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DamlaARAS· 

son zamanlarda siyasi islam, politik ekonomi ve Kurt soru-
yazIlnl1~ olan kitaplar arasmda M. Yavuz'unki 

sosyal ve siyasi donli~iimleri aC;lklarken sosyal 
ket teorisi ve Tiirkiye'yle ilgili uzmanhk bilgisiyle kiilturel 
birle1;ltirmeye c;ah~masl aC;lsmdan en yarabcl ve en yenilikc;i olan <;ah;;

bir tanesidir. Yavuz iki temel gorii~ii ortaya koymaktadlr: 
Daha genel olan gorii~e gore Roma Tanrlsl J asus gibi zengin bir gelene
ge sahip olan islam geri kalml§ ve geleeege dogru bakan iki yiize sahip
tir. Ekonomik liberalizm, siyasi ac;;llim ve kamu alarunm geni~lemesi 
donemlerinde ileriye bakan yiiziiniin baskm oimasl daha olaSldlr. Eko
nominin devlet tarafmdan kontrol edildigi, otoriter siyasetin baskm 
oldugu ve iyi ya~amm aruamlru tarumlamak ic;;in alternatif alanlarm 
olmadlgl durumlarda ise geriye bakan yiizii belirgin olmaktadlr. 

Daha spesifik olan gorii§ ise eger islam zengin ve c;;ok katmanll bir 
gelenekse, bu gelenegin ta§lytclsl olan Miisliimanlar kendilerini giic;;len
direeek, demokrasiyi ye ekonomik kalkmmayl ilerleteeek §ekilde islam'l 
yt::niden tarumlayabilir. Saf islam degil Miisliimanlar bu tip hareketlerin 
ve yonelimlerin yapielsl ve ~ekillendiridsidir. 

Kitap giri~ ve sonti<; boliimlerinin dl~mda 10 boliime ayr1lml~tlr. 
Ancak iiC; farkh kisnn arasmda ayrun yapllabilir: ilk iki boliimii kapsa
yan ilk klslm, analizin temelini olu~turmaktadir. ilk boliimde Yavuz 
islami sosyal hareketle ne demek istedigini aC;;lklamakta, bu hareketlerle 
ilgili ba~hea teorik· yakla~lmlarl ozetlemekte ve bu olguyaneden 
konstriiktivist (constructivist) bir aC;;ldan yakla~tIglrun nedenlerini be
li:t:tmektedir. Daha sonra islami hareketler ic;;in bir s11l1flandlrma modeli 
geli§tirerek farkb ve giderek biiyiiyen islami sosyal hareketleri a<;lkla
mak ic;;in teorik bir harita sunmaktadlr. Yazann sllufiandlrmasl sadece 
Tiirkiye degil diger Miisliiman iilkeler baglammda da kapsamhdlr. 
Tiimevanm yontemiyle geli§tirdigi slmflandlrmada'bir yandan megru -
gayrime§ru yollar ve ote yandan devlete yonelik - topluma yonelik 
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amac;lar aynmma gitmektedir (s. 28). Yavuz Tlirkiye 
Cumhuriyeti'nin 75 ydmda devlet politikalanyla eevaplar 
arasmdaki etkile~ime bagh olarak flrsat alanlannm yiikselmesi ve dii~
mesi baglammda nasll geli§tiklerini gostermektedir. Yavuz Tiirkiye'de 
yeni islami siyasi kimligin olu§masma yole ac;an sosyal ve siyasi surec;leri 
de incelemektedir. Demokratikle§menin,· ekonomik liberalle§menin ve 
yeni ileti§im aglarmm geni§lemesinin sonucunda, bir "flrsat alanla
nil dini .. laik aktifligin araCl olarak kurulmu§wr. Sozii edilen 
Ian .islami kimlik, tarzl ve yeni bir zirunsel hareket §emasmm 

ve u,s,oaUU\?ULUH 

Yavuz, modem Tiirkiye yeni kimliklerin 
ve geni§lemesinin tarihi oIdu-

ikinci boliimde yazar Osmanh mirasmm ba§hca ozelliklerini ele 
almaktadll·. OsmanIl yonetiminde devlet kurumunun oynadlgl ozel 
yere ve devletin Turk tarihinin bu doneminde nasI1 temel ozellik oIdu
guna hak11 olarak dikkat c;ekmektedir. Smlrdaki islam'm ve bunun siya
sf yansllnalanrun ozelliklerini inceledikten soma Imparatorluktan 
Cumhuriyet yonetimindeki ulusa donii~iim suredni ara§hrmaktadlr. 
Atatiirk'iin gerc;ekle~tirdigi radikal degi~ime ragmen devletin C;lkarmm 
vatanda~lann haklarmdan iistiin olmasl §eklindeki Osmanh gelenegi 
yazara gore korunmu§tur. 

Oc;iineii bolumle be~inci boWm arasml kapsayan ikinci klslmda, 
yazar Tiirkiye'deki islami kimligin dirilmesinin <;erc;evesini olu§tur
maktadlr. Oc;tineii boliimde laik ulus yaratmaYl amac;layan Kemalist 
ideolojinin 1961 anayasasmm olu§turdug;u orgiitlii ya~arrun sonueu 
01arak biiylik degi§imden ge\tigi fikrini savunrnaktadll'. <::ok partili 
sistemin ba~lamasl ile komiinist ve Kiirt meydan okumalardan duyu
Ian korku, devleti islam'm toplumdaki ve siyasetteki artan roliinii 
tolere etmeye te~vik etmi~tir. Yazar dordiincii boliimde piyasayl ana·· 
lizin on planma \lkartmakta ve piyasa ko§ullannda islam'm c;ogul
la~masml analiz etmektedir. Yazar bu konuda gunu belirtmektedir: 
"Giiniimiiz Tiirk toplumu e~ zamanh olarak bir yandan ekonomik 
kalklnma ve siyasi liberalle§me siirecini bir yandan da iddiah bir 
islami siyasi hareketi aym anda ya§amaktadlr." (s. 81) Diger bir deyi~
Ie,liberal islam aslmda yeni burjuvazinin sonucudur. 

Be~ind boliimde medya ve teknolojik devrimle Sufi tarikatlan
mn flrsat alanlarmm a\11masl arasmdaki baglantIlan gostererek islami 
harekette okur yazarhk ve medyanm roliinii ineelemektedir. Kitle 
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ileti~im ara<;lan bu hareketlerin islami soylemini ve dinamiklerini bu
yuk ol<;ude donu~tiirmu~tiir. Turkiye'de kamu alarurun geni§ledigini 
gosterdikten soma yazar §u sonuca varmaktadlr: "islami bilginin ba
Slm yoluylct ticarile§mesi geleneksel dini otorite ve islami bilginin ure
tilmesi ile yayllmasl uzerinde devrimci bir etki yapml§br." (s. 131) 

Kitabm son klsmmda yazar Turk islami hareketi i<;indeki Nak§i
bendi Sufi tarikabru ele almaktadlr. Nak§ibendi tarikab Turkiye'de 
onde gelen islami hareketlerin ve eylemlerin <;lkl§ noktasldlr. Yavuz, 
demokratikle§me, piyasa ekonomisi ve kamu alarunm geni§lemesi 
sonucu Nak§ibendi Sufi tarikatlarmm donu§umiinu incelemektedir. 
Said Nursi tarafmdan kurulan Nurcu hareketin du§iincelerini ve agla
nru analiz ettikten soma Nurcu hareketin flrsat alanlan baglammda 
bolunmesinin sebeplerini tespit etmeye c;ah§maktadlr. Yazar aynca 
flrsat alanlan geni§lerken Fethullah Gi.ilen hareketinin - neo-Nurcu 
hareket olarak da bilinmektedir - evrimini ortaya koyma:t<tadlr. 

Dokuzuncu boliimun ana konusu Milli Selamet ve Refah Parti
lerini kuran Necmettin Erbakan'm siyasi i<;erikli Milli Goru§ Hareke
ti'dir. <;er<;eve olu§turma, yaplsalhk ve Turkiye'de siyasi islam'm yuk
seli~i ve du§u§unde sosyal yapmm rolii a<;lsmdan en zengin bolum 
budur. Devlet eliti flrsat alanlarmm kurdugu yeni kimliklerle ba§a 
e;lkmada yetersiz kahnca, devlet 1997'deki 28 $ubat surecinde bu 
ogeleri sue; unsuru olarak nitelemi§tir. Laik ulus-devlet yaratmaYl a
mae;layan Kemalist projenin koruyucusu askeri-burokratik yap!, 
1997'de Erbakan hukumetini indirmek ie;in yumu§ak bir darbeyle mu
dahalede bulunmu§tur. Refah ve Fazilet Partilerinin yasaklanmasl 
uzerine Adalet ve Kalkmma Partisi kurulmu§tur. 2002'de iktidara ge
len AKP, sosyal ve siyasi tabaruru geni§letebilmek i<;in <;eli§kili politi
kalar izlemektedir. Yavuz'a gore 2002'de AKP'nin elde ettigi ezici ba
§an, Turkiye'de dinin ie;sellaikle~me surecinin bir sonucudur. 

Sonu<; boliimunde Yavuz, islarni hareketlerin daha liberal versi
yonlanrun <;lkmasml saglayabilecek ko§ullan ortaya koymaktadIr. 
Sosyal ve ekonornik aglann geni§lemesinin bir sonucu olarak Turki
ye'de islami hareket "islam"m farkh versiyonlanru tarb§abileeek dere
cede farkhla§ml§ ve daha e;ogulcu olmu§tur. Aynea, Turkiye'deki 
peke;ok oneu islami hareket demokratik idealleri ic;selle§tirrni§ ve sivil 
toplum ile ekonomik dirili§in motoru olmu§tur. Yavuz'a gore yeni 
flrsat alanlan sayesinde islarni kimlikler ve ya~am tarzlan diger kim
likler baglammda tart1§11maktadlr. Sozu edilen flrsat alanlan e;ogulcu
lugu te§vik ederek, hegemoruk bir islami ideoloji empoze etme yolun-
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daki \!abalann bOliinmesine neden olmu§tur. Bunun yamSlra, yazar, 
"modernligin yerelle1jtirilmesi" kavramuu ortaya atarak, Miisliimanla
rm modernlik, milliyet\!ilik, laiklik, demokrasi, insan haklan, liberal 
piyasalar ve ki1jisel ozerklik gibi kavramlan islami terimlerle nasll 
yeniden tammladlklarlm incelemektedir. 

Yavuz'un kitabl islami sosyal hareketlerle ilgili incelemeler iI;in 
biiyiik bir katkldlr. Aynca siyaset bilimciler, tarihc;iler ve Tiirkiye'de 
giinliik ya1jamdaki islami hareketlerin \!ah1jma yaplsllU ve donii1jiimiinii 
anlamaya <;all§an herkes ic;in onemli bir ara~hrma niteligindedir. 
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