuriyete dayalı laik bir 
devlet yapısına büründü. Yönetim anlayışı olarak Cumhuriyet, Türk toplumunun 
büyük bir kısmı ile keskin bir anlaşmazlık içine girerek onları İslami gelenekleri 
ve muhafazakâr örf ve adetleri terke zorlamaya çalıştı. Fakat başarılı olamadı.

Kemal Atatürk’ün Toplumsal Devrimi

 Türkiye’nin modernleşmesi adına Mustafa Kemal Atatürk Devrimi, Türk 
halkına dini, sosyal ve siyasal alanda birçok sonuç getirdi. Sosyal ve dini açıdan 
bakıldığında, İslami geleneklerin ve kültürün reddedilmesi, modern Türkiye’de 
toplumsal ve dini değişimin temel faktörlerinden biri olarak sayılabilir.

Atatürk’ün reformları, Batı modeli temelinde yeni bir yaşam tarzını ortaya 
çıkardı ve o tarihten sonra Türkiye tamamen laik bir devlet oldu. Aslına bakılırsa, 
Atatürk’ün İslam’ın politik rolünü sona erdirme ve İslam’ı siyasi yaşamdan 
kaldırmaya yönelik politikaları, İslam’ın sosyal hayattaki pek çok yönünü de 
ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdi.

Geçen yüzyılın sonuna kadar, dini kurumlar Osmanlı dönemindeki dini 
yönetimden farklı olarak marjinal bir rol oynamışlar ve cılız sorumluluklar 
üstlenmişlerdir. Bu bağlamda, açıktır ki cumhuriyetin ilk yıllarında kentsel 
toplum, kırsal bölgelerde yaşayanlara nispeten bu reformlardan çok daha fazla 
etkilenmiştir. Örneğin İstanbul ve Ankara’da pek çok kişi Ramazan orucuna 
ehemmiyet vermemeye başladılar ve çocuklarına beş vakit namazı öğretmediler.
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Şeriatın, insanların hayatlarından yavaş yavaş kaybolması ile (görünüşte), 
İnsanların neyin iyi ya da kötü olduğunu yapmasını engelleyebilecek olan dini 
otorite, irticai bir olguya dönüşen din anlayışıyla ortadan kalktı. Ancak, pek 
çok mütedeyyin ve muhafazakâr, Kemal Atatürk’ün reformlarını kabul etmeyi 
reddettiler, buna karşın sessiz bir şekilde, laik devlet kurumlarıyla yüzleşmekten 
kaçınarak, İslami gelenekleri uygulamaya ve dini kurumlarını gizlice kurmaya 
devam ederken, kırsal alanlarda farklı durumlar vardı.(1) 

1925 sonunda tüm tarikat müesseselerinin kapatılması ile Anadolu’nun sosyal 
yaşamında yüzyıllar boyunca yaygın bir etkisi olan tekke ve zaviyelerde öğretilen 
tasavvufun temel ilkeleri son buldu.

İşin aslına bakıldığında, tasavvuf öğretileri daha çok ruhani felsefeye, ruhun 
arındırılmasına yönelmiş, hayırlı ve salih insanın inşa edilmesine odaklanmış ve 
Türkiye’de İslami davetin çalışmalarına büyük katkı sağlamış ve bu dersler ise 
sufilerin evlerinde verilmiştir. (2)

Sufiler, 1926 tarihli, İsviçre yasalarından ödünç alınan medeni kanunun 
uygulanmasının sonuçlarını kullandı. Bu yasanın uygulanması modern 
Türkiye’de, sosyal bir sorun yarattı. Kanun’un serbest bırakmasıyla birlikte 
ergenler arasındaki gayri meşru doğumların sayısında artış meydana geldi, yeni 
gelen neslin çoğunluğu, dine saygı duymamaya ve açıktan alkol kullanmaya 
başladılar. 

Mütedeyyin ve muhafazakâr sınıf, Kemal Atatürk’ün, kadınlara yönelik 
boşanma kararı alma, miras, çalışma ve Müslüman olmayanlarla evliliklerinde 
erkeklerle eşit olmalarına olanak sağlayan ve çokeşliliği yasaklayan reformlarını, 
miras olarak aldıkları İslami geleneklere karşı saydılar. 1950’lere kadar nüfusun 
yaklaşık üçte ikisini oluşturan kırsal kesimdeki bu muhafazakâr ve dini sınıf, 
laikliğe karşı çıkan kuşaklar inşa etmek için gizli olarak çalıştı. Bu sınıflar, 
1950’lerin başlarında -Atatürk’ün ölümünden on iki yıl sonra- iş ve yaşam 
standardı açısından daha iyi bir hayat arayışıyla endüstriyel ve ticari merkezlere 
dönüşen şehirlere göç etti. İslami muhalefet daha sonra buralardan başladı.

Kemal Atatürk’e göre Türk milleti sadece Osmanlı hilafeti yüzünden değil, 
aynı zamanda İslamiyet nedeniyle de geri kalmış ve İslam dini, dini diktatörlüğün 
siyasi bir aracı haline gelmişti. Yozlaşmış sultanlar, meşruiyetlerinin devamı ve 
devlet yönetiminde ayakta kalmaları için yönetimde Türk milletinin egemenliğini 
terk ettiler. Dervişler ve şeyhler devletin ilerlemesine engel olan büyük bir güce 
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sahiptiler ve İslami geleneğin ilkelerine bağlı kalmakta ısrar ediyorlardı. Kemal 
Atatürk, İslami dinî otoritelerin sosyal ve politik gücünü ortadan kaldırarak 
Türkiye’nin kapsamlı bir şekilde modern bir toplum haline geleceğine olan 
inancını dile getirdi. (3)

Her ne kadar Kemalist rejimin yarattığı hükümet, bir demokrasi biçimi gibi 
görünse de gerçek şu ki, yirmi yıl üst üste Kemal Atatürk ve yoldaşları tarafından 
kontrol edilen bir tek parti hükümeti vardı. Türkiye’nin şeklini değiştiren eylemler 
ya da Atatürk’ün Temsilciler Meclisi’nde kendi politikalarına karşı gerçek bir 
muhalefet olmadan tek parti diktatörlüğü konusundaki ısrarı nedeniyle bazı 
tarihçiler laik cumhuriyetin büyük zorluklarla karşılaşmadığını iddia ediyorlar. 
Haddizatında pek çok Müslüman din adamı buna karşı çıktı, çünkü İslam’a 
tamamen aykırıydı ve Şeyh Said liderliğindeki devrim 1925’te gerçekleşti. (4)

Fakat bu teori, bazı tarihsel gerçeklerle çelişiyor, Şeyh Said devrimi, dini bir 
görünüm arz etse bile, Kürt milliyetçi hedefleri olan bir devrimdi. Devrim işe 
yaramadı, çünkü Türkler katılmadı. Ve burada, altı yüzyıl boyunca süren Osmanlı 
halifeliğinin kaldırılmasına karşı, kırsal alanda veya şehirlerde bir Türk dini 
devriminin olmadığına dikkat çekiyoruz. Türkler, çarlık Rusya’sı, Ermenilerle 
iç savaş, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve nihayet Kurtuluş Savaşı ile 
başlayan (1918-1922) yirmi yıl boyunca savaş, kuşatma, açlık ve pahalılık sebebi 
ile bıkmışlardır.

Şehirlerde ve kırsal kesimde yaşayan Türkleri en çok kızdıran şey ise Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra başkent İstanbul’u ve Anadolu’nun çoğunu işgal eden 
müttefik güçleri ile Sultan Muhammed Vahdettin’in ittifakıdır. Yunan askerleri 
Yunanistan’ın Osmanlı işgaline tepki olarak Batı Anadolu’da Türk köylerini 
yaktılar. İngiliz ve Fransızların desteklediği Sultan, Kemal Atatürk liderliğindeki 
Türk ordusuyla savaşmak için bir ordu gönderdi. Konunun takipçileri görür ki, 
o zamanlar Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunu teşkil eden Türk çiftçiler 
ve köylüler, kendilerine uygulanan yüksek vergilerden (Öşür Vergisi) her zaman 
şikâyet ettiler. Atatürk bu vergiyi iptal ederek yerine düşük vergi uyguladı. (5)

Sebep ne olursa olsun Atatürk, başarılı askeri liderliği, kritik zaferleri, 
işgalcileri geri püskürtmesi, İstanbul’u eski haline döndürerek barış ve güvenliği 
tesis etmesinden dolayı halk arasında çok popülerdi. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında halifelik, Kemal Atatürk’ün düşüncesine 
göre meşruiyetini kaybetmiş ve Osmanlı toprakları altındaki tüm Müslüman 
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bölgeler ayaklanarak bağımsızlık talep etmiştir. Türk ekonomisine ve insan 
kaynağına mal olan bu devrimlere karşı Türkler her yerde ve her cephede savaşmak 
zorunda kaldılar. Tasavvufi tarikatların etkisine ve dini okulların otoritesine 
dayanan hilafet, Türkiye’yi modernleştirmenin önünde bir engel haline geldi 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmeye karşı güçlü muhalefeti büyük 
yenilgiye uğramasına neden oldu. 

Savaşları yönetmesi, zaferler kazanması, Türklere karşı birleşen müttefik 
kuvvetlerin kovulması, Anadolu’yu birleştirme ve İstanbul’un geri alınması 
sebebiyle sahip olduğu popülaritesinin yanı sıra Atatürk, Osmanlı sultanlarının 
Türklere hiçbir gelişim projesi sunmayan ticaret antlaşmaları konusunda özellikle 
Avrupalılar lehine imza atmasından dolayı 70 yıldan bu yana ihlal edilen Türklerin 
milli onurundan bahsetmekle popülerliğini artırabildi.

Atatürk, köylüler üzerindeki Osmanlı’nın öşür vergisini kaldırarak 
vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirebildi ve onun tarım projesi böylelikle 
başlamış oldu. Bu vergi birçok Türk çiftçinin omzundaki yükü ağırlaştırıyordu. 
Ve bunun kaldırılması sebebiyle halifeliğin kaldırılmasını birçoğu umursamadı. (6)

1920 yılında, insan kaynakları ve iç sermayenin çoğu kıt iken Türk nüfusun 
yaklaşık %80’i köylerde yaşamakta ve tarımcılık yapmakta, yaklaşık %5’i 
el sanatları ve %5’i ticaretle uğraşmaktaydı. Tarımsal üretim, nüfusun temel 
ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyordu. Özellikle Yunanlılar, Ermeniler ve 
Yahudilerin göçünden sonra neredeyse hiç sanayi kuruluşu yoktu. Bütün geriye 
kalanlar, un ve şeker üreten bazı yabancı sermayeli şirketlerdi. (7)

Yıllar geçtikçe, Atatürk hükümetinin kalkınma programları, bu programlardaki 
bazı hatalara rağmen Türk sanayi kuruluşlarını tesis etmeyi başardı. Belki de en 
önemli ekonomik başarılardan biri, Avrupalıların egemenliğinden sonra ticari ve 
endüstriyel sektörlerde Türkiye’de yeni bir sınıfının kurulmasıydı. Bu sınıf daha 
sonra Milli burjuvazi olarak bilinmiştir.

Merkez Sağ Partiler

 Turgut Özal yönetimindeki birkaç yıl hariç, seksen yıl boyunca süregelen 
baskıcı laik siyaset, askeri boyutlu ulusal politikalar ve siyasi istikrarsızlıktan 
sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yıldızı parladı. Kemal Atatürk’ün 
değerlerinin ve sosyal-politik sistemin vizyonunun kutsal ve dokunulmaz olduğu 
bir zamanda, Türkiye’de birinci büyük siyasi parti haline geldi.
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O dönemde yaygın olan inanç, dini geleneklerin toplumsal duygularda 
kullanılmasının Kamusal alanda güçlü bir devletin inşasına engel teşkil 
ediyor olması, buna karşılık laiklik ve dinin terk edilmesinin Türkiye’nin 
modernleşmesinin temelini oluşturmasıydı.

Türk milli ordusunun, Batı yanlısı laikliği ve Atatürk tarafından geliştirilen 
Türk kimliğini koruyacağı mevcut inanç olmuştur. Bu formül, 1980’lere kadarki 
ilk dönemde Türk Devletinin kurulmasında ve gelişmesinde etkili oldu ve 
sonunda İslami sosyal akımlara karşı olan mücadele, Kürt ve Alevi kimliğine 
karşı mücadeleye evirildi. Sonuç, gerçek halk temsilinin, her zaman dini ve Kürt 
akımlarını dışlama ve birbirini izleyen seçimler yoluyla ortaya çıkmadığıydı.

Dini akımlar, Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
üyeleri olan Celal Bayar (Atatürk’ün arkadaşı) ve Adnan Menderes’in kurduğu 
Demokrat Parti yoluyla 1950’lerin başlarından itibaren kurulmaya başlanan 
merkez sağ partiler aracılığıyla iktidara ortak olarak aradıklarını buldular. 
Menderes, 1950’li yıllardaki hükümetlerin başkanlığını yürütürken, popüler 
İslami hareketlere dini gelenekleri özgürce uygulama fırsatı verdi. Ezanın 
yeniden Arapça okunmasını sağladı. Önceleri yasak olan daha sonra 1940’lı 
yılların sonlarında seçmeli yapılan din eğitimini eğitim müfredatlarında zorunlu 
tuttu.

Ancak, halk ve kırsal sınıflar üzerindeki en önemli etkisi, komünist dalgaları 
karşısında Avrupa’yı desteklemek için, ABD’nin Marshall Planı adı altında 
yaptığı yardımlardan ilk mali yardım paketini 1949 yılının sonunda aldıktan 
sonra, çiftçilerin ve zanaatkârların yaşam koşullarını iyileştirmekti.

Önceki iki unsura ek olarak, Menderes Hükümeti kırsal kesimlerdeki fakirlere 
etki eden adımlar attı, bu kesimlere yüksekten bakan ve aşırı şiddet uygulayan 
polis müdürleri ve güvenlik güçlerinin değiştirilmesi ile bu sınıflar saygıya dayalı 
yeni bir muamele modeli ile karşılaştılar. (8)

 O zamandan beri, dini ve muhafazakâr akımlar, kişisel özgürlük olarak ibadet 
ve dini uygulama özgürlüğünü benimsemiş olan her merkez sağ partinin ayrılmaz 
bir parçası haline gelmiştir. Daha da önemlisi orta ve alt sıralarda da olsa bu dini 
topluluklardan olan unsurları hükümet mevkilerine sunmasıdır.

Adnan Menderes’in politikaları, 1950’li yılların sonlarında kötüleşen ekonomik 
durum nedeniyle kırsal bölgelerde ve kentsel alanlarda Menderes hükümetine 
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karşı protestocular arasında süren çatışmalara ve şiddete yol açan derin etkiler 
yarattı. Hükümet yanlısı halk sınıfları ve laiklik yanlısı sınıf arasındaki bu 
çatışmalar 1960’da ilk ordu darbesiyle sona erene kadar devam etti. Bir yıl sonra 
Menderes, kendisi dindar olmamasına rağmen, dini ve muhafazakâr akımların 
sembolü olarak temsil ettiği şey için idam edildi. (9)

Demokrat Parti’nin dağılmasına ve üst düzey liderlerinin siyasi eylemden 
men edilmesine rağmen partinin kitleleri, Demokrat Parti’nin varisi olan 
Adalet Partisi’ne destek vermeye yöneldi. Adalet Partisi, 1965 seçimlerini 
Adnan Menderes’in çizgisini izleyen Süleyman Demirel’in liderliğindeki ikinci 
merkez sağ parti olarak kazandı. Ancak büyük bir titizlikle, siyasi faaliyetlerinin 
başlangıcından itibaren açık İslami kimliğiyle tanınan Necmettin Erbakan’a 
katılmayı reddetti.

Demirel 1969 seçimlerinde tekrar kazandı ve enflasyonu dengelemek için bir 
ekonomik reform paketine liderlik etti. Ancak solcularla beraber Cumhuriyet 
Halk Partisi kitleleri, muhafazakâr ve İslamcı akımla karşı karşıya geldi. Demirel, 
Kıbrıs konusunda askerle olan ihtilafı, Yunanistan ile yaşanan gerginlikler ve iç 
siyasete yönelik şiddet sebebiyle başbakanlıktan istifa etti. Atatürk ilkelerinden 
sapmakla itham edildi. Sağ ve sol arasındaki halk çatışmaları 1971’de ikinci bir 
askeri müdahaleyle ve askeri darbeyle son buldu.

1973’te parlamenter hayata dönüldüğünde, dini akımlar ve muhafazakâr 
kitleler Necmettin Erbakan’ın liderliğindeki İslamcı odaklı parti ile Süleyman 
Demirel’in liderliğindeki merkez sağ ve aşırı milliyetçi bir parti arasında 
bölünmüştü. Osmanlı halifeliğinin çöküşünden bu yana İslamcı eğilimlere sahip 
ilk parti olan ve İslami akımlara doğrudan etkisi olan Milli Selamet Partisi, 
zuhuruyla beraber, 1973 seçimlerinde büyük bir başarı elde edebildi. Laikliği 
temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. (10)

1975 seçimlerinde Demirel, ekonomik krizlerle başa çıkamayan ve 1977’de 
istifa edecek olan dört partiden oluşan bir koalisyon hükümetine başkanlık etti. 
Demirel daha sonra Erbakan ile beraber bir yıl sonra aynı nedenlerle yıkılan aşırı 
sağcı yeni bir koalisyon hükümetine başkanlık etti. Türkiye, siyasi partilerin 
çatışmalarda sosyal ve dinî argümanlarını kullandığı 1978 tarihli bir siyasi krize 
girdi. Aşırı sağ, milis güçleri kurarak başta Aleviler olmak üzere diğer tarafların 
merkezlerine çeşitli saldırılar başlattı.
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1970’ler sağ ve sol arasındaki silahlı sosyal çatışmalar ile karakterize edilen 
yıllar oldu. Siyasi şiddet olgusunun yayılması ve milletler ve dinler arasındaki 
şiddet olaylarının artmasının akabinde yaklaşık 4 bin kişi öldürülmesi ile ülkedeki 
güvenlik durumu kötüleşti. Sünniler ve Alevilerin türkiye’nin güneydoğu 
bölgesinde savaşması ile, çatışmalar mezhepsel bir nitelik kazanmıştır. MHP’nin 
temsil ettiği aşırı sağ ise, bu bölgedeki siyasi şiddette önemli bir rol oynadı. 
Çatışmalar 1980 yılında ordu müdahalesiyle sona erdi. (11)

1983’te Türkiye parlamenter sisteme döndü ve Anavatan Partisi adıyla yeni 
bir merkez sağ parti, Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nin mirasçısı olarak 
ortaya çıktı. Ordu, Erbakan’ı siyasi çalışma yürütmekten men etti ve partisi 
kapatıldı. İslami akımlar ve muhafazakârlar, 1983 seçimlerinde rahat bir zafer 
kazanan Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi’ni desteklemeye yöneldi. 
Özal hükümetleri, Türk ekonomisini geliştirmek ve nüfusun yaşam standartlarını 
iyileştirmek için Irak-İran savaşından yararlandılar. (12)

1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında, İslami ve muhafazakâr akımların 
oylarını tek başına kazanan Anavatan Partisi ile rekabet etmek için yeni partiler 
kuruldu. Süleyman Demirel, Doğru Yol Partisi’ni ve Erbakan, İslamcı Refah 
Partisi’ni kurdu ve böylece bu akımların oyları üç parti arasında bölündü. Irak ile 
İran arasındaki savaşın sona ermesi, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye 
sahip olmuş, 2002 yılına kadar devam eden büyük krizlere ve ayrıca Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin zaferine neden olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi

2002 seçimlerinde AKP toplam oyların %33’ünü kazandı. Ancak, 1980 
darbesinden sonra ordu tarafından kurulan seçim yasası nedeniyle, herhangi bir 
partinin meclise girmesi için toplam oyların %10’unu alması gerekiyordu. Diğer 
partiler seçim barajını geçemediğinden Adalet Ve Kalkınma Partisi, hükümeti 
rahat bir şekilde kurma adına parlamentodaki koltukların yaklaşık %66’sını 
kazandı. AKP’ye oy verenlerin büyük çoğunluğu Erbakan’ın destekçileri ile 
beraber bir kısım muhafazakârlardı. (13)

Öte yandan, AKP’nin 2002 seçimlerindeki yükselişi, “bastırılmış” akımların, 
on yıllar boyunca laiklik, militarizm ve milliyetçiliğe karşı kendilerini daha da 
geliştirdiği nokta olarak görülebilir. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara geldikten sonra çeşitli sosyal 
grupların ihtiyaçlarını karşılayan farklı reformist, liberal ve yoksul yanlısı 
politikalar başlattı. Yeni Başbakan Erdoğan, Kürt meselesini, zorla asimilasyondan 
başka yollarla çözülmesi gereken Türkiye’nin uzun süredir devam eden iç sorunu 
olarak nitelendirmiştir. 

Daha fazla demokrasi, sivil güvenlik güçlerinin kontrolünü güçlendirmesi, 
Türkiye’nin güvenlik modelinin revizyonu ve insan haklarının iyileştirilmesi 
gibi yapısal reformlara başlamıştır. İlk döneminde (2002-2007) AKP, Türkiye’de 
Kürtlere yönelik barış görüşmeleri de dâhil olmak üzere, liberal demokrasiye 
yönelik bir dizi reformla Türk ekonomisini ilerletmede önemli başarılar elde 
etti. 2005 yılında AB üyeliği konulu müzakereler başlatıldı ve bu gelişmeler 
neticesinde ABD, AKP’nin vizyonunu Müslüman dünyasında bir demokrasi 
işaretçisi olarak görmüştür.

Bu başarılardan sonra, 2007 seçimleri AKP’nin oyların %46’sını kazandığına 
şahit oldu. Bu büyük zafer, partiyi müttefiki Fethullah Gülen ile beraber Türk siyasi 
sahnesinde “ideolojik hegemonya” kurmaya teşvik etti. Bunu gerçekleştirme 
adına parti, Gülen’in takipçilerini devletin yargı, güvenlik ve eğitim kurumlarında 
kullandı. 2015 yılına gelindiğinde parti, aralarındaki derin bölünmeler nedeniyle 
Gülen ile yol ayrımına girdi. Erdoğan Gülen hareketini iktidarı ele geçirmeye 
ve AKP’den kurtulmaya çalışmakla suçladı. Olaylar, 2016’daki başarısız darbe 
girişimine ve Gülen’in takipçilerini temizlemeye yönelik hamlelere kadar devam 
etti. (14)

Siyasi buluşma açısından, AKP’de Müslüman Kardeşler düşüncesinden 
esinlenen bir demokrasi anlayışı vardır. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
ve özgür basını destekleyen bir hükümet sisteminden ziyade demokratik pratiği, 
siyasette kazanmak için partizan siyasi rekabet yoluyla kullanmaya daha 
eğilimlidirler. İslam’ın bir din olarak (AKP’nin anlayışına göre) bir toplumun 
nasıl yönetileceği konusunda, demokrasi tarafından üretilebilecek bazı sonuçlarla 
çelişen açık siyasi çıkarlar ve emelleri vardır. 

Muhafazakâr bir demokratik parti olarak kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP), özellikle 2007 seçimlerindeki yerini güçlendirmesinden sonra İslam’ı 
siyasallaştırmak suretiyle İslami fikirleri yaygınlaştırarak günlük sosyal yaşamda 
İslami uygulamaları kademe kademe ilerletti. Dış politikada, en büyük odak 
Ortadoğu üzerine ve ekonomik ilişkileri hiçbir zaman kırılmaya uğramadığı halde 
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İsrail’e ve Avrupa Birliği’ne karşı artan toplumsal düşmanlık üzerine olmuştur. 

Atatürk ve Erdoğan Dönemleri Arasında Kadın Ve Örtü

1925 yılında Kemal Atatürk, ülke çapında kendisini “medeni elbisenin 
sembolü” olarak insanlara tanıtmak için ülkenin beldelerinde dolaştı. İnsanların 
başlarına taktıkları şeyler, Osmanlı döneminde bireyin sosyal statüsünün bir 
işareti idi. Aynı zamanda İslami kimliğin bir göstergesiydi. Atatürk, cumhuriyette 
bu toplumsal ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve ardından vatandaşlarına yeni bir 
ortak uygarlık yolunu teşvik etmek ve empoze etmek istiyordu.

Bir turda Karadeniz’deki küçük bir kasabada durduğunda kasabada peçe giyen 
kadınlar gördü ve takipçilerine şunları söyledi: “Bu alışkanlık yaz sıcağında 
kadınlara rahatsızlık veriyor. Bu, insanın bencilliğinin ve şerefini kanıtlama 
hırsının bir sonucudur. Kadınlar ayrıca yüzlerini göstermeleri ve dünyayı kendi 
gözleriyle görmelerini sağlayacak akla sahiptir.” Atatürk, sarık ve fesi erkekler 
için tamamen yasaklamış ve şapka takmaya teşvik etmiş olsa da elbise değişikliği 
ve şapka giyme kanunu kadınları içermemektedir. (15)

Devlet yetkilileri, okullarda ve bazı devlet kurumlarında türbanın 
yasaklanmasını göz ardı ettiler, zira çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan insanlar 
üzerinde örtüyü yasaklayamayacaklarından emindiler. Eğitim reformları kırsal 
alandaki birçok okulun inşasını ve kız çocuklarına eğitim verilmesini içeriyordu. 
Başörtüsünün yasaklanması durumunda, Kemal Atatürk türbanın onur ve iffet 
sembolü olduğu kırsal geleneklerle bir savaşa girecekti. Atatürk türbanın terkini 
zamana bıraktı ve zamanla başörtüsü tabaka olarak kırsal kesimi temsil eden bir 
sınıf modeli haline dönüştü. Ve kentsel alanlarda giderek ortadan kayboldu.

Son Osmanlı döneminde, peçe ve kadınların izolasyonu meselesi hali yerinde 
ve kendine yetecek derecede olan orta sınıfla ilgili olup bu kadınların halka açık 
etkinliklerde boy göstermesini veya çalışmasını önlemek içindi. Cumhuriyet 
sonrasında zamanla, şehirlerdeki orta sınıf kadınlar başörtüsünü çıkarmaya 
başladılar. Kırsal kesimlerde ise kadınlar, özellikle köylülerin çoğu akraba olduğu 
veya birbirlerini iyi tanıdığı için, rahat geniş şalvarlar ya da basit etekler ve örtü 
olarak uzun elbiseler giyiyordu.

Cumhuriyet döneminde, genç kızların üniversitelere gitmeleri, akademik 
ve mesleki diploma sahibi olmaları ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmaları 
teşvik edildi. Bazı kadınlar kız okullarında öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 
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çok hızlı bir şekilde karma eğitim olan okullarda, tıpta, hukukta, mühendislikte, 
sosyal ve doğa bilimlerinde her yerde bulundular ve İstanbul bu değişimlerde ön 
planda yer aldı.

1929’da yüzdelik dilimde hemen hemen aynı oranda erkek çocuklarla 
birlikte 7-11 yaşları arasındaki kızların yüzde 75’i İstanbul’daki ilkokullarda, 
bunun mukabilinde ülke genelindeki kızların yüzde 26’sı, erkeklerin ise yüzde 
51’i ilkokullarda okumaktaydı. 1920 ve 1938 yılları arasında tüm üniversite 
mezunlarının %10’u kadındı ve bu İstanbul Üniversitesi kurulup kadınlara 
kapısını açmasından bu yana kısa sürede elde edilen büyük bir başarıydı. (16)

1926’da Osmanlı İslam hukuku, kadınlara eşit sivil haklar tanıyan laik medeni 
hukukla değiştirildi. Medeni Kanun artık dini nikâhı tanımamakta, çok eşliliği 
ortadan kaldırmakta ve kadınlara boşanma hakkını vermektedir. Osmanlı İslami 
hukukuna göre, kadınların mirası erkeklerin yarısıydı. Laik yasalar altında 
hem erkek hem de kadınlar mirasta eşit oldular. Bununla birlikte, yeni yasalar 
tamamen kadınlarla beraber değildi: Osmanlı yasaları kadınlara mihr-i muacceli 
ve muacceli para karşılığı olarak vermeyi güvence altına almasına rağmen, yeni 
yasa bu tür mali konuları içermiyordu.  

Laik medeni hukuka göre, erkekler resmi olarak hane reisiydi ve o zamanlar 
birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yurtdışına seyahat etmek ya da ev dışında 
çalışmak için kadınların izin almaları gerekiyordu, ancak bu yasalar 1990’larda 
kaldırıldı.

1930’da kadınlara belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı verildi ve ilk 
kadın yargıya atandı. 1934’te ise kadınlara tam oy hakkı tanındı. 1935’te on 
sekiz kadın, Türk parlamentosuna seçildi. Atatürk’ün bizzat teşviki ile askeri 
üniformasını bir grup pilot ile eşitlik ve laikliğin kanıtı olarak giyen ve resmi bütün 
Türk medyasını kaplayan Atatürk’ün evlatlık kızı Sabiha Gökçen, Türkiye’nin 
ilk askeri pilotu oldu. 1932’de -Cumhuriyetin kuruluşundan on yıl geçmeden- bir 
Türk kızı Brüksel’de Uluslararası Güzellik Kraliçesi Yarışmasını kazandı. (17)

Hızlı sosyal değişimler, - büyük şehirlerde - Müslüman orta sınıfın 
yükselişine, Müslüman ailelerin çalışma ve sosyal kalkınmaya hâkim olmasına 
yol açtı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Müslüman Türkler kamu hizmetlerine, 
devlet kurumlarına ve orduya hizmet ederken ticarete ve iş dünyasına hükmeden 
gayrimüslim azınlıkların sayısı azaldı. Hâkim azınlık sınıfın göçüyle Cumhuriyet, 
Türklerden yeni bir burjuva sınıfı inşa etti. Kadınlar, örgün ve mesleki eğitim 
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aldıktan sonra elit ve orta sınıfa katılmada rol oynamışlardır.

Cumhuriyet döneminde kadın, faaliyetlerine ve kentsel alanlarda yarı otonom 
bağımsızlığına rağmen, iki şeyden dolayı kısıtlanmıştır. Bunlar: muhafazakâr 
ahlak ve Cumhuriyetin modernleştirme projesinin yerine getirilmesidir. Sessiz 
İslami akımlar ve muhafazakâr gruplar tüm bu değişimleri kınayarak ahlaksızlık 
olarak nitelendirdi. Cumhuriyetin kadınlara karşı yaptığı büyük değişikliklere 
rağmen, Türk toplumu şehirlerde bile sosyal olarak muhafazakâr kaldı. Örneğin, 
işyerinde kadınlar mütevazı giyinmek ve uygunsuz davranışlardan kaçınmak 
istedi. 

Türk toplumu arasında kadınların eğitimi, işyerlerine ve kamusal yaşama 
girişleri ve erkekleri örnek alarak kendi gelirlerini elde etmelerinin aile ve toplum 
içinde bir krize yol açacağı korkusu vardı. Zira kadınların bireysel özgürlüğü 
zatı itibariyle sosyal fesada, gecikmiş evliliklere ve belki de hatta kadınların 
toplumsal düzene karşı bir tehdit oluşturabilecek olan evlenmeyi reddetmesine 
yol açıyordu.

Bu durum kentsel alanlar için geçerliydi. Kırsal alanlarda ise, küçük kasaba ve 
köylerdeki kadınların çoğunluğu için hayat Kemalist reformlardan önce ve sonra 
tamamen farklıdır. Kırsal bölgelerde doğum oranları kentsel alanlara göre daha 
yüksek kalmıştır. Bu döneme ait resmi rakamlar (Cumhuriyetin ilk on yılları), 
köylerde ortalama evlilik yaşının kadınlar için 19, erkekler için 22 olduğunu 
göstermektedir. Ancak asıl yaş daha düşüktü.

İstihdam sağlayarak kentli aileyi desteklemek için çalışan Cumhuriyet, kırsal 
kesimlerde destek açısından ailelerin çocuklara, özellikle de tarımda çalışan 
gençlere, sonrasında yaşlılıklarında bunlara dayandığını gördü. Birinci Dünya 
Savaşı’nın büyük kayıplarını telafi etmek için doğum yapanlara verdiği devlet 
desteği onlarca yıl devam etti. (18)

Ve örtü konusuna gelirsek, her ne kadar Cumhuriyetin örtü yasağı ile ilgili 
çıkardığı yasa olmasa da cumhuriyetin kuruluş döneminden itibaren devlet 
kurumları örtülü kadınları işe almayı reddetti. 1980 askeri darbesinde, örtülü 
kadınların üniversitelere, diğer enstitülere, okullara ve bazı devlet kurumlarına 
girmesini önlemek için Askeri Konsey tarafından bir yasa çıkarılmış ve 1980’den 
sonra da örtünün Türkiye’de yasaklanması siyasi bir sorun haline gelmiştir.
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Erbakan 1997’deki askeri darbeden sonra görevden alınmasının ardından, 
Türk Ulusal Güvenlik Konseyi “Örtü Türkiye’ye tehdit” olarak nitelendirilen bir 
kararname çıkardı. Erbakan, başbakanlık görevinden azledildikten sonra, onun 
zamanında çalışılmasına müsaade edilen çok sayıda kapalı kadın işçi, işlerinden 
atıldılar. Başörtülü bayan talebelerin de üniversitelere girişleri yasaklandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002’nin sonlarında iktidara geldikten 
sonra, 2007 sonuna kadar olan ilk döneminde örtü konusunu hiç ele almadı. 
Ancak, 2008’de parlamentoda üniversitelerde başörtüsünün takılmasına izin 
veren yasa tasarısı geçtikten sonra güçlü bir duruş sergiledi. Anayasa Mahkemesi, 
Meclis’in geçirdiği yasayı kaldırsa da hükümetin eğitimden sorumlu yürütme 
organı olan Yüksek Öğretim Kurulu, sınıflarda örtü giyinmesini kabul etti. 
Gülen’in takipçilerinin, bu kararı desteklemedeki rolü iyi biliniyor ki bu dönemde 
Erdoğan ve Gülen orduda laikliği destekleyen devletin derin çevrelerine karşı 
savaş açmışlardı. (19)

Erdoğan’ın ordudan gelen gerçek tehditlerden kurtulma başarısının ardından, 
2010 yılında “Haklar Bildirgesi” ile ilgili bir anayasa değişikliği AKP’nin 
oylarıyla parlamentodan geçirildi.  Yeni Anayasa değişikliğine “kadınlara karşı 
ayrımcılık “ kanunu konuldu ve kabul edilmek üzere halk referandumuna sunuldu. 
Başörtüsünün yasaklanması, kadınlara karşı bu tür bir ayrımcılıktı. (20)

Erdoğan 2013 yılında kamu ve kişisel haklar ve din özgürlüğü ve devlet 
kurumları ile ilgili kararları yayınladı.  Bu kararlar devlet memurlarının 
kıyafet yönetmeliği hakkında giyim özgürlüğü ile ilgili kanun değişikliğini de 
içermekteydi. Kanun, başörtüsü yasağını kaldırmayı onayladı, erkeklerin sakal 
uzatmasına ve herhangi bir dini elbise giymesine izin vermenin yanı sıra İlk 
defa,  başörtülü Türk kadınlarının meclis çalışmalarına katılmalarına ve devlet 
kurumlarında çalışmasına izin verildi. (21)

Karar, avukatların çalışma sırasında başörtüsü takma hakkını içeriyordu. 
2014 yılında, yürürlükte olan yasağın kaldırılmasına ve ortaokul öğrencilerinin 
başörtüsü takmalarına izin verildi. 2015 yılında hükümet, devlet polis gücünde 
çalışan kadınlar için başörtüsü takma hakkını onayladı.



15

Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Sosyal Değişimler

Sonuç

Türk toplumunda üç kimlik vardır: Osmanlı İslami kimliği, Ulusal kimlik ve 
Batılı laik kimlik.  İslami boyuta sahip olan kimlik, Cumhuriyet’in kuruluşundan 
bu yana çoğunluğun kimliğidir. Ancak bu bir tek, geniş tabandan gücünü alan AK 
Parti aracılığıyla ortaya çıktı.

 Mustafa Kemal Atatürk, “yukarıdan aşağıya” olan yani laik kimliğe göre yeni 
nesilleri yetiştirebilecek kurumları kurmaktan sorumlu olan, elit bir laik kesimin 
kurulması stratejisini izlerken, Recep Tayyip Erdoğan, “aşağıdan yukarıya” bir 
strateji izledi. Bu strateji, devlet kurumlarında kullanmak ve laiklikle mücadele 
etmek için Sûfi öğretilerden etkilenen veya çeşitli İslami ve muhafazakâr 
akımları takip eden halk kitlelerinden yararlanmaktı. Diğer bir deyişle, 2007’den 
sonra ikinci döneminden bu yana AKP, Osmanlı İslam’ını, dini ve sivil kurumlar 
aracılığıyla tanıtarak “aşağıdan yukarıya” bir dizi temel toplumsal değişim 
silsilesine başlamıştır. Bu nedenle parti, dini ve eğitim kurumlarının tam 
kontrolünü sağladıktan sonra Osmanlı kimliğini buralar üzerinde hâkim kılmaya 
çalıştı. Atatürk’ün genel olarak dini faaliyeti denetlemek ve İslam’ın sosyal 
ve politik yaşamdan uzak kalmasını sağlamak için oluşturduğu Diyanet İşleri 
Başkanlığı görevinin bir parçası olan dini işler üzerindeki hegemonya, hükümet 
için bir öncelik haline gelmiştir.

Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Diyanet İşleri Vakfı’nda önemli 
değişiklikler yaptı. En önemlisi, Osmanlı kimliğine inanan çalışan sayısındaki 
artış oldu. 2007’den beri, bu dini kurumun bütçesi 1 milyar doları aşkın ve 
100.000’den fazla çalışanıyla İçişleri Bakanlığı ile beraber en büyük hükümet 
kurumu oldu. (22)

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), vaizleri ve imamları serbest 
bırakarak onlara Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden beri sahip olmadığı 
etkiyi verdi. Siyasetten uzak kalma esasına dayanarak kurulduktan sonra Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Osmanlı İslami fikirlerini sosyal ve politik hayata yaymak için 
büyük bir platforma ve devasa bir kuruma dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra siyasi değişimlere yol açan sosyal görüşlerini yaymak için etkili bir 
şekilde bu kuruma yatırım yaptı.

2016’da başarısız darbe girişiminin ardından Erdoğan, din adına dini 
platformları ve sosyal etkinliği olan Hizmet hareketinin (Fethullah Gülen’in 
takipçileri) kuşatılmasında Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan yararlandı; Böylece, 
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laiklik ve bir manada Batı karşıtı olan Sünni Osmanlı kimliğine inanan, içerde 
de Alevi ve Şiilere karşı olan yeni bir halk tabanının ortaya çıkması ile on yıl 
içinde, cami ve okullarda din eğitimi ve öğretme faaliyetlerinin hareketinin etkisi, 
kendini göstermeye başlamıştır. Raporlar, imamları ve vaizleri mezun etmek için 
birçok dini okulun kurulduğunu ve bunların çoğunun bu dini okullardaki ortaokul 
ve lise öğrencilerden olduğunu göstermektedir.

Buna ek olarak, Adalet ve Kalkınma Hükümeti, camilerin inşasının arttırılması, 
halka açık alanlara ve köprülere Osmanlı ismi verme gibi sosyal konularda 
önemli adımlar atmıştır. Sonuç olarak hükümet, Türkiye’nin sosyal yüzünü laik 
bir cumhuriyetten Osmanlı cumhuriyetine çevirmeyi amaçladı ve hala bu amacı 
doğrultusunda gayret gösteriyor.
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