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ÖNSÖZ 

 

1980 sonrası tüm dünyada teknoloji, siyaset, iletişim, ekonomi alanında yaşanan 

değişimler hızlı bir toplumsal dönüşümün de yaşanmasına sebep olmuştur.  Yaşanan 

değişimleri akademik ve bilimsel platformda ifade edebilmek adına 80’lerden bu yana 

pekçok siyasi/iktisadi akım, başına “yeni”, “neo”, “post” gibi ekler eklenerek farklı bir 

anlam kazandırma, eski düşünceyi günümüze uydurma niyeti taşımaktadır. Yeni 

muhafazakarlık kavramı da bu örneklerden biridir. Yakın dönem Türkiye tarihi de hem 

muhafazakar eğilimlerin hem neo liberal eğilimlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal 

yaşamda birarada görülmekte olduğu bir dönem olarak günümüzde de etkisini 

sürdürmektedir. 

Son dönemde, toplum giderek muhafazakarlaşıyor mu?, Türkiye bir tüketim 

toplumu olarak batıyla yarışır düzeye ne zaman geldi?, hem muhafazakar hem modern 

görünümlü kişiler, yeşil sermaye grupları ne zaman hayatımıza girdi gibi sorular merak 

ettiğim ve üzerinde araştırma yapmak istediğim konuların başında gelmiştir. Çünkü 

içinde yaşadığımız bu son dönemin, Türk toplumsal yapısının hem bir batılılaşma ve 

çağdaşlaşma mücadelesi içinde hem de,  muhafazakar değerleri modern hayata uyum 

göstererek koruma mücadelesinin verildiği bir dönem olduğunu düşünmüşümdür. 

Üstelik, merkez sağ ideolojilerin, muhafazakar ideolojilerin sadece ülkemizde değil tüm 

dünyada artan bir eğilim olarak yer aldığı son yıllarda görülmektedir.  

Bu nedenle okumalarımı daha çok son dönemde tüm dünyada yaşanan yeni 

muhafazakarlık çalışmalarına ve bunların toplumda ve gündelik yaşamdaki etkilerine 

yoğunlaştırdım. Ancak konu, çok geniş ve çok farklı boyutlar içerdiği için, 

araştırmalarımı, gündelik hayatın dinamiklerini hızlı ve yoğun yaşayan genç nüfusa, 

üniversite öğrencilerine kaydırdım. Dolayısıyla toplumsal yaşamdaki değişimi 

anlamaya dönük akademik ilgim, bu tezin yapılmasına vesile oldu denilebilir. 

Çalışmamı gerçekleştirirken birçok değerli akademisyen emeklerini ve 

katkılarını sundu. Bunların başında tez danışmanım Doç.Dr. Dilek YEŞİLTUNA 

gelmektedir. Onun değerli katkıları ve yapıcı eleştirileri olmasaydı bu tezi bitiremezdim. 

Tez izleme sürecinde bilgi ve desteklerini esirgemeyerek gösterdikleri anlayış ve 



 
 

hoşgörü için değerli hocalarım Prof. Dr. Hale OKÇAY, Prof. Dr.Nimet ÖNÜR’e ve 

Prof. Dr. Nilgün TOKER KILINÇ’a gönülden teşekkür borçluyum. Bu yorucu süreçte 

değerli annem ve babama, sevgili eşime sonsuz destekleri ve anlayışları için çok 

teşekkür ediyorum. 
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GİRİŞ 

20. yüzyılı anlamadan günümüz için bir plan yapmak, toplumların da kendi 

geleceklerine egemen olmalarını beklemek mümkün değildir. 20. yüzyılı 

anlayabilmenin yolu ise 19. yüzyıldan itibaren dünyada yaşanan hızlı değişimlere 

bakmaktan geçer. Bu yüzyıllık dönem, Batı Avrupa toplumlarında meydana gelen 

büyük değişimlerin yaşandığı, bu dönüşümlerin modern toplum olarak adlandırılan bir 

toplum biçimini ortaya çıkardığı ve günümüze dek kılavuzluk eden dönem olmuştur. 

Modern toplum, eski topluma ait birbirinden kopuk toplulukların bütünleşmesini, 

gelenek ve dinden kopmayı, bireyleşmeyi, rasyonelleşmeyi, kentleşmeyi, eşitsizliği 

kapsayan bir dizi süreçle ortaya çıkmıştır. Aydınlanma, ulus devletlerin yükselişi, 

endüstrileşme, Sanayi Devrimi, kapitalizmin yükselişi, kentleşme, bilim ve teknolojide 

yaşanan değişimler gibi geniş kitleleri etkileyen dönüşümler 20. yüzyılda tüm 

toplumların farklı derece ve şekillerde etkilenmesine sebep olmuştur.  

Dünyada, Aydınlanma dönemi sonrasında temelleri atılmış olan 

“muhafazakarlık” özellikle modern toplum kavramı sonrasında toplumun ihtiyaçları 

doğrultusunda hızla siyasi hayatta bir ideoloji olarak yerini almıştır. Bir siyasi görüş 

olarak muhafazakarlık Fransa’da devrim sonrasında “din-devlet-otorite” konusunda katı 

görüşlere sahip bir anlayışla kendini ifade etmiştir. Fransız muhafazakarlar, monarşist 

rejime ve dini dünya görüşüne dayalı yaklaşımlarını uzun süre taşımışlardır. Edmund 

Burke tarafından savunulmakta olan muhafazakarlık ise, liberal bir bakış açısına 

sahiptir. İngiliz muhafazakarlığının Amerikan yeni muhafazakarlığının temelini 

oluşturduğu da aktarılmaktadır. Pek çok farklı bakış açısı ile değerlendirilebilecek 

muhafazakarlık, genel anlamıyla toplum isteklerini geleneksellik dahilinde ön planda 

tutulduğunu ısrarla vurgulayan bir siyasi yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Dünyada 

son yıllarda muhafazakarlık yaklaşımını barındıran partilerin iktidarında artış 

kaydedildiği ve toplumsal olarak destek gördüğü gözlemlenmektedir. 20.yüzyılda 

liberal ve sağ olarak siyasette kendini gösteren muhafazakar kimlikli partilerin, ABD’de 

Ronald Reagan, İngiltere’de Margaret Thatcher ile 80’lerden itibaren yükselişe 

geçtikleri bilinmektedir. Temelleri Kıta Avrupa’sına, Aydınlanma dönemine dayanan 
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muhafazakarlık zaman içinde değişmiş ve bugün sadece Avrupa’da değil, ABD’nde de 

temsil edilir hale gelmiştir. 

Brzezinski “21. yy  ahlaki ve dini değerlerin hakim olacağı bir yüzyıl olacaktır” diye 

belirtirken, Huntington da bu ifadeye katılarak; “modern insan belirgin şekilde din 

merkezli olacak ve varoluş sebebini tekrar tekrar sorguladığı alanlarda dini kendine bir 

sığınak olarak görecektir. Bu nedenle dinin doğasını anlamak ve ona saygı duymak 

şarttır” diye ifade etmiştir (Barker,2009). Bu bağlamda Ak Parti’nin dinle ilişkisi, 

Yalçın Akdoğan’ın kaleme aldığı “Ak Parti  ve Muhafazakar Demokrasi” isimli kitapta, 

şu şekilde ifade edilmektedir; “Ak Parti, duygu ve düşüncelerin yansımalarının dini 

alandan politikaya yayılmasını normal  ve sosyolojik bir gerçeklik olarak kabul ederken, 

dini kullanarak politik faaliyetlerde bulunmayı, dini bir araç olarak kullanmayı ve din 

adına politik uygulamalarda bulunmayı yanlış bulmaktadır” (Akdoğan,2004:117). 

Kitap, Ak Parti’ye teorik ve ideolojik bir temel ve arka plan hazırlamanın yanında, Ak 

Parti’nin siyasal konumlanışını ve kimlik tanımını verme iddiasında olan bir kitaptır. 

Kitapta Ak Parti’nin kendisini nasıl tanımladığı ve siyasal açıdan nereye oturttuğu 

görülebilmektedir. Aynı çabanın bir başka ürünü olarak Ak Parti 10-11 Ocak 2004 

tarihinde İstanbul’da Liberal Düşünce Topluluğu tarafından da desteklenen 

“Muhafazakarlık ve Demokrasi” adlı bir uluslararası sempozyum düzenlemiş, 

sempozyumda Ak Parti ve muhafazakar demokrat kimliği tartışılmıştır. Politik alandaki 

iktidarın yanısıra teorik anlamda da siyasi görüş ve hareketlerini bir temele oturtan Ak 

Parti böylelikle Türk toplumunun siyasal ve toplumsal yaşamına yeni bir kimlik 

kazandırarak bunu benimsetmeyi sağlamıştır. 

Günümüzde yeni muhafazakarlık bütünüyle kendine has söylemlerini 

oluşturmuştur. Toplumun olağan dönüşümünü esas kabul eden “devrimci” değişimi 

değil, “tedrici değişimi”, gelenekselliği, tarihi birikimleri, serbest piyasa ekonomisini ve 

devletin toplum ve ekonomik hayata olan etkisinin azaltılmasını destekleyen, bireysel 

hakları belirli çerçeve dahilinde kabul eden, aile hayatına önem veren bir siyasi 

görüştür. Muhafazakar bakış açısına göre de bu değerler her toplumun koruması 

gereken değerleridir.  
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2000’li yıllarla birlikte küreselleşmenin etkilerini, toplumsal, ekonomik, kültürel 

alanda yaşamaya başlayan Türkiye, siyasi yapılanmasında bu değişimlerden 

etkilenmiştir. Küresel dünyadaki değişim Müslümanlar’ın söylemini bu dönemden 

sonra oldukça etkilemiştir. Batı dışı bir modernlik algısıyla Türk toplumu 2000’li 

yıllardan itibaren, İslami söylemleri hareket noktası olan Ak Parti iktidarı ile birlikte, 

Müslümanları hem Türkiye’de hem dünyada kendilerini mazlum olarak algılamayı 

bırakıp kurucu aktör konumunda görmelerini savunan bir yapılanmaya gitmiştir. Bu 

dönemle birlikte yaşanan yeni muhafazakarlık anlayışı ile, muhafazakarlık semt ve el 

değiştirmiş, kasaba olgusu olmaktan çıkıp, kentlere taşınmış, seçkinleşmiş, 

burjuvalaşmıştır. Siyasal gücü de arkasına alan muhafazakar kesimler, maddi imkanlar, 

yeni tüketim arzuları ve alanları ile toplumda farklı bir kimliğe bürünmüş, 

muhafazakarlık artık saklanılan, gizli kapılar ardında yaşanılan bir yaşam biçimi 

olmanın ötesinde öykünülen, özenilen yaşam biçimlerinin ve başarı hikayelerinin bir 

parçası haline gelmiştir. Bu süreçte muhafazakarlık daha az geleneksel, ama daha İslami 

ve daha zengin sınıfların eline geçmiştir. Bu anlamda muhafazakarlığın kendi 

seçkinlerini ortaya çıkardığını ve kamusal alana yayarak bunu herkesle paylaştığı ifade 

edilebilir. Nilüfer Göle, Batı dışı modernlik ile kültürel İslam’ın benlikleri de 

dönüştüren, kutsalla seküler arasında, özgülükler- farklılık- kutsal arasında sentez kuran, 

melezleşen bir modeli ürettiğini, yani hem modern dünyanın içinden konuşan, hem de 

kutsala sahip çıkmak isteyen aktörlerden oluştuğunu belirtir. (Göle, 2011:42). 

Küreselleşme süreci sonunda ortaya çıkan Yeni Muhafazakarlık kavramı, 

içerisinde kültürel temel tasavvurların, sosyal-felsefi insan imgelerinin, sosyal bilimsel 

teori metinlerinin ve ampirik tariflerin yoğunlaştırılarak siyasi savlar haline getirildiği 

bir paradigmadır. Bir teori değildir. Teori kavramı, kendi aralarında birbirlerinden 

türetilebilen merkezi temel varsayımdan tümdengelimle elde edilmiş bir hipotezler 

yapısına mahsustur. Yeni muhafazakarlık daha ziyade siyasi sorunların çözümüne 

yönelik bir toplum öğretisidir. Yeni muhafazakarlık bir tepki oluşumudur. Neo liberal 

ekonomi politikten, sosyoloji ve insan genetiğinden, pozitivist Marxizm eleştirisinden, 

muhafazakar kültür eleştirisinden ve demokrasi hakkındaki elitist teoriden gelen savları, 

tehdit altında olduğunu hissettiği Batılı toplumların “liberal” akılcılığının siyasi 
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savunması için seferber eder. Yeni muhafazakarlıkla burjuva modernliğinin kendisi 

muhafazakar hale gelmiştir (Dubiel, 2013:13). 

Muhafazakarlık özünde kendisini sürekli yenilemek zorunda kalması itibarıyle 

kapitalist modernleşmenin zıddı değil, “sürekli refakatçisi” olmuştur. (Bora,1999:7). 

Günümüz muhafazakarlığının da “muhafaza” ettiği değerlerin kapitalist 

modernleşmenin kurumları olduğu ortadadır (Deniz, 2016:201). Muhafazakarlığın tarih 

boyunca izlediği süreci, Dubiel, klasik muhafazakarlığın burjuva toplumunun “tepkisel 

geriden izleyişinden”, yeni muhafazakarlığın “burjuva toplumuna yetişmiş” olması ile 

temaslamıştır. Bu süreç, muhafazakarlığın giderek liberalizmden ayırt edilemez hale 

gelmesine sebebiyet vermiş ve söz konusu muhafazakarlığa “yeni muhafazakarlık” mı 

yoksa “neo-liberal muhafazakarlık” mı denileceği sadece bir kelime seçiminden ibaret 

olmuştur (Dubiel,2013:159-161). Yeni muhafazakarlık ile, muhafazakarlığın 

aydınlanma ve kapitalizmle kavgası sona ermiş; “teknik akıl” ile barışarak “tekno-

muhafazakarlık” (Mollaer, 2009) kavramını karşılayacak bir niteliğe bürünmüştür. 

Dubiel’in ifadesiyle, yeni muhafazakarlığın uyum sağladığı kapitalist modernleşmenin 

değerlere ve ahlaka karşı tavrı, “büyük sanayinin fosil yakıtlara karşı tavrı gibidir”; 

kapitalizmin genişlemesi sürecinde bunlar yakılabilir (Dubiel, 2013:52). Günümüzde 

yeni muhafazakarlık, kapitalist modernleşmenin; neo liberalizmin, sermayenin ve 

serbest piyasanın muhafazakarıdır denebilir. 

Bu çalışmada söz konusu değişim sürecinde ana aktörler olarak üniversite gençliği 

belirlenmiştir. Ülkemizde 1980’lerden itibaren kabul edilen ve takip edilen neo liberal 

politikalar çerçevesinde toplumun yaşam tarzında önemli bir ölçüde değişim 

yaşanmıştır. Toplumsal yaşamın her alanında kendini hissettiren bu değişim sonucu, 

Türk toplumunun değer yargıları, alışkanlıkları, yaşam tarzı farklılaşmış bu yeni, hızlı 

yaşamdan en çok etkilenen kesim ise genç kuşak olmuştur. Geçiş sürecini fazla 

yaşamadan tamamen neo liberal politikaların ve neo liberal yaşam tarzının etkisinde 

kalan yeni kuşak farklı değer yargıları, yaşama farklı pencereden bakışları ile kendinden 

öncek kuşaklardan belirgin bir şekilde farklılaşmakta ve bu farklılık ekonomi politikte 

de izlerini göstermektedir. Neo liberalizme eklenmeye başlayan yeni bir tür 

muhafazakar siyasetin Türkiye’de 1980 sonrası gündeme gelmesiyle muhafazakar 



5 
 

ailelerin çocukları kamusal alanda yerlerini almaya başlamışlardır. Özellikle Amerika 

ve Almanya’da popüler olan yeni muhafazakar ideoloji, ülkemizde de liberal demokrasi 

ve kapitalizmle eklenmiş böylece kendisini muhafazakar olarak tanımlayan liberal 

ailelerin toplumsal arenada kendilerine yer edinmeye başladığı bir sürece dönüşmüştür.  

Bu çalışma, yeni muhafazakar gençlik kültürünün önceki kuşaklardan nasıl 

farklılaştığını, değişen değer yargılarını, yaşam tarzlarını, hayata bakış açılarını ortaya 

koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla uzun ve detaylı bir literatür taramasının ardından, 

İzmir ilindeki üniversite öğrencileri ile yapılan derinlemesine görüşme tekniğine yer 

verilerek, yeni muhafazakar gençlik kültürünün dinamikleri ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır.  

İdeolojiler çağının sona erdiği (Bell:2013) savının demode hale geldiği 

günümüzde, farklı ideolojilerin toplumlarda bir arada ve aynı anda yaşandığını ve bu 

doğrultuda toplumsal yaşamda etkili olduğu anlayışından yola çıkarak yeni 

muhafazakarlık kavramının neo liberalizmle bir arada yürüdüğü söylenebilir. Bu tezin 

amacı da ülkemizde oldukça az değinilen bir alan olarak genç kuşağın değişen 

değerlerini yeni ideolojiler çağında ele almaktır. Bu amaçla, üniversite öğrencileri pilot 

grup olarak seçilmiş ve İzmir’deki üniversite gençlerinin özellikle Adalet ve Kalkınma 

Partisi iktidarı ile başlayan dönemde, 2000’li yıllardan itibaren değişen yaşam tarzları 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Muhafazakarlığın bir ideoloji mi yoksa bir yaşam 

biçimi mi olduğu konusunda henüz bir fikir birliği oluşmaması, konuyu önemli bir 

araştırma nesnesi yapmaktadır. Modern dönemle birlikte ortaya çıkmasına rağmen 

kendini modernitenin reddi üzerine kuran muhafazakarlık, liberalizmi olumsuzlayan bir 

yapıda iken, küreselleşme ve neo liberal politikaların etkisinin hakim olduğu dönemle 

birlikte yeni bir boyut kazanmış; bu süreçte liberalizm ve kapitalizmle eklemlenmiştir. 

Bu dönem karşımıza yeni muhafazakarlık anlayışı olarak çıkmıştır. Ülkemizde bu 

anlayışın siyasi ve ekonomik alanda çıktığı dönem Ak Parti iktidarı ile gelişmiştir. Bu 

sebeple Türkiye’de yeni muhafazakar dönemden bahsederken çalışma içinde Ak Parti 

dönemine değinilecektir. Günümüz toplumlarında yaşanan hızlı dönüşümlerin en rahat 

izlenebileceği kesim olan gençler bu çalışmanın öznesini oluşturmaktadır. Ak Parti 

iktidarı ile kamusal alanda daha çok görmeye başladığımız yeni muhafazakar üniversite 
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gençliğinin hayata bakışı, yaşamdan beklentileri, değişen değer yargıları çalışma 

sonucunda ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu çalışma dört bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde, muhafazakarlık ve yeni muhafazakarlık kavramları 

tanımlanmıştır. Yeni muhafazakarlığın, muhafazakar ideoloji ile ilişkisi, düşünsel 

kökenleri, ortaya çıkışı ve demokrasi anlayışı çalışmanın kapsamı içinde yer almaktadır. 

Bir sonraki bölümde, Türkiye’de muhafazakar dönem, küreselleşme süreci, siyasal 

alanda yaşanan değişimler ve Ak Parti dönemi ve bu dönemle birlikte yeni 

muhafazakarlığın bir yaşam biçimi olarak toplumsal yaşamdaki görünümleri ele 

alınmaktadır.  

Çalışmanın son iki bölümlerini, araştırma kısmı oluşturmaktadır. Üçüncü 

bölümde, araştırmanın yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İzmir’deki 

üniversite gençleri üzerinde derinlemesine görüşme tekniği uygulanarak,  bu yeni 

dönemde gençliğin yaşam tarzı, alışkanlıkları, değerleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi 

Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir 

Üniversitesi ve Gediz Üniversitesi
1
 öğrencileri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu 

görüşmelerde öğrencilere yeni muhafazakar dönemin dinamikleri ve bu doğrultuda 

yaşam tarzlarını ortaya konacak sorular sorulmuştur. Dördüncü bölümde ise, araştırma 

verilerinin analizi, görüşülen öğrencilerin ifadeleri bire bir alıntılanarak aktarılmıştır.  

Sonuç bölümünde yeni muhafazakarlığın, muhafazakar ideolojiden farklı bir 

boyut taşıdığı ve toplumun en dinamik kesimi olan genç kuşağın yaşam biçimi üzerinde 

somutlaştığı vurgulanmaktadır. Yeni muhafazakarlığın küreselleşme ile uyumlu bir 

ideolojinin günlük yaşam pratiklerinde kendini somutlaştırdığı, neo liberal politikalarla 

                                                           
1
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan ve Fettuhlahçı Terör Örgütü tarafından 

düzenlenen darbe girişiminin ardından, söz konusu terör örgütünün finansal destek sağladığı 

üniversiteler kapatılmıştır. Kapatılan üniversiteler arasında bu araştırmanın örneklemini 

oluşturan üniversitelerden Şifa Üniversitesi, Gediz Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi de 

bulunmaktadır. Araştırma bu üniversiteler kapatılmadan önce gerçekleşmiştir. Araştırmaya dahil 

edilen, khk ile kapatılan üniversitelerin  öğrencileri başka üniversitelere yerleştirilmiş ve 

üniversite öğrencisi kimlikleri devam etmiştir.  
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birlikte ilerlediği ve yeni muhafazakar pratiklerin hoşgörülü bir “muhafazakarlık” 

anlayışı taşıdığı savunulmaktadır.  

Toplumun en dinamik kesimini oluşturan üniversite gençleri üzerinden, yaşanan 

yeni toplumsal-siyasi-ekonomik düzeni anlamlandırmaya çalışmak ve bu konuda 

araştırma yapmak, konunun toplumsal pratikteki yansımalarını çok daha net gözler 

önüne çıkartmıştır.  
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1.BÖLÜM: MODERNLİK ve MUHAFAZAKARLIK:KAVRAMSAL 

BİRLİKTELİK ve KARŞITLIK 

Geleneksel toplumlar, dinsel ve metafiziksel düşünceler üzerine kurulu 

sistemlere dayanmaktayken, Aydınlanmayla birlikte din ve metafizik temelli düşünce 

yerini nesnel/bilimsel düşünceye bırakmıştır. Bu düşünce sistemi modern toplumun 

oluşma ve gelişme ortamını hazırlamıştır. Burada Aydınlanma’nın bir ürünü olarak 

“modern” kavramı ortaya çıkmıştır. Habermas’a (1994:31-32) göre; “modern” kelimesi 

ilk olarak beşinci yüzyılda Hıristiyan Roma dönemini pagan geçmişten ayırmak için 

kullanılmış,  kavram daha sonraki kullanımlarında Antik Çağ ile yeniden oluşturulmaya 

çalışılan ilişkinin netleştirildiği bir dönem bilincini ifade etmiştir. İlk defa Fransız 

Aydınlanmacılığı ile, klasiklerin yaklaşımı olarak ifade edilen Antik Çağ’a bakarak 

modern olma anlayışı değişmiş, ve modern olmanın yeni kriterleri,  bilimsel sonsuz 

ilerleme ve toplumsal-ahlaki sonsuz iyileşme düşünceleri ve inançları olarak 

belirlenmiştir. Bu yaklaşım, 19. yüzyıl boyunca bütün belirli tarihsel bağlılıklardan 

soyutlanmış ve gelenek-şimdi karşıtlığında şekillenmiş radikal bir modernlik bilincine 

dönüşmüştür. Modernlik yaklaşımında bilimsel ve ahlaki alanda amaçlanan sonsuz 

ilerleme ancak akıl öncülüğünde gercekleştirilebilir görülmüştür. Bu anlayışla akla; 

doğaya, insana ve topluma ait tüm bilinmeyenlerin sırrını çözebilecek güçlü bir rol 

verilmiştir. Bu rol ile ondan doğa gibi nesnel kurallar çerçevesinde işleyen bir toplum 

kurması beklenmiştir (Gürsoy, 2005). Terim olarak modernlik; modernleşme sürecine 

girmiş toplumlardan çok modernleşmiş olan toplumlar için, özellikle de Batılı ülkeler 

için kullanılan bir ifade olarak günümüzde yer almaktadır. 

Modernizm, kökü 16. yüzyıla kadar giden, Aydınlanma dönemi düşünürlerinin 

geliştirdiği düşüncelerden etkilenen bir dünya görüşüdür. Bu niteliğiyle modernizm, 

ideolojiyi öteleyen ve aşan bir kapsam ve içeriğe sahiptir. Modernizm zaman içinde bir 

dünya görüşü ve varoluş biçimi olmaktan çıkmış, bir ideolojiye dönüşmüş, ve gündelik 

yaşam  içinde temellendirilmeye çalışılan her ideoloji gibi katı dogmatik yaklaşımlarla 

iç içe geçmiştir. (Kahraman,2007:2) 
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Modernliğe, bu bağlamda sadece kültürel bir dönüşümün tezahürü, teknolojik, 

kozmolojik ve epistemolojik bir değişimin ifadesi olarak değil, kendi içinde kırılmalar 

ve bölünmeler yaşayan dinamik bir süreç olarak da bakmak gerekir (Harvey,1995:25). 

Bu süreçte modernlik, hem özel bir sosyal gerçekliği inşa etmeye hem de bu inşa 

sürecini Wallerstein’in değişiyle (1998:77), yeni bir Weltanschauung (dünya görüşü) 

ile kurmaya çalışmasıyla kendine özgü bir dönemselliği ifade etmektedir. Böylece bir 

Aydınlanma projesi olarak gelişen modernlik, “bir zihniyet, dünyaya bir bakış ve bu 

bakışın yöntemleri, yaklaşımı ve bilgi kuramsal araçları bakımından belli bir tarzda 

belirlenişidir. Bu tarz, kendini evrenselci ve akılcı olarak tanımlar…” (Bumin, 2005:7). 

Modernite projesinin kuramsal yapısını oluşturan bu evrenselci söylem, varoluşsal 

meşruiyetini geçmişte değil, geleceği öngören yeni bir çağ düşüncesi üzerinde 

kurmuştur. 

 Bu yeniçağ, kendisini bilimsel, siyasal ve kültürel alanda yarattığı dönüşümlerle 

göstermektedir. Modernliğin tarihi her ne kadar demokratik ve endüstriyel devrimlerin 

yaşandığı 18. yüzyıldan (Wagner, 1996:11) başlasa da, ontolojik bakımdan geçmişten 

bir kopuşu temsil etmesi açısından daha gerilere bakılması gerekmektedir. Aydınlama 

ve sonrasında yaşanan Rönesans ve Reform hareketleri, bir yanda, rasyonalist ve 

pozitivist felsefenin yaygınlaşmasına ve aklın egemenliğine yol açmış, diğer yandan 

modernliğe dayanan “yeni bir dünya”yı da inşa etmiştir. Modernlik bu açıdan, 17. 

yüzyılda Batı Avrupa’da başlayan ve sonradan bütün dünyayı etkisi altına alan 

toplumsal yaşam ve örgütlenmenin (Giddens, 1998:11), entelektüel, kültürel, etik ve 

estetik dönüşümün, bilimsel, dilsel, felsefi, siyasi ve ekonomik değişmenin, politik ve 

sosyal gelişmenin birbirine eklemlendiği ve seküler temelde meşruiyet kazanmış olan 

ama aynı zamanda kendi içinde tarihsel çelişkilerini de sürdüren bir dönem olarak 

tanımlanabilir. Taylor (2006:11), “modernlik durum”unu çok farklı bileşenlerin bir 

kombinasyonu olarak değerlendirir. Ona göre modernlik, “bilim, teknoloji, sınaî üretim, 

şehirleşme gibi yeni uygulamaların ve kurumsal biçimlerin, bireycilik, sekülerleştirme, 

araçsal akılcılık gibi yeni yaşam tarzlarının ve yabancılaşma, anlamsızlık, toplumsal 

çözülmenin yarattığı his gibi yeni sıkıntıların tarihte eşi benzeri görülmedik bir 

karışımıdır.” 
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Giddens, modernliği toplumsal yaşamda meydana gelen köklü dönüşümlere ve 

bu dönüşümleri yaratan tarihsel ve sınıfsal dinamiklere dayandırır. Bu metodolojik 

yaklaşım, sosyolojik eksenli olduğu kadar zamansal ve mekansal algılamaları konu 

edinen psikolojik açılımları da içerir. Çünkü Giddens için modernite, sadece sosyolojik 

kavram ve kuramlarla açıklanamayacak kadar geniş boyutları ve sonuçları olan, en başta 

da bireysel zihinleri (cognitive) dönüşüme uğratan yeni bir dünyanın adıdır (Giddens, 

1998:84). Touraine ise (2002:23–24) modernliği, salt bir transformasyon olayı ya da 

bilişsel bir devrimin sonuçları olarak değil, toplumda farklı düzeyde uzmanlaşmaya ve 

örgütlenmeye yol açan ve rasyonel temelde kurulmuş olan bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin günlük hayatımızdaki etkisiyle açıklamaya çalışmaktadır. Modernlik; 

bilimselliğe, demokrasiye, laikliğe, teknolojik özerkliğe vurgu yapan ve farklı bir 

tarihselliğe, toplumsallığa ve kültürel tahayyüle atıfta bulunan evrensel bir kavram 

olarak görülebilir. 

Modernitenin en temel sorunlarından birisi gelenektir. Bir anlamda modernitenin 

gelenekle girişilmiş bir çatışma olduğu bile söylenebilir. Bununla birlikte, modernin 

geleneği tümden yoksaydığını düşünmek yanlıştır. Tersine modern, geleneğin belli bir 

biçimde aşılması irade ve sürecidir. Bu bağlamda modern, geleneksel olana sırtını 

dönmemiş, onunla derin ve kapsamlı bir ilişkiye girmiştir. Fakat bu, modernin 

geleneksel olandan hareketle kendisini inşa ettiği anlamına da gelmemekte, modern, 

geleneksel olanla belli bir dönem içinde belli bir çerçevede yaşanmış karşılıklı etkileşim 

olarak kabul edilmektedir (Kahraman, 2007:26).  

Muhafazakarlığın kavramsal olarak tanımlaması yapılırken, literatürde ne 

olduğu üzerine yapılan tanımlardan çok ne olmadığı üzerine vurguların yapıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Bunun nedeni, muhafazakarlığın modernleşmenin her evresine 

eklemlenebilen ve zamanın değişen koşullarına ayak uydurabilen bir düşünce geleneği 

olmasıdır. Muhafazakarlığın zaman içinde değişen bir düşünce geleneği olması, onun 

canlı bir organizmaya benzetilmesine neden olmuştur. Canlı bir organizmada olduğu 

gibi muhafazakarlığın da en temel hedefi değişen koşullar karşısında varlığını devam 

ettirmektir. Bu açıdan, sürekli ilerleme anlayışıyla temellenen modernlik algısıyla 

muhafazakar düşünce yapısının aynı noktadan hareket ettiğini söylemek mümkündür. 
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Modernite ve onun düşünce yapısına eleştiriden yükselen muhafazakar anlayışın aslında 

modernlikle kesişme noktası burada yatmaktadır.  

Muhafazakarlığı modernleşmenin tarihsel gelişmesinin bir yansıması olarak 

değerlendirmek, özellikle kültürel açıdan moderniteyle doğrudan bir ilişki içinde ele 

almak gerekmektedir (Bora,1997:7). Çiğdem’in belirttiği gibi “modernite, politik olarak 

muhafazakarlığı dışlamaz. Kültürel muhafazakarlıksa, modernitenin kendini tahkiminin 

önemli bir parçasıdır.” (Çiğdem, 1997:36).  

Bir “düşünce stili” ve bir “tutum” olarak muhafazakarlığın başlangıcı insanlık 

tarihinin başlangıcına kadar götürülebilir. Fakat bir siyasi doktrin ve spesifik bir ideoloji 

olarak muhafazakarlığın tarihi oldukça yenidir. Bu tarz muhafazakarlığın başlangıcı 

Aydınlanma Çağı olarak bilinen 18. yüzyıldır. Fransız Devrimi’ne duyulan tepki ve bu 

devrimin fikri ve felsefi temellerini hazırlayanlara yöneltilen eleştiri muhafazakar 

ideolojinin doğmasını sağlamıştır (Özipek , 2004a:66). 

Robert Nisbet’in deyişiyle muhafazakarlık; Fransız Devrimi’nin istenmeyen ve 

beklenmeyen çocuğudur. Devrimin saldırdığı Antik Çağın dayanakları Burke, Haller, 

Bonald, Goleridge gibi muhafazakar düşünürler tarafından savunulmuştur. Muhafazakar 

düşüncenin kurucusu olarak kabul edilen Edmund Burke’e göre Fransız Devrimi “insan 

ruhunun hanlarını ve dinlenme yerlerini” yani siyasal iktidarla halk arasında tampon 

bölge olan tüm aracı kuruluşları yıkmıştır. Burke “Reflection on Revolution in France” 

(Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler ) adlı eserinde Fransız Devrimci’lerini “Katliam, 

işkence, idam! İşte sizin insan haklarınız” diyerek jakobenlerin devrim sırasında 

yaptıkları devlet terörü ve cemaatleri özgürlük adına ortadan kaldıran uygulamaları 

nedeniyle eleştirmiştir. Devrim lideri Robespierre’ın “Devrim hükümeti, özgürlüğün 

tiranlığa karşı despotizmidir” (Türe,2005:42) sözleri Burke’un Fransız Devrimi 

hakkındaki görüşlerini onaylar niteliktedir. 

Burke ve ondan sonraki tüm muhafazakarlara göre toplum gevşek bağlarla 

birbirine bağlanmış fertler koleksiyonu ya da aralarında değiştirilebilir parçaları olan bir 

mekanizma olarak kabul edilemez. Tüm muhafazakar düşünürlerin ortak bir toplum 

tanımlaması vardır: Muhafazakarlara göre toplum; geçmişten gelip geleceğe uzanacak 

olan ve kendisine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gereken organik canlı bir yapıdır. 

Toplumun tarihselliği; organik, canlı, farklılaşmış ve karmaşık bir yapı oluşu 
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muhafazakarlığın önem verdiği konulardır. Muhafazakarlar için toplum hem canlı hem 

de işlevsel açıdan farklılaşmış bir organizma olarak kabul edilmektedir. Toplum 

zamanla koşullara göre işlevi bitmiş değerleri, kurumları yenileriyle takviye eder. Bu 

nedenle toplumsal değişim, koşullara ayak uydurmak için kendiliginden ortaya çıkar. 

Toplumsal yapılara değişimi hızlandırmak veya toplumdaki herhangi bir sınıfın çıkarı 

doğrultusunda degişime yön vermek amacıyla dışarıdan yapılacak müdahaleler 

toplumsal problemlere neden olmaktadır (Çaha, 2005:72-73). 

Burke’ün Fransız Devrimi’ne tepkili olmasının bir sebebi, siyasal ve toplumsal 

düzen iken; diğer sebebi insan aklına olan güvensizliğidir. Burke için soyut akılla 

hareket eden devrimciler medeniyeti tehdit eden bir yıkımın mimarlarıdır. “Filozoflar” 

ve devrimciler, bir mühendislik faaliyeti içerisindedir. Burke, devrimcilerin toplumu 

yeniden yaratırken kurucu aklın soyut bilgisine başvurmalarına, rasyonel ve kitabi 

bilgilerle toplumu şekillendirmelerine karşı çıkmıştır. Burke bu tutumu, “Bu 

teorisyenlerin iddia ettikleri hakların hepsi aşırıdır ve metafizikçe haklı oldukları 

ölçüde, ahlaken ve politik olarak sahtedir” (Harries,2004:94) sözleriyle aşırılık olarak 

nitelendirmektedir. 

Muhafazakarlığa göre, insan sınırlı bir akla sahiptir. İnsanın, toplumu tarihten, 

tecrübeden, dinden ve gelenekten bağımsız olarak salt akla dayanarak 

mükemmelleştirilmesi imkansızdır. Bazı toplumsal yapılara bir veya bir grup bireyin 

tercihleri doğrultusunda yukarıdan müdahale etmek, onu yeniden biçimlendirmeye 

kalkmak sadece faydasız olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda uzun süren 

kaoslara da neden olmaktadır. 

Muhafazakarlık için; toplum ve onu oluşturan değer ve kurumlar, bireyin bilinçli 

dizaynı olmayıp kendiliğinden süreç içerisinde oluşmuştur ve onlarda toplumsal 

tecrübenin ürünü olan bir bilgelik vardır. Birey de ancak aile din, gelenek gibi toplumsal 

kurumlar ve değerlerle ilişkisi ölçüsünde anlam kazanır. Bu kurumlar ve değerler 

bireyin toplumla olan etkileşiminde önemli aracı kurumlardır ve bireyin eksik yönlerini 

tamamlar. Gelenek, bir yaşam biçimi olarak insanlık tarihi boyunca çoğu insanın 

yaşamının içinde olmuştur. Muhafazakarlığa göre toplum düzen ve otoritesiz varlığını 

sürdüremez. Toplumun varlığını sürdürmesini sağlayacak kurucu değerlerden birisi de 

geleneklerdir. Toplumun kurucu değerleri akla değil, tecrübeye dayanmaktadır. Toplum 
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ortak hafızası, kimligi, kişiliği tecrübeyle edinmiş olduğu geleneklere dayanmaktadır. 

Toplum bu değerlerden soyutlandığı zaman hafızasını kaybetmiş demektir. Tecrübe ve 

onun ürünü olan toplumsal değerler bir toplumdaki temel sosyolojik ve siyasal 

kurumların, yasaların ve ahlaki değerlerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 

tecrübelerden süzülüp gelen gelenekler bireyi engelleyen değil, onu koruyan ve sistemle 

barışık hale getiren pozitif değerlerdir (Çaha,2005:73). Muhafazakarlık bu bakış açısıyla 

gelenekleri toplumların kültürel tarihlerinin koruyucusu olarak görmektedir. 

Muhafazakarlığa göre; geleneklere dayanmayan siyasal iktidar meşru değildir. 

Toplumsal norm ve değerler sistemin gönüllü olarak kabul etmediği hiçbir güç siyasal 

iktidar olamaz. Siyasi iktidarı diğer iktidarlardan ayıran en temel fark toplumun ona 

gönüllü olarak itaat etmesidir. Toplumun siyasal iktidara gönüllü itaati sağlayan da 

geleneklerdir ve gelenekler toplumsal olanı siyasal alana aktarır. (Çetin,2003:11-12.) 

Muhafazakarlığın gelenek dışında üzerinde ısrarla durduğu din, aile, otorite gibi 

kavramlar birbiriyle iç içe geçmiştir. Geleneği toplumda kabullenilmiş değer ve 

kurumlar olarak tanımlamak gerekirse; din aile, otorite kabullenilmiş değer ve 

kurumların açılımıdır. Bu kavramlar gelenekten bağımsız olarak algılanamaz. Bu 

durumda geleneğin bu kavramlarla olan ilişkisinin açıklanması gerekmektedir. Çünkü 

toplumu canlı bir organizmaya benzeten muhafazakarlığa göre; gelenek toplumun 

gövdesiyse bu kavramlarda gövdeden beslenen dallar gibidir. Ya da insandan yola 

çıkarılarak açıklamak gerekirse; gelenek bir toplumun hafızası beyni ise; din aile ve 

otorite bu hafızayı zaman içerisinde değiştiren güncelleyen unsurlardır.  

Modernizmin geleneği tanımlaması ise, 18. yüzyıl Aydınlanma’sından bu yana 

yürürlükte olan modern toplumun özelliklerini negatife çevirmek biçimindedir. Bu 

şekilde gelenek, tarımsallık, kırsallık, tarihdışılık ve benzeri şekillerde 

tanımlanmaktadır. Gelenek ile modern düşüncenin ürünü sayılan özgürlük, bireycilik 

vb. kavramlarının birbirlerine gerçekten zıt olup olmadıkları üzerinde durmakta fayda 

vardır. Bu soruya yanıt “değişim” kavramı ile ilişkilendirilerek verilebilmektedir. 

Geleneksel olduğu sanılan birçok şey aslında son birkaç yüzyılın eseridir 

(Giddens,1998:51). Gelenek fikrini yaratmak ve modernligin karşısına koymak yine 

modernizmin eseri olmuştur. Aydınlanma düşünürlerinin geleneği dogma ve cehaletle 

özdeşleştirmelerinin nedeni; kendi yaklaşımlarını haklı çıkarma çabalarındandır. 
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Aydınlanma, muhafazakar geleneğin otoritesini yok etmeyi ve yerine kendi otoritesini 

meşrulaştırmayı amaçlamıştır. İnsan zihninin tamamlanmamış tüm modelleri, tüm inanç 

ve düşünme tarzları, tüm sosyal ilişki modelleri, teknik pratikler ve benzerleri gelenek 

haline gelme kapasitesine sahiptir. Bu nedenledir ki gelenekler toplumların vazgeçilmez 

parçalarıdır.  

Söz konusu bakış açısı korunarak, çalışmada öncelikle muhafazakarlık 

kavramının tanımı yapılarak, bu kavramın içini oluşturan değer ve kurumlara yer 

verilecek, ardından tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’de muhafazakarlığın nasıl 

bir dönüşüm geçirdiği açıklanmaya çalışılacaktır. Yeni muhafazakarlık kavramının 

Türkiye’de gelişim dönemi, siyasi partiler ekseninde yeni muhafazakarlık ideolojisinin 

içeriğine değinilerek, son bölümde yeni muhafazakarlığın toplumsal yaşamdaki 

görünümlerine vurgu yapılacaktır.  

 

1. Muhafazakarlık Kavramı  

Sosyal bilimlerde 1980’lerden bu yana birçok siyasi/iktisadi/sosyolojik akıma, 

başına “yeni”, “neo”, “post” gibi ekler getirilerek farklı bir perspektif kazandırma; bir 

anlamda eski düşünceyi bugüne uydurma eğilimi söz konusu olmaktadır. Yeni 

muhafazakarlık, neo-liberalizm, postmarxizm, postmodernizm gibi kavramlar bunlara 

örnek gösterilebilir. Tarihsel olarak önceden varolan düşünceler “klasik” olarak 

nitelendirilmektedir. Bu noktada bir düşünce akımının klasiğiyle yenisi arasında bir 

sürekliliğin söz konusu olup olmadığı, ya da aynı kökler üzerinde yükselmekle birlikte 

bugünün dinamiklerine uyarlamanın mı sözkonusu olduğu soruları akla gelmektedir. 

Yeni düşünce akımları incelendiğinde; onların eski köklerinin birikimini kullanmakla 

birlikte, bazı temel noktalarda ayrışmalar olduğu gözlemlenmektedir. Muhafazakarlık 

ve yeni muhafazakarlık için de bu farklılaşma sözkonusudur. Bir karşılaştırma 

yapıldığında bu ikisi arasında bir çok açıdan kopuş ve farklılaşmanın varolduğu 

söylenebilir. Bu farklılaşmayı daha net ortaya koyabilmek için öncelikle her iki kavram 

ayrı ayrı açıklanarak, tarihsel-toplumsal süreç içinde değişimleri ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Bu amaçla öncelikle muhafazakarlık kavramı açıklanmıştır.  
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Fransız Devrimi’nden itibaren liberal demokratik politikaların evriminde önemli 

bir etkiye sahip olan muhafazakarlık, modernitenin milliyetçilik, demokrasi, 

endüstrileşme ve laiklik kavramları üzerinden kendini konumlandırmaktadır. Bir 

düşünce kalıbı mı yoksa  siyasi bir ideoloji/doktrin mi olduğu konusunda farklı görüşler 

bulunan muhafazakarlık, genel olarak kendisini modernizme ve onun “yıkıcı etkilerine” 

karşı aldığı tavırla konumlandırmıştır. Ancak böylesi bir olumsuzlama yaparken, 

modernitenin kültürel alanda yarattığı boşluk ve hasarları onarıp, kendi tezini öne 

sürerken muhafazakarlık, modernizmi tersten onaylamış ve topluma da onaylatmış 

bulunur (Dural, 2006). Muhafazakarlık, tarihsel olarak ele alındığında, Aydınlanmanın 

devrimci akıl merkezliliğinin geleneği söküp atmasına karşı, geleneğin akla da 

başvurmak şartıyla ama çoğu kez sadece “doğal” ile “var olan” arasındaki örtüşmeye 

dikkat çeken bir davranışsal tutum ortaklığı olarak kabul edilmektedir 

(Popper,2000:81). Süleyman Seyfi Öğün “mevcut düzeni ve sistemi muhafaza etmeye 

çalışan, doğal sürecinde yaşanan tedrici değişimi savunan düşünce tarzı ve siyasal bir 

tavır alış” olarak tanımladığı muhafazakarlığın, milliyetçiliğin esaslarını kullanarak 

gelenekler dünyasına, tarihe ve dine yaptığı yoğun göndermelerle ele alınması 

gerektiğini ifade eder (Öğün,1997a:121). 

Tanıl Bora’ya göre “Muhafazakarlık kapitalist modernleşme süreci karşısında, 

bu sürecin çözdüğü siyasal, toplumsal ve kültürel yapıların ve o yapılara yüklenen 

anlam ve değerlerin sürekliliği adına gösterilen tepkiye dayanır. Bu tepki yeni olanın 

mutlak reddi anlamına gelmez; eski ve yerleşik olanın, geleneksel ve kutsalın 

sürekliliğini modern koşullarda sağlamaya çalışmaktır” (Bora, 2005:54). 

“Muhafazakarlık” köken olarak incelendiğinde Türkçe bir sözcük olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. “Muhafazakar (Arapça muhafaza ve Farsça–kar ekiyle muhafaza-

kar) Fransızca’da conservatif karşılığı olarak Türkçe’de meydana getirilmiştir” 

(Ayverdi,2005:215). Muhafazakarlık kelime kökü olarak “muhafaza etmek”ten 

gelmekte, muhafaza edilense eski olan, yerleşik olan, mevcut durum ve düzeni ifade 

etmektedir. Muhafazakar düşünce toplumsal ve siyasal dönüşümlerin mevcut düzen ve 

zihniyetler sarsılmadan, tedrici olarak gerçekleştirilmesini amaçlar. Kelime anlamı ve 

köken olarak incelendiğinde “muhafazakarlık– conservatism” kavramı siyasal hayatta, 

1800’lerin başında Fransız Devrimi ile literatüre giren ve bugüne kadar sürekli 
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değişerek gelişmiş siyasi bir akım olma özelliğini göstermektedir. Siyasi temelleri 

Fransa, Almanya ve İngiltere’de atılan muhafazakarlığın ülkemizde ise farklı 

yansımaları yaşanmıştır.  

Kavram olarak muhafazakarlığın yıllar içinde çıkış noktasından farklı özellikler 

kazandığı görülmektedir. 19.yüzyılda Kıta Avrupası’nda yaşanan ideolojik çatışmaların 

bir sonucu olarak liberalizmle birlikte gündeme gelen muhafazakarlık, temelde 

modernitenin akıl, toplum ve siyaset anlayışına muhalefet ederek gelişmiştir. 

Muhafazakarlığın sözlük anlamı, korumak, ihtiyatlı olmak, devam ettirmek gibi 

anlamlar içermekle birlikte, halk arasında gerici olmak, tutucu olmak, geleneğe sarılmak 

gibi anlamlar içermektedir. Modernliğin ürünü olarak ortaya çıkan muhafazakarlık, her 

ne kadar modernlik projesine karşı duruşu ile kendine bir yer edinse de Mannheim’in 

tanımladığı şekliyle aslında “bilinçli hale gelmiş gelenekçiliktir” (Beneton, 1991:113). 

Tarihsel olarak oldukça eskilere götürülebilecek muhafazakar düşüncenin siyasi 

alana geçmesi, önce aristokrasinin egemenliğinin yıkılmasını sağlayan Aydınlanma 

Devrimi ve Jakobenizmin toplumun eski kurumlarına karşı yürüttüğü radikal ve 

devrimci hareketlerin ürünü olan Fransız Devrimi’yledir. Bu yönüyle muhafazakarlık 

radikalizme, devrimci hareket ve ilerlemelere, toplum mühendisliğine karşıdır. 

Aydınlanma rasyonalizminin her şeyi akılla değiştirmeyi ve düzenlemeyi amaç 

edinmesine karşın muhafazakarlık, “insan aklının sınırlılığı” düşüncesini öne sürer. 

Aydınlanma’nın özerk akıl ve bireyciliği yüceltmesine karşın geleneklere göndermeler 

yapar. Devrim karşıtı bir siyasi görüş olarak ortaya çıkan muhafazakarlık, zaman içinde 

yaşadığı anlam değişimleri ile dinin toplumsal yaşamdaki yerini odak noktası haline 

getirmiştir (Mollaer, 2009:13). Muhafazakar düşüncenin temelinin ise çok eskilere 

dayandığı düşünülmektedir. Bu düşünceyi ifade ederken Aristotales’e gönderme 

yapılmaktadır. “Aristotales’i ilk “muhafazakar” düşünürlerden biri olarak kabul eden 

düşünce, onun –hemen her konuda- aşırılığı yasaklayıp ‘ılımlılığı’ tavsiye eden etik ve 

politik yaklaşımı” olduğundan söz etmektedir (Argın,2003:468). Geçmişten günümüze 

devam eden köklü devrimler ve dönüşümler taraftarı olma yaklaşımı karşısında 

“değişimi, radikal olmadan savunan” görüşler her zaman tarih içinde yerini almıştır. 

Fransız Devrimi ‘eski’den ‘siyasal, düşünsel ve toplumsal’ kopuşu savunmuş, 

muhafazakarlık siyasi bir harekete Fransa’da dönüşmüş ve devrim hakkında yazan 
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muhafazakar felsefeye sahip İngiliz siyasetçi, düşünürlerle yaygınlaşmıştır. Ortaya 

çıkışındaki temel görüşlere bakıldığında aristokrat bir kökene sahip olduğu düşünülen 

muhafazakar siyasi görüş; köklü değişimlere öncülük eden Fransız Devrimi ve 

Aydınlanma’nın karşısında bir alternatif olarak gelişmiştir. Muhafazakarlık, bu iki 

gelişmeyi temeline alan yaklaşımların karşısında geleneğin ve geleneksel otoritenin bilinçli 

reddine ve devrimin sonuçlarına karşı bir duruş geliştirmek, tüm radikal kopuşlara karşı 

“muhafaza etmek” amacıyla doğmuş ve gelişmiştir. “Aydınlanma felsefesinin ayırt edici 

özelliği olarak, tenkit, akılcılık, dine ve özellikle Katolik Kilisesine karşı olma gibi fikir 

faaliyetleri sayılmaktadır”(Vural, 2003:219). Muhafazakarlık Fransız Devrimi’ne karşı 

ortaya çıkışından sonra, rasyonel politik bilgiye karşı kuşkucu, gelenek ile toplumsal 

hiyeraşi algısını birleştiren, toplumu yeniden kurma ya da düzenleme fikrine karşı 

tepkici bir ideoloji olmuş ve kapitalizmin dünyasına yakın durmuştur. Muhafazakarlık, 

bu anlamıyla aslında sosyal değişime ve kapitalist modernleşmeye değil, devrimlere 

karşıdır (Mollaer, 2009:17).  

Aydınlanma filozofları “rasyonalist” olarak tanımlanmaktadır. Aydınlanma 

rasyonalizminde, insanın mükemmelliğine inanç; ahlaki, ilmi, siyasi ve toplumsal 

gerçekliğin temelinde görülmektedir. Bu yaklaşım muhafazakarlığın, insanın tarihten, 

kültürden, dinden, gelenekten, alışkanlıklardan bağımsız işleyen bir akla sahip olmadığı 

görüşüyle çatışmaktadır. Muhafazakarlar, Aydınlanma’nın değil, Aydınlanma’nın 

“radikalizm” ve “yepyeni başlangıçlar” yaklaşımlarının karşısındadırlar. 

Muhafazakarlar, kurumların zaman içinde kendiliğinden dönüştüğü ve dışardan bir elin 

“doğal yapıya ters” olduğu görüşünü savunmaktadırlar. “Oakeshott’in deyimiyle 

muhafazakar olmak, tanıdık olanı bilinmeyene, denenmiş olanı denenmemişe, gerçeği 

mümküne, yakını uzağa ve uygun olanı mükemmele tercih etmektir” (Vural,2003:21). 

Bu ifadelerden muhafazakar siyasi felsefenin ilk dönemlerinde “karşı duruşla” geliştiği 

açıkça gözlemlenmektedir. Muhafazakarlıktaki erken döneme ait bu yaklaşımla gelişen 

felsefenin savunduğu temel görüşler ise şöyle açıklanmaktadır. 

 

“Aydınlanmacıların bireysel akıl üzerine kurulu projesinin yanılsamaları, modern 

bireyciliğin hataları ve tehlikeleri (eşitleştirme ve toplumun dağılışı, iktidarın 

bozulması); buna karşılık tarihte ya da gelenekte cisimleşen aklın haklılığı, salt insan 
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iradelerinden daha üst bir kaynağa bağlanan bir iktidarın gerekliliği, toplumsal ve 

ahlaki bağların kırılganlığı ve bunları korumak için, birlik ve topluluklar gibi otoritenin 

gerekliliği. Diğer bir deyişle, karşı devrimci düşünce, muhafazakar düşüncenin 

modernleşmeye yöneltmekten vazgeçmeyeceği üç temel eleştiriyi tanımladı.” (Beneton, 

1991:45-46) 

Philippe Beneton’un açıkladığı üç eleştiriyi şöyle özetlenebilir; 

1. Epistemolojik Eleştiri: Doğru akıl bireye dışsaldır. Oysa ki insan sınırlıdır. 

2. Siyasal Eleştiri: Adil iktidar bireylere dışsaldır. Adil iktidar sadece kurumlarda ve 

adetlerde oluşan geleneksel değerlerin bekçisidir. Demokrasi, insan tutkularına hakim 

olması gerekengerçek siyasal otoriteyi temelinden yıkar. 

3. Sosyolojik Eleştiri: İyi toplum yaşayan ve düzenli bir topluluktur. İnsan özerk 

değildir. Doğası itibariyle devralandır ve bu nedenle toplumsal, ahlaki tutanağa ihtiyaç 

duymaktadır. İnsan topluma borçludur. Muhafazakar felsefeye, insanın ahlaki ihtiyaçları 

hakimdir. İnsan yanılabilir, günahkar olabilir; bu yüzden görenekler, kilise ve 

geleneksel kurumlar tarafından desteklenmelidir. Bu yönleriyle karşı-devrimci düşünce 

Beneton’a göre klasik siyasi felsefeye ya da Aristo, Cicero vb. kişilerle klasik Hıristiyan 

felsefesine bağlanmaktadır.(Beneton,1991:47) 

“Aydınlanma düşüncesinin merkezindeki kurgulayıcı rasyonalist düşünce 

biçimine, Fransız Devrimi’nde somutlaşan devrimci siyasetin pratiğine, devrimci, 

ütopik sosyalist hareketlere ve Sanayi Devrimi sonrasında şekillenen yeni toplumsal 

yapıya duyulan tepkilerin” bir sonucu olarak ortaya çıkarken (Vural,2003:22), ideolojik 

bir akım olarak muhafazakarlık ise, Aydınlanma rasyonalizmine ve bu rasyonalizmden 

hareketle gerçekleştirilen toplumsal dönüşüm projelerine karşı siyasi bir tutum olarak 

ortaya çıkmıştır (Özipek, 2004b:6). 

Muhafazakarlık denilince ilk akla gelen isimİngiliz düşünür Edmund Burke’tür. 

Burke’un yaşadığı dönemde (1729-1797), İngiltere siyasal devrimini bir asır önce  

(1688) yapmış ve o tarihten bu yana ilk büyük kapitalist ülke durumuna gelecek yolu 

almıştır (Huberman,1991). Muhafazakarlık konusunda ilk teorik eser de Burke 

tarafından Fransız Devrimi’nden hemen bir yıl sonra; 1790’da ortaya konmuş olan 

“Fransa’da Devrimin Etkileri” adlı eserdir. Muhafazakarlığın “felsefi babası” sayılan 

Burke, İngiliz ve Fransız Devrimlerini karşılaştırarak, toplumsal bir reform için 
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“yapılması gerekenler” ve “yapılmaması gerekenler”i sıralamış (Çiğdem,1997:39) ve 

Fransız Devrimi yerine İngiliz Devrimi’nin yöntemlerini önermiştir. Çünkü İngiliz 

Devrimi’nde bir hanedanın yerine başka bir hanedan gelmiş ama sonuçta hanedanlık 

kurumu korunmuştur. Burke, “Fransız Devrimi ile İngiliz Devrimi’ni karşılaştırırken, 

İngiliz Devrimi’nin kişileri değiştirirken kurumları tuttuğunu; oysa Fransızlar’ın kralı 

değiştirmeksizin, onu ayakta tutan kurumları yıktığını vurgulamış ve bunu eleştirmiştir. 

Ona göre hiyerarşi sosyal denge için gereklidir, bu yüzden, yıkıcı kopuşları değil, sosyal 

hiyerarşileri zedelemeden gerçekleşen, ılımlı değişimi tasvip etmiştir.” (Mollaer, 

2009:35). Fransız Devrimi, sınırlı bir hanedanlık ve anayasa değişikliği gerçekleştiren 

1688 İngiliz Devrimi gibi temkinli değil, yalın, evrensel, dogmatik önermeler ile “insan 

hakları” kuramı üzerine kurulu bir devrimdir. Aklın açık, muğlak olmayan, haklılığını 

ortaya koyan ölçütlerine müracaat etmekte ve akıl adına gelenekleri bir kenara 

bırakmayı, toplumu anlaşılır, rasyonel olarak doğrulanabilir bir tarzda yeniden 

şekillendirmeyi önerimektedir (C.W.Parkin,1997:143-144). Burke ise, geleneksel 

kurumları koruyarak, onlarla uzlaşarak ve otoriteyi yıkmadan gerçekleştirilecek doğal 

bir değişimi savunmaktadır. Onun için Fransız devrimcileri, medeniyeti tehdit eden 

bütünsel bir yıkımın mimarlarıdır. Fransa, tarihi  ve geleneği koruyacak tedrici bir 

değişim yerine devrimci kopuşu yaşamıştır. Bu süreçte, devrimciler, teorik ve spekülatif 

önermeleriyle, rasyonel ve kitabi bilgilere göre toplumu dönüştürmenin yollarını 

aramaktadırlar. Gelenekten böylesine keskin bir kopuş, toplumun tarihten ders 

almasına, tarihten gelen bilgelikten faydalanmasına engel olmakta ve belleğini yitirmesi 

anlamına gelmektedir. Ve bu durum Burke’e göre bir toplumun başına gelebilecek en 

büyük felakettir. (Mollaer,2009:40).  

Burke, geleneğin hiç bir zaman durağan olmadığını ve düzeltme ya da reformla 

dengelenmesi gerektiğini de vurgulayarak ılımlı değişimden yana olduğunu belirtmiştir 

(Giddens,2002:31). Burke, değişime karşı olmadığını, ancak değişimin her toplumun 

tarihsel, siyasal ve toplumsal bağlamı çerçevesinde yaşanması gerektiğini belirterek, 

tarihsel eylemliliğin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştir 

(Burke,1960:156-172). Muhafazakarlar, Fransız Devrimi’ne gösterdikleri tepkinin 

aynısını Sanayi Devrimi için de gösterirler. Onlara göre, Sanayi Devrimi de kamu yararı 
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karşısında bireysel çıkarları önceleyen kapitalist bir felsefeye yol açmış ve toplumda 

maddi çıkarlar temelinde örgütlenen sınıfların ortaya çıkmasına ve hatta çatışmasına yol 

açmıştır. Dolayısıyla muhafazakar sosyolojide; “insan topluma, akıl geleneğe, özgürlük 

erdeme, rıza bilgeliğe, sıradan kişi üstüne bağımlı” olmalıdır (Beneton, 1991:89–111). 

Aksi durumda insan eliyle yaratılan ve adına uygarlık denilen siyasi ve ideolojik 

düzenler, insanlığa huzur ve barış getiremeyecektir. Bu tespitler, muhafazakar felsefenin 

denenmiş olanın denenmemiş olana neden tercih ettiğini ve yeniliklere neden  karşı 

çıktığını da açıkça ifade etmektedir. Gerek 1789 Devrimi, gerekse Sanayi Devrimi, 

başta ekonomik ilişkiler olmak üzere siyasi ve sosyal alanda insanlık adına inanılmaz 

değişiklikler ve bu değişiklere bağlı tahribatlar yaratmışlardır. Bir yanda toplumsal yapı 

ve değerlerin çözülmesine öte yandan binlerce yıllık geçmişi olan ve toplumu bir arada 

tutan kurumların çökmesine neden olmuşlar. Muhafazakarlar, bu kaotik ortamın 

sorumlusu olarak devrimleri ve devrimlerin getirdiği yenilikleri gösterirler. Aslında 

modern bir tutum olarak muhafazakarlık, “bütünüyle ve topyekûn Aydınlanma-karşıtlığı 

olmaktan çok, Aydınlanmanın radikalizmine “aşırılıklarına” veya bir “yeni başlangıç 

yapma” düşüncesi olarak kendini milatlaştıran Aydınlanmacılığa karşıtlıktır” (Bora, 

1997:8). Diğer bir deyişle muhafazakarlık, Aydınlanma’nın rasyonalist ve pozitivist 

felsefesi sonucu ortaya çıkan ideolojik düzenlere –liberalizm, sosyalizm, nazizm, 

faşizm, feminizm- muhaliftir (Zürcher,2004:40–41). Çünkü söz konusu bu düzenler, 

sadece toplumsal alt üst oluşlara sebebiyet vermemişler aynı zamanda insanların bildik 

dünyasını bilinmedik bir mecraya doğru sürüklemeye çalışmışlardır. Bu açıdan 

muhafazakarlar, hem bu ideolojilerin ütopik toplumsal tasavvurlarına, hem de kusurlu 

insan aklıyla üretilmiş olan düzenlerine karşı gelmeyi zorunlu görmüşlerdir.  

Burke’un değişime ilişkin görüşü de çarpıcıdır. Ona göre, “…insanın 

kafasındaki veya arzularının sayısı kadar fazla ve sık değişim olursa, ülkenin sürekliliği 

ve devamlılığı ortadan kalkar. Kuşaklar birbirinden kopuk olur. İnsanların yaz 

mevsimindeki sineklerden farkı kalmaz. En önce insan zekasının gururu olan ve tüm 

eksikleriyle, fazlalıklarıyla ve yanlışlarıyla çağların ortak aklını simgeleyen, adalet 

ilkelerini insanı ilgilendiren sonsuz çeşitlilikteki konularla birleştiren hukuk bilimi bir 

yanlışlar yığını olarak adlandırılıp bir daha okutulamaz… Kazanımlar, yaşamın hiçbir 
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aşamasında elde tutulamaz” (Burke, 2006:432). Burke, tıpkı diğer bir çok muhafazakar 

düşünür gibi değişimin kendisine değil, biçimine karşıdır; evrimsel olmayan ve radikal 

dönüşümü öngören devrimsel değişmelere karşıdır. Hatta Burke, değişim araçlarından 

yoksun bir devletin kendisini muhafaza etmede zorlanacağına inanmıştır. Burke’un 

teorisine göre muhafazakarlığın ilkeleri şu şekilde belirlenebilir (Huntington, 1957:454-

473):  

 (1) İnsan temelde dini bir hayvandır ve din modern toplumun temelidir.  

(2) Toplum, yavaş, tarihsel büyümenin doğal ve organik bir ürünüdür. Var olan 

kurumlar önceki kuşakların zekasının somutlaştığı alanlardır.  

 (3) İnsan mantığın yanı sıra içgüdüler ve duygulardan oluşur.  

(4) Toplum bireylerden daha üstündür. İnsanların hakları görev ve 

sorumluluklarından türemiştir.  

(5) Ahlaki olarak insanlar eşit değildir. Sosyal yapılar karmaşıktır ve her zaman 

farklı sınıfları, grupları içerir ayrımcılık, hiyerarşi ve liderlik modern toplumun 

vazgeçilmez özellikleridir.  

Bu maddeler üzerinden temellendirdiği muhafazakarlık anlayışı ile Edmund 

Burke, tecrübe edilmiş olana duyulan saygı (Honderich, 2005:26) olarak kabul ettiği 

muhafazakarlık yaklaşımı ile nostalji kavramı üzerinde durmaktadır. Edmund Burke’un 

Magna Carta mirasına yaptığı övgü (Burke,2006:11), muhafazakar düşüncenin 

kurumlara atfettiği önemi de belirtmektedir. Bu nedenle parlementer demokrasi ve 

çoğulculuk gibi, modernitenin ‘yabancı’ kuruluşları genellikle reddedilmiştir (Woods, 

1989: 124). Toplumsal düzeni bozan, geleneksel otoriteyi, meslek ve sınıf yapılarını 

yok eden değişimler karşısında muhafazakarlık her zaman karşı duruş sergilemiştir 

(Erdoğan, 2004:5).  

Muhafazakarlık, koşulların gereklerine uygun bir değişimi zorunlu bulur. Sözü 

edilen değişim, dayatılmadan ve tehlikeler minimize edilerek gerçekleştirilmelidir. 

Muhafazakarlar, insanların sarsıntısını hissetmeyecekleri bir değişimi öngörmekte 

(Mert,2004:35), değişimin, belli bir proje, plan içinde ve radikal bir biçimde 

yaşanmaması gerektiğini dile getirmektedir (İrem,2004:15). Bununla birlikte 

muhafazakarlar, değişimin yadsınmaması gereken bir olgu olduğunu kabul ederek, belki 
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de değişimin her ülkenin kendine özgü koşulları içinde, zaman  içinde, devrimci değil 

evrimci olması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Bununla beraber İngiliz siyasi yapısı da muhafazakar felsefenin geliştiği diğer 

ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. İngiltere’de siyasi sistem Fransa ve 

Almanya’dan; Lordlar Kamarası, Avam Kamarası ve monarşinin bugün bile devamını 

içeren uygulamalarıyla ayrılmaktadır. 

“İngiliz Devrimi bir hanedanın yerine bir başkasını geçirmiştir, ancak amacı 

kesinlikle yeni bir egemenlik biçimi kurmak değildir; tam tersine geleneksel kuralları, 

iktidarın uygulamasına ilişkin kuralları, yani kral ile halk arasındaki ilişkileri 

onarmaktır. 1688’de İngiliz ulusunun temsilcileri krallığın yasalarını altüst etme 

imkanına sahip oldukları halde geleneklere saygı yönünde hareket etmişlerdir, düzeni 

yıkmayı değil, korumayı hedeflemişlerdir.”(Temel Kavramlar 1 Demokrasi, Laiklik, 

Milliyetçilik, Muhafazakar Demokrasi, Ankara, Kim Yayınları:82) 

Özellikle organik toplum anlayışı, klasik muhafazakarlığın kurucuları Burke, 

Bonald ve Maistre tarafından çok önemsenmiştir. Hatta onlara göre toplum, “yalnızca 

yaşayanlar arasında değil, ölüler ve doğacak olanlar arasında da ortaklıktır” (Giddens, 

1998:32). Onun için toplumu dikkate almayan ideolojilerin bireysel özerkliğe yaptıkları 

vurgunun da bir anlamı yoktur. Muhafazakar düşüncenin en önemli özelliklerinden biri 

de, değişime karşı direnç, yeniliklere karşı ise ihtiyatlı davranmasıdır. Muhafazakarlık; 

genelde toplumda var olan kurumlar, değerler ve yapıların muhafazasını talep eden, ani 

ve köklü değişimlere karşı itidalli davranan, başta gelenek ve din olmak üzere toplum, 

devlet, hukuk, aile, ahlak, cemaat, lonca gibi toplumsal düzeni oluşturan temel 

kurumların sürekliliğini savunan bir ideoloji olarak bilinir. Burada karşımıza çıkan en 

önemli konu, toplumda oluşan değişimlerden muhafazakarlığın hangi gerekçelerle tavır 

aldığı veya değişimden ne anladığıdır. Entelektüel teorik-yönelimli bir fikir egzersizi 

olmaktan çok pratik ve pragmatik yönelimli bir eylem biçimi olarak gelişen 

muhafazakarlığın “değişim”e ilişkin farklı iki tavır geliştirdiği söylenebilir: Birincisi, 

toplumsal oydaşma, rıza ve düzeni bozacağı gerekçesiyle oluşacak her türlü değişime 

karşı reaksiyoner davranan radikal muhafazakarlık düşüncesi ile, toplumda mevcut 

yapıları geliştirecek, düzen ve otoriteyi güçlendirecek ve her tür değişime sıcak bakan 

bir ılıman muhafazakar düşünceden sözedilebilir. Nitekim ikinci kategoride 
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değerlendirilen ve muhafazakar düşüncenin önemli isimlerinden biri olan Russell Kirk’e 

göre muhafazakarlık, değişimin kendisine değil, sadece değişimin nasıl olacağı 

sorusuna karşı temkinli davranır (Kirk, 2005:10). 

Burke’den sonra Joseph de Maistre, Russell Kirk gibi düşünürler 

muhafazakarlığın fikir babalığını yapmışlardır. Muhafazakarlık genel olarak kabul 

görmüş düşüncelerin özerk bir sistemidir. Adalet, düzen, denge, ölçülülük gibi evrensel 

değerlerle tanımlanmaktadır. Muhafazakarlık bu anlamda Russel Kirk’in ifadesiyle, 

“istek ve zeka”nın konusudur ve muhafazakarlığın ilkeleri “tek bir sınıf değil, tüm 

sınıfları ve meslek gruplarını kapsar” (Kirk, 2005:12–13). Muhafazakarlığın aynı 

şekilde ilerleme düşüncesine karşı olmadığını belirten Kirk, muhafazakarlığın kapsamlı 

iyileştirmelere/geliştirmelere karşı olmadığını, sadece değişimin dengeleri bozmayacak 

biçimde ve toplum adına mevcut olanın iyileştirmeyi amaçlanmasını istemektedir.  

Muhafazakar düşünce geleneğinin önemli temsilcilerinden Russel Kirk’e göre 

muhafazakar düşüncenin altı kriteri vardır; 

“1) Aşkın bir düzene, vicdanı olduğu kadar toplumu da yöneten doğal hukukun 

bütününe inanç. 

 2) Sınırlayıcı aynılık (uniformity), eşitlik ve daha radikal sistemlerin faydacı 

amaçlarına karşıt olarak çesitliliğin çoğalmasına ve insan varlığının gizemine duyulan 

sevgi.  

3) Uygar toplumun sınıfsız toplum nosyonuna karşı düzen ve sınıfları gerektirdiği 

kanaati. Bu nedenle, muhafazakarlar sık sık “düzen partisi” olarak adlandırıldı.  

4) Özgürlük ve mülkiyetin birbiriyle yakından ilişkili olduğuna inanç; mülkiyet, özel 

mülkiyetten ayrılırsa ve leviathan hepsinin efendisi haline gelir. Onlar ekonomik açıdan 

aynı düzeye getirmenin ekonomik ilerleme olmadığını ileri sürerler.  

5) Buyruğa inanç ve toplumu soyut bir tasarıma göre yeniden inşa etmek isteyen 

sofistlere, hesap yapan kişilere ve ekonomistlere güvensizlik.  

6) Yaralı reform olmayabilecek değişimi tanıma; aceleci yenilik ilerlemenin meşalesi 

olacağı yerde mahvedici bir yangın haline gelir. Ölçülü değisim sosyal korumanın aracı 

olduğundan toplum değişmelidir; ancak, devlet adamı hesaplamalarında ihtiyatı elden 

bırakmamalıdır ve devlet adamının temel erdemi, Platon ve Burke’e göre sağduyudur.” 

(Kirk, 2005:140). 
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 Fransız muhafazakarlığı, Aydınlanma düşüncesini reddetmekle birlikte, onun 

kullandığı üsluba yakın bir üslup kullanarak kollektivist, bütüncül ve uzlaşmaz bir 

tutum sergilemiştir. Kısa sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Fransız İhtilali’ni 

bizatihi yaşayan devrimci güçlerin bütün bir toplumu yeniden biçimlendirme çabalarına 

ve bu süreçte yaşanan acılara tanıklık eden Joseph de Maistre ve Louis de Bonald gibi 

Fransız aydınlarınca temsil edilir (Özipek, 2004b:8).  

Genel olarak, Kıta Avrupa’sı muhafazakarlığı, Aydınlanma’yı devrimin tüm 

siyasi sonuçlarıyla beraber mahkum eden teokrasi ve monarşiden yani eski rejimden 

yana olan tepkici bir siyasi tutumu temsil eder. Fransız Ekolü olarak da isimlendirirken 

bu muhafazakarlık akımı Fransız İhtilali’nin varolan tüm toplumsal yapıyı köklü bir 

şekilde değişime uğratarak geçmişle olan bağlarını koparmasından dolayı geçmişe 

dönüş özlemi olarak da tanımlanabilir (Akdoğan, 2004:19).  

Fransız muhafazakarlığının önemli düşünce adamlarından biri de Joseph de 

Maistre’dir. Frankofon muhafazakarlık gelenekleri, monarşiyi, kilise eksenli cemaat 

yapılarını savunan, devrim ve ilerleme düşüncesini şiddetle eleştiren, reddeden bir 

muhafazakarlıktır. Beneton’a göre Maistre birçok yaklaşımıyla Edmund Burke ile 

farklılaşmıştır. Burke’un İngiliz tarihine örnek bir değer atfetmesi, Maistre’ın Fransız 

tarihine bağlı kalması, gelenekçiliklerinin farklı mantık yürütmelere ve farklı 

geleneklere dayanması, Maistre ve Bonald’ın Fransız monarşisinin restorasyonu 

taraftarı olmalarına karşın Burke’un karma sayılabilecek bir çözümü, parlementer 

monarşiyi savunması aralarındaki farklar olarak sıralanabilmektedir (Beneton,1991:29-

30). De Maistre’nin muhafazakarlık anlayışı epistemolojik olarak Hume’a kadar 

gitmekle birlikte esasında bir duruşu, bir reaksiyonu ifade etmektedir. Çünkü Fransız 

ihtilali buradaki tüm devrimci anlayışlara tercüman olmuşve tarihsel arka planla, 

kültürel çerçeve adına ne varsa hepsine karşı meydan okumuştur (Çaha,2005:70).  

Muhafazakarlığın siyasi görüş olarak savunulduğu İngiltere ve Fransa’da 

farklılaşmasının nedeni sadece İngiliz ve Fransız Devrimleri’nin farklı uygulanması 

değildir. Bu farklılıkta; bireysel-toplumsal yapı, dini inançlar, yaşam alışkanlıkları, 

devlet yönetim geleneği ve hatta devrimlerin nedenleri bile rol oynamaktadır. 

Muhafazakarlığın ülkelere göre farklılık göstermesindeki bir diğer etken de ekonomik 

gelişmelerle bağlantılıdır. İngiltere’de, 19.yy’da sanayileşmenin etkisiyle şehirlerde 



25 
 

artmaya başlayan nüfus, işçi hareketleri ve liberalizmin etkisiyle ülkenin genelinde 

siyasal değişimlerde kendini hissettirmiştir. İngiltere’de muhafazakarlığın, içerdiği 

“liberal” yaklaşımlarla Kıta Avrupası’dan ayrıldığı ve Burke’un birçok görüşünün 

Amerikan Muhafazakarlığı’nın temellerini oluşturdugu düşünülmektedir. 

“İngiliz muhafazakarlığı, liberal bir muhafazakarlıktır. Bu muhafazakarlık, 

Burke’ün sahip çıktığı ve parlementer ve sınırlı monarşiye yol açan liberal İngiliz 

geleneğinden ayrılamaz. Parlementarizm, güçler ayrımı, habeas corpus, rule of law 

(yasa hakimiyeti) İngiliz muhafazakarlığının bağlı olduğu tarihi mirasın 

parçalarıdır.”(Beneton, 1991:50). İngiliz muhafazakarlığı’nı Avrupa’da gelişen diğer 

muhafazakar geleneklerden ayırmak içinde kullanılan en temel yaklaşım, onun 

liberalizmle olan güçlü bağlantısıdır. Bu yaklaşımın temelinde İngiliz siyasi yapısının 

da etkisi görülmektedir.  

Alman muhafazakarlığı, Fransız muhafazakarlığı gibi muhafazakarlığın temel 

özelliklerine bağlı olmakla birlikte felsefi temelleri ondan daha güçlüdür. Alman 

kaynaklı muhafazakarlık pratik bir siyaset olmaktan çok, Anglo- Sakson muhafazakarlık 

gibi felsefi bir nitelik taşır. Hegel devleti toplumsal yaşamın tüm alanlarının merkezi 

haline getirerek tüm yaşam alanlarını kuşatıcı devletin birer parçası kabul ederek otorite 

ve hiyerarşi merkezli bir muhafazakarlık ortaya koymuştur (Çaha,2005:18). Tanıl 

Bora’ya göre; “Burjuva devriminin iki “klasik”modeline bağlı Fransız ve İngiliz 

ayrışmasının yanında, bu modellerden “klasik” bir sapma sayılan Almanya’daki 

muhafazakarlığı ayrıştırmak gerekir. Alman muhafazakarlığının ilk özgül biçimi, 

muhafazakarlıgın modernleşmesinde önemli bir vaka olan Romantizm 
2
’dir.”(Bora, 

1997:64).  

                                                           
2
Romantizm: Romantizm genel olarak kendini önceleyen çağa, Aydınlanma ya da akıl çağına bir tepki ya 

da bir protesto olarak betimlenir. Romantizm, modernitenin dünyayı parçalara ayırıcı tavrına karşı 

çıkmıştır.Alman romantizminin Aydınlanma karşıtı olduğu konusunda ya da romantizmin Aydınlanma 

üzerinden karşıtlıklarını ve antitezlerini belirleyerek ortaya çıktığı konusunda yaygın bir görüş vardır. 

1830 ve 40’larda Alman liberaller ve sol-Hegelciler romantizmi Aydınlanma karşıtı gerici bir hareket 

olarak görmüşlerdir. Ancak 19. yüzyılın sonlarından başlayarak, 1920’ler ve 30’larda yükselen bir görüş 

de, Alman ulusalcılar ve muhafazakârlar tarafından oluşmuş; onlar da romantizmin Aydınlanma karşıtı 

olduğuna inanmış, ama bu karşıtlık onların romantizme düşman olmalarına değil, onu kucaklamalarına 

neden olmuştur. Çünkü onların nazarında Aydınlanma, Alman ruhuna düşman ve Fransa’dan gelen 

yabancı bir ideolojidir, dolayısıyla bu karşıtlık bir kusurdan öte bir meziyet olarak görülmüştür (Beiser, 

2003:43). 
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Alman muhafazakarlığını, Christoph Brecht’in de görüşleriyle aktaran Bora; 

“İçinde hareket ettiği, bağlı olduğu bir gelenek üzerine düşünen “klasik” 

muhafazakarlığın tersine, -başta “Millet” olmak üzere- geleneksel değerlerine, 

çıkarsama ve “romantize etme” (bir romana başlar gibi tasarlama; başlatma) yoluyla 

vardılar...”( Bora, 1997:65).   

Bugünkü muhafazakarlar, Almanya’nın özgül tarihsel ve toplumsal gelişiminin, 

“Alman kimliği”nin bir kenarda bırakılarak Avrupa’yla pozitif bir entegrasyona 

gidilemeyeceğini ve dolayısıyla tam da bu nedenle Almanya’nın bir ‘Kendine Özgü 

Yol’, bir sonderweg bulmasının zorunlu olduğunu iddia etmektedirler (Çiğdem, 

1997:7). Günümüz Kıta Avrupası’nda muhafazakar politikaları siyaset sahnesinde 

Hıristiyan Demokrat Partiler yürütmektedirler.  

S.P. Huntington muhafazakarlığı Aydınlanma Düşüncesi, Fransız Devrimi, 

liberalizm ve yükselen burjuvaziye karşı aristokratik sınıfların gösterdiği bir tepki, bu 

bağlamda yerleşik kurumların savunuculuğu ve özerk bir düşünce sistemi olarak 

tanımlamaktadır (1957:455). Muhafazakar siyasal teoriyi şu şekilde özetlenebilir: 

Yaklaşık iki yüzyıllık bir geçmişi olan muhafazakarlık, tarihsel-dünyasal, toplumsal-

siyasal düzeni alt üst eden bütün değişimlere ve özellikle devrimlere karşı tepki 

geliştiren teorik yönelimli ideolojik bir harekettir. Muhafazakarlar için düzen ve istikrar, 

düzensizlik ve değişimden daha önemlidir. Tarihsel tecrübeler neticesinde denerek 

günümüze kadar gelmiş olan ve toplumsal düzenin yapısal unsurlarını teşkil eden –

devlet, din, toplum, aile, ahlak, Tanrı inancı, mülkiyet, gelenek, otorite, cemaat-, 

düşüncesi kutsaldır ve bunlar muhafaza edilmelidir. Bu değerlerde meydana gelecek bir 

değişme, toplumu ortadan kaldırabilir. Bu bağlamda muhafazakarlar; bir yanda 

Aydınlanma’nın rasyonel felsefesine, Akıl Çağı’nın analitik bireyciliğine, Fransız 

Devriminin reformculuğuna, Sanayi Devrimine ve mali kapitalizmine karşı çıkarken, 

diğer yandan siyasal düzenin, otoritenin, hiyerarşinin, yerel cemaatlerin, ailenin, 

loncaların, kilisenin, devletin ve toplumun korunması ve muhafazasını talep etmişlerdir. 

Aydınlanma’nın doğal düzeni benimsemesine, doğal hukuku ve doğal hakları 

savunmasına karşı çıkan ve insanın tarihsel olarak gelişen kurumlarını ısrarla savunan 

muhafazakarlık, iki yüzyıldır büyük ölçüde göz ardı edilen bir toplum alanına dikkatleri 

çekmiştir (Nisbet, 1997:94–127). 
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Bu anlayışla değişime yeni bir açılım getiren muhafazakar siyaset, II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra paradigmal bir değişime uğramıştır. Siyasi alanda muhafazakarlık 

altın çağını 1980’lerde yaşamıştır. Bu dönemde dünyada egemen olan ve 

muhafazakarlığı temsil etme açısından hegemonik bir güce sahip olan  Anglo-Amerikan 

muhafazakarlığı olmuştur. Wallerstein’a göre, muhafazakarlık sadece 1980 sonrasından 

itibaren değil, dünya sisteminin destekçisi olarak, 19. yüzyıldan beri hakim bir ideoloji 

olagelmiş ve liberalizmle bütünleşmiş ya da liberalizmin sisteme destek olamadığı 

tarihsel durumlarda bir ikame vazifesi görmüştür. (Wallerstein,2012:75-91).  

Anglo-Amerikan muhafazakarlığı Burke’ten itibaren, ideoloji karşıtı eğilimlerin 

açıkça ortaya çıktığı bir zemin olmuştur.  Bu dönemden sonra adına yeni 

muhafazakarlık denilen ve neo-liberalizme eklemlenmeye başlayan yeni bir tür 

muhafazakar siyaset tarzı gündeme gelmiştir. Gerek ulusal savunması güçlü ama aynı 

zamanda sınırlı bir devlet anlayışını savunan liberaller, gerekse sağlıklı bir toplum için 

geleneksel değerlerin korunmasını isteyen muhafazakar partiler, halktan önemli bir 

destek bularak iktidara gelmişlerdir.  

Muhafazakarlığın dünya siyasetinde savunucularından kabul edilen Burke, 

Maistre ve Bonald’ın benzer görüşleri olduğu gibi birbirinden ayrılan görüşleri de 

mevcuttur. Onlar sadece aynı olay karşısında (Fransız İhtilali) aynı tepkiyi vermekle 

kalmamış, aynı zamanda temel ilkelerinde birleştikleri bir siyasi görüşü de söz edilebilir 

hale getirmişlerdir. Muhafazakarlık, çok sayıda ideoloji ile içiçe eklemlenmiş, 

Aydınlanma ve ihtilaller karşısında durarak, gelişen birçok siyasi kavramdan biri olarak 

da ele alınmaktadır. Batı’da bir ekol, felsefi mirasa sahip bir düşünce geleneği olarak 

kabul edilen muhafazakarlık, toplumbilimcilere göre; aile, din, tarih, gelenekler vb. 

konulara bakış açılarıyla Batı toplumunun sosyolojik biçimlenmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. 

Muhafazakarlık; tarihe, toplumsal yapıya, geleneklere, dini inanışlara göre 

çeşitlilik gösteren bir siyasi akım olma özelliği taşımaktadır. Mehmet Vural’ın 

muhafazakar siyaset felsefesinin özüne yönelik görüşleri genel bir anlayış ortaya 

koymak adına önemlidir:  

1. Evrende bir çeşit mutlak ahlaki düzen vardır 
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2. Muhafazakar düşüncede tanrı merkezli bir hümanizma vardır 

3. İnsan aklı sınırlı şeyleri bilebilir 

4. İnsanın toplumu çeşitli ideallere göre biçimlendirme yeteneği güvenilmezdir 

5. Muhafazakar düşünce antiütopiktir. Siyaset yaklaşımları pragmatiktir. Karar 

alınırken, tarihi ve amprik şartların önemi vurgulanır 

6. Rasyonalist, pozitivist saldırıya karşı, klasik felsefe ve Hıristiyan düşün geleneğini 

savunur 

7. Toplum, en yetenekli insanlar (doğal aristokrasi) tarafından yönetilmelidir 

8. Siyasette irrasyonel çoğunluğun topluma zarar vermesini engellemek, lider gücünü 

sınırlamak için anayasal yapılanmanın gerekliligi savunulur. Ayrıca modern siyasetin 

aşırılık ve tehlikelerine karşı da hukuk düzeni ve bağımsız yargı taraftarıdır. 

9. Yerellik; toplumsal ilişkiler, cemaatler ve aile, yerel idareler ve siyasi kurumların 

yerinden yönetimi önemlidir 

10. Muhafazakar siyasette ilkeler mutlak değildir, değişir ve çıkartılabilir.(Vural, 

2003:14-15). 

 Muhafazakar ideolojinin vazgeçilmez kurumları arasında aile, devlet ve din 

gelmektedir (Huntington, 1957). Günümüzde içeriği değiştirilerek yeni muhafazakarlık 

adı ile farklı özellikler yüklenen bu ideolojinin kavramsal tanımına geçmeden önce, 

aşağıda muhafazakarlığın temel yapı taşları olan aile, devlet ve din ile ilişkişine kısaca 

değinilecektir. Temel bileşenlerle ilişkisi daha detaylı ortaya konduktan sonra yeni 

muhafazakar ideolojide nelerin farklı olduğu bu sayede daha net ortaya çıkacaktır.  

 

1.1.Muhafazakarlık ve Aile 

 

Muhafazakarlar, “aile”yi sosyolojik işlevleri nedeniyle toplumun temel kurumu 

olarak nitelendirilmektedirler. Bu bağlamda aile; ‘neslin devamı’, ‘ahlakın koruyucusu’, 

‘bütünün parçası olma’ ve ‘sosyalleştirme’ özellikleriyle, farklı bir değer taşımaktadır. 

Muhafazakar teorisyenler, aileyi toplum düzenini sağlayan en önemli kurumlar arasında 

saymışlardır. Bu yüzden ailenin göreceği zarardan bütün toplumun etkileneceğine dair 

kabul, aynı zamanda muhafazakar bir tepkidir. 

Toplumun en küçük birimini oluşturan ailede, anne, baba ve çocukların birarada 

olması toplumun sağlıklı fertler yetiştirebilmesi ve sağlıklı olabilmesi üzerinde etkili 
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olduğu görüşü klasik anlayışta kabul görmektedir. Aile bu açıdan bakıldığında 

toplumsal birlik için önem taşımaktadır. Muhafazakar anlayış bu noktadan yola çıkarak 

ailenin toplumun refahı ve sürekliliği için önemli işlevi olduğunu savunur. “Bu siyaset 

felsefesi aileyi hem toplumun temel birimi, hem de geleneksel âhlakın koruyucusu 

olarak görmektedir. Çünkü aile toplumu bir arada tutan bağların bir kısmını yaratır ve 

pekiştirir. Aynı zamanda aile toplumun atomize olmasını önler, toplum içinde 

dayanışmayı sağlar ve nihayet temel eğitim kurumlarından biri olma işlevini görür. Aile 

insanlarda toplumlarına mensubiyet ve aidiyet duygularını da kuvvetlendirir. Ayrıca 

aile insanların mutlu olabildigi belli başlı yerlerden biridir. Bu nedenlerle ailenin 

vazgeçilmez bazı toplumsal işlevleri vardır” (Vural,2003:121-122). Çocuğun 

yetiştirilmesi, toplumsal hayata hazırlanması ailede tecrübe edilmektedir. Bu yüzden 

ailenin her toplumdaki öncelikli işlevi, yeni nesillerin topluma kazandırılması olmuştur.  

 Aile, muhafazakarlık açısından, toplumda din ile birlikte toplum düzeninin 

sağlanmasında ve sürdürülmesinde önemli sorumluluklara kaynaklık etmektedir. Bu 

yüzden aile, din ve özel mülkiyet gibi muhafazakarlık teorisi üzerine çalışanların 

özellikle önemsedikleri kurumların başında gelmektedir (McClosky, 1958:31). Aile, 

birey için kültürel bir hayat alanı üretmekte ve bu alan ile bağlılarına sınırlar 

çizmektedir. Böylece bireyin hem teorik olarak bilinci hem de pratikte eylemleri 

sınırlandırılmaktadır. Ailenin öncelikle bireyi koruma ve kontrol etme görevlerini 

yerine getirmesi, muhafazakarlar açısından aileyi ayrıca önemsenen bir kurum haline 

getirmektedir. Özipek’e göre (2004: 82), “Muhafazakarlığın kendisinden hareketle bir 

ideoloji olarak inşa edildiği en küçük ontolojik varlığın aile olduğunu söylemek abartı 

sayılmaz”.  Bu görüşe bağlı olarak muhafazakarlar aileyi toplumun en küçük parçası ve 

prototipi olarak kabul etmişlerdir. Ailenin zarar görmesinden bütün toplumun zarar 

göreceğini hesap eden akıl, bu temel varsayıma dayanmaktadır. Muhafazakarlığın en 

önemli teorisyenlerinden birisi olan Louis de Bonald, ailenin muhafazakarlık için din ve 

mülkiyet kadar önemli bir kurum olduğunu savunmuştur. Ayrıca Bonald, ailenin bir 

toplumun süre giden düzenini sağlamadaki rollerini yerine getirirken devletten işlevsel 

olarak bağımsız bir konumda bulunduğuna vurgu yapmıştır. Bu yüzden çocuk ile ana-

baba arasındaki bağın devlet eliyle koparılmasına tepki göstererek eğitim yoluyla 

devletin ailenin karşısına bir rakip olarak çıkmasını eleştirmiştir (Nisbet,2002:108-109).  
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Modernleşme ile birlikte aile bazı işlevlerini başka kurumlarla paylaşmaya 

başlamıştır. Bu paylaşma, bazen aile ile başka kurumları karşı karşıya da bırakmıştır. 

Ancak aile, bazı işlevlerini başka kurumlarla paylaşsa bile bireyin yetişmesinde büyük 

etki sahibi olmaya devam etmiştir. Aile, çocuğun ilk toplumsallaşma alanı ve yuvasıdır. 

Diğer taraftan çocuğun toplumsallaşmayı içselleştirdiği ve çevresinden en çok 

etkilendiği bir dönemde okul, evden farklı bir toplumsallaşma aracı olarak sürece dahil 

olmaktadır. Ailenin değerleri, doğruları ve inançlarıyla devletin potansiyel bir yurttaş 

olarak çocuğun benimsemesini istediği değerler, doğrular ve inançlar uyuşmadığı 

takdirde çocuk sosyo-psikolojik bir arada kalmışlık durumunu tecrübe edecektir. 

Okulda çocuklar belli bir müfredat doğrultusunda, rol modeli olan öğretmenler 

tarafından eğitilirken burada öğrendikleri bilgileri evlerinde de paylaşmaktadırlar. Bir 

yönüyle okul, devlet açısından kontrol edilebilir, denetlenebilir bir alandır. Ancak aileyi 

kontrol etmek ve denetlemek devlet açısından son derece zor ve zahmetli bir iştir. 

Okulda öğrenilenlerin aile tarafından reddedilmesi ya da çocuğa farklı şekillerde 

aktarılması gibi durumlar, çocuğun devlet ideolojisinin hedeflediği gibi yetişmesinin 

önündeki engeller olarak kabul edilmiştir. Ancak ailenin ilk toplumsallaşma alanı 

olması dolayısıyla çocuğun annesi, babası ve kardeşleri ile psikolojik ve duygusal 

bağlar inşa etmesi, okul karşısında ailenin elini güçlendiren bir durumdur. 

Muhafazakar düşüncede toplumun istikrarının sadece otorite ile tesis 

edilemeyeceği düşünülür ve bu yüzden de daha kendiliğinden, daha araçsal yapılara 

ihtiyaç olduğu kabul edilir. Bu araçsal yapılar içinde ailenin önemli bir görevi vardır. 

“Muhafazakarlar için aile sadece doğal bir fenomen olması nedeniyle değil, fakat aynı 

zamanda, eğer tahrip edilirse bütünleşmiş bir toplumu, güvenecekleri değerlerden 

yoksun, bilinmeyen yabancılaşmış kişilerden ibaret bir topluluğa dönüştüreceği için de 

değerlidir” (Norman,1989:102). Muhafazakarlara göre, “ Birey unutkandır ama ailelerin 

hafızaları vardır” (Fleming,1990:13). İşte bu hafıza sağlıklı toplumların sigortasını 

oluşturmaktadır.  
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1.2.Muhafazakarlık ve Devlet 

 

Felsefi bir düşünce ve siyasal bir tavır olarak muhafazakarlık, mevcut siyasal, 

sosyal ve ekonomik düzenin değerine ve bunların mümkün olduğunca korunması 

gerektiğine inanır (Doğan,2011:214). Bu nedenle muhafazakarlar için var olan 

toplumsal kurumların doğal bir meşruiyetleri vardır.  

Muhafazakar felsefede önemli olan bir diğer öğe de otorite kullanımıdır. 

Muhafazakar düşünceye göre ne devlet ne de insan tek başına hareket eden olmamalıdır. 

İstikrarlı değişimin garantörü, toplum hiyerarşisinin en üst formu olan devlet, sadece 

toplumsal düzeni otorite ile sağlayan olmalıdır. Muhafazakar anlayışta en önemli 

kurumlardan biri devlettir. Devlet, insanları işbirliğine zorlar; devlet olmazsa insanlar 

toplum halinde yaşayamazlar. Devlet, yalnızca toplumun değil, aynı zamanda hukuk ve 

ahlakın da kaynağıdır (Barry, 1989:101-103). 

Muhafazakar düşünüşte millet, devlet, gelenek kavramları bir bütün dahilinde 

ele alınmaktadır; “Muhafazakar düşünüşte millet, Cemaat’e yüklenen anlam ve önemin 

bir başka anlatısıdır, tıpkı cemaat gibi aşkın ve kutsal bir tarihsel bağı ve atomizasyona 

uğrayan toplumsal ilişkilere karşı emniyetli bir tutamağı emsil eder... Ayrıca birey 

değil, toplum vurgusunu da simgeler. Devlet, toplumun istikrarının ve bütünlüğünün 

teminatı olarak değerlidir ve gelenek için bir güvence olabilir...Milliyetçiliğin 

muhafazakarlıkla eklemlenmesinden sonra devlet,milletin cisimleşmesi olarak da 

kutsiyet kazandı. Devlet, otorite’nin de kurumsal olarak en sağlam dayanağıdır. 

Muhafazakar düşünüşte otorite, dinde de devlette de içerilen bir temel ilkedir.” (Bora, 

2003:59-60).  

Muhafazakar anlayışta kendisini gösteren otoritenin dayanağı ve sınırları 

totaliter rejimlerin öngördüğü yaklaşımdan daha farklıdır. Otoritenin somut halini temsil 

eden devletin vatandaşlarına, bir ailedeki babanın aile bireylerine yaklaştığı koruyucu, 

kollamacı tavırla yaklaştığı kabul edilir. Burada otoritenin uygulanmasına kaynaklık 

eden süreç rasyonel aklın ürettiği yapay kurumlardan değil, geçmişin tanıklık ettiği ve 

meşruiyet kazandırdığı doğal uzantılardan bugüne gelmektedir. “Muhafazakarlığa göre 

devletin ceberrut bir leviathan haline gelmesine yol açan gelişme, liberallerin etkisiyle 

kendisine tarafsız bir rol biçilmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa muhafazakarlığa göre 

toplumsal geleneklerde yer alan yetkecilik kötü bir şey değildir. Burada bir babanın, 
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merhamet ve şefkatini de içeren otoritesidir söz konusu olan. Devlet, babalığını yaptığı 

sivilliklerden sorumludur. Bu sorumluluğu ancak yine sivilliklerden beslenen yetkeciliği 

çerçevesinde ceberrut olmayan boyutlara taşıyabilir”(Öğün, 1997a:121). 

Mehmet Vural’ın muhafazakar siyasete ve devlet algısına yönelik görüşleri ise 

şöyle özetlenebilir; 

1. İstikrar esastır, geniş ve köklü değişimlere karşıdır 

2. Tanrı insan üzerinde son otoriteye sahiptir bu yüzden insan bireysel haklar peşinde 

koşacağına tanrıya olan görevlerini yerine getirmelidir 

3. Devletin temel işlevi ülkeyi dış tehtidlere karşı, içerde ise düzeni korumaktır 

4. Mahalli kurumlar, yerinden yönetim önemlidir 

5. Tanrı, insan, ahlak, muhafazakarların üzerinde durdukları kavramlardandır 

6. Özel mülkiyetin önemi ve devletin onu koruma altına alma görevi desteklenmektedir 

7. Devlet ekonomiye sadece işlerin devamını sağlamak amacıyla müdahale etmelidir 

8. Tek bir yönetim modeli önerileri yoktur. Ancak aristokratların yani önder sınıfın 

yönetimine “meritrokrasi”ye inanırlar 

9. Demokrasi anlayışları sınırlı hakimiyet ve anayasayı içermektedir 

10. Özgürlük vurgusu yapılmaktadır 

11. Komünizme de en az aydınlanma kadar karşı fikir bildirirler. (Vural, 2003:114-115) 

 Muhafazakar düşüncede temel, istikrarın sağlanması ve korunması olduğu için, 

muhafazakar siyasi görüşün otoriteden beklediği, düzeni devam ettirmesidir.  

 

1.3.Muhafazakarlık ve Din 

 

Muhafazakar siyasi görüşün temel konularından bir diğeri de “din”dir.Din, 

devlete karşı ikincil derecede önemlidir. Din, düzenin bekası ve devletin doğal 

amaçsallığı karşısında araçsallaşmıştır. Bu nedenle muhafazakar için saygı dine değil, 

dinin işlevlerinedir (Nisbet, 1997:101,109-110). 

Muhafazakarlık için din, kendi başına bir araç değil, toplumsal düzen ve 

istikrarın vazgeçilmez bir aracıdır. Din, toplumun istikrarı için olumlanmakta dini 

kaynaklı ahlak anlayışı ön planda tutulmakta, ve bu durum muhafazakarları dini 

radikalizmden öte, seküler yönelime itmektedir. “Muhafazakar zihniyete göre devletin 

sekülerleşmesi özünde olumludur. Muhafazakarlığın karşı çıktığı devletin etik 
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anlamıyla dinden kopuk olan kuruluş ilkelerine ve amaçlara sahip olduğu durumlardır” 

(Öğün,2004:576). Din, muhafazakar görüşe göre; psikolojik yönüyle motivasyon etkisi, 

toplumsal dayanışmayı sağlaması, bütünleştirici olması, gelenek ve göreneklerin 

oluşmasında yönlendirici olması, cemaat duygusunu yapılandırması gibi yanlarıyla 

önem taşımaktadır. Bu anlamda Burke’un din anlayışını açıklamaya çalışan Hampsher, 

“O’nundüşündüğü şey, dinin sivil rolünün ne olduğu idi. Dinin başlıca rolü, insanlara 

iyi davranış için dürtü sağlamaktı” (Hampsher, 1992: 348) diyerek dinin amacının ne 

olduğunu ifade etmektedir.  

Muhafazakar siyasi görüşte dinin, inanç sistemi olarak görülmesinin yanında 

toplumun birleştiriciliğine olan etkisi dikkat çekicidir. “Fransız muhafazakarlığının 

öncülerinden Bonald’da din, inanç sistemi olmaktan daha önemlisi, bir cemaat 

biçimidir”(Bora, 1997:101) denmektedir. Bu anlayış, günümüz yeni muhafazakarlığında 

kendini oldukça somut bir şekilde göstermektedir. Toplum artık cemaatçilik ekseninde 

gruplaşmıştır.  

Muhafazakarlara göre “her otorite dini kökenlidir” ve otoritesiz bir toplum 

olmayacağına göre din her toplumsal durumun temel anayasasıdır. Ancak sonraları 

değişime uğrayan bu görüş meşruiyet için toplum rızasının şart oldugu fikrine 

dönüşmüştür. Yine de “din” meşruluk üzerinde etkili olabilmektedir. Tanıl Bora, 

Greiffenhagen’in muhafazakarlık için sıraladığı üç temel değer olan din, devlet ve 

otoriteye dikkat çeker ve kendisi de bu değerlerin taşıyıcıları olmanın ötesinde değer 

hükmü kazanan cemaat veya milleti, geleneği ve tarihi ekler (Bora, 2003:58). 

Muhafazakarlık, dine ahlak misyonu yüklerken, bu ahlak anlayışının çok yönlü 

işlevi bulunmaktadır. “Muhafazakarlığın din temelli ahlak anlayışında çifte bir yönelim 

söz konusudur. Muhafazakarlar, bir yandan dini, modernizmin içinden yeniden ele alıp 

müdahaleye tabi tutarken, diğer yandan ise ahlak teziyle dinin kendisinden çok 

toplumda yarattığı bağa, tutunum ilkesine değer atfederler” (Dural,2004:126). 

Günümüzde muhafazakar siyasi söylemlerin yaşam biçimleri oluşturmadaki etkisini 

ülkemizde görmekteyiz.  
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1.4. Muhafazakarlık ve Ekonomi Politikası 

 

Takdir-i İlahi’nin yoksullardan bir süre için esirgenmesini uygun gördüğü ihtiyaçları onlara 

vermek, ne hükümet olarak hükümetin ne de zengin olarak zenginlerin elindedir.  

Edmund Burke  

Muhafazakarlığın kesin hatlarla belirlenmiş bir ekonomi politikası 

bulunmamakla birlikte, muhafazakar görüşte ekonomi anlayışı zamana ve şartlara göre 

değişik yaklaşımlar göstermiş, muhafazakar kimlikli iktidarlar tarafından duruma göre 

devletçi ya da liberal politikalar uygulanmıştır.  

Genel hatlarıyla bakılacak olursa muhafazakarlığın ekonomik yaklaşımının 

liberal politikalara öncelik verdigi ancak konjonktürel zorlamalar sebebiyle devletçi 

politikaların devreye girdiği görülmektedir; “Muhafazakarlığın temel kaygısı, yetkin bir 

varlık olmayan insanı içinde koruyabilecek bir aile olan toplumsal organizmayı sağlıklı 

ve bir arada tutmaktır. Bunun için bir dönem piyasaya müdahale, bir dönem de onu 

kendi işleyişine terk etme politika olarak benimsenebilir. Çünkü ekonomi alanı bir 

liberal veya sosyalist için olduğundan tamamen farklı olarak muhafazakar için ilkesel 

bir konu veya ideolojinin zorunlu bir buyruğu değildir.”  

Tarihsel olarak ele alındığında ulus devletleşme sürecinde liberalizm toplumları 

düzlüğe çıkaracak bir çıkış yolu olarak kabul edilmiştir. “Onsekizinci yüzyılın 

sonlarında muhafazakarlık bir siyasal ideoloji olarak belirmeye başladığında, kurucusu 

olarak kabul edilen Burke’ün Whig kimliğinde de somutlaştığı üzere liberal bir 

ekonomik tercih yansıtıyordu” (Özipek, 2004:139-140). Bu liberal tercih uzun süre 

geçerliliğini korumuş, I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik buhranın devlet 

müdahalesini artıran ortamı ve Keynesyen ekonomi politikaları muhafazakarları da bu 

yönde tercih yapmaya zorlamıştır. 1980’lere gelindiğinde özellikle ABD ve İngiltere’de 

muhafazakar liderler devlet müdahaleciliğini azaltmanın yollarını aramışlardır.  

Emekçi halkın yoksulluğunun nedenini, onların sayıca çok olmasına bağlayan 

Burke, zenginliğe müdahale etmekle yoksulluğun daha da artacağını belirtmektedir. 

Burke’e göre fakirlik, toplumda, dayanışma sembolü olan sivil kurumlar yoluyla 

azaltılabilir. Devletin ekonomiye müdahale etmesini reddeden Burke, ticaret 
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kanunlarının tabiat kanunu olup Tanrıya dayandığını ifade etmektedir (Akkaş, 

2004:149).  

Yeni Sağ ve/veya Yeni Muhafazakarlık olarak adlandırılan süreçte 

“Thatcherizm” ve “Reaganomics” adı altında uygulanan ekonomi politikaları monetarist 

karakter taşımakta olup, bu politikanın esası kısıtlayıcı maliye politikası ve vergi 

indirimlerinden oluşmuştur. Ekonominin arz yanını teşvik etmek, yeni muhafazakarların 

hem fikir oldukları ekonomi politikasıdır. Yeni muhafazakar hareketin, 1960 ve 1970’li 

yıllarda refah devleti eğiliminden 1980’li yıllarda Keynezyen ekonomi politikalarını 

eleştiren bir politikaya geçisi ekonomik alanda esnek yaklaşımın göstergesidir. 

Muhafazakarlık, liberalizmin aksine özel mülkiyete demokrasi ve eşitlik düşüncesi 

açısından bakmamakta ve özel mülkiyet, yönetimin tiranlığına, bireylerin 

yabancılaşmasına, ailenin yok olmasına, geleneksel değer ve kurumların yozlaşmasına 

karşı savunulan bir destek unsurudur (Akkas,2004:118).  

Muhafazakar düşüncede mülkiyet meselesi bile muhafazakar toplum 

tahayyülünde temel organ olarak görülen yapılara göre 

şekillenebilmektedir.Yoksulluğun yerel otoriteler ve hayırsever kurumlar yoluyla 

önlenebileceğine inanan muhafazakarlık, bu anlamda merkezi düzeydeki yardım 

çalışmalarını fazla onaylamamaktadır. Başka bir ifadeyle, yardım çalışmaları yerel 

düzeyde, muhafazakarlığın kilise ve diğer hayır kurumları eli ile yürütülmelidir. Bu 

noktada yine dine atfedilen toplumun birleştiriciliği ilkesi devreye girmekte, yoksul 

kesimin ekonomik ihtiyaçları, ekonomi politikalarıyla düzeltilmekten çok, cemaatçilik 

bağlarıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır.  

Aykut Kansu, 19.yy’da İngiltere ve İskoçya’da yayılan Sanayi Devrimi ve 

liberalizm rüzgarları karşısında Almanya’da gelişen bir akımdan bahsetmektedir. 

Görüşlerin arasında, lonca örgütleri ile ayakta duran cemaat, mali özgürlüklerin sınıfsal 

uçurumlar yaratması, gıda üretmeyen sanayi toplumlarının bağımlı hale gelmesi, Alman 

sanayileşmesine eleştiriler, kozmopolitliğin eleştirisi, yabancı düşmanlığı, ‘devlet 

ekonomiyi kontrol etmeli’ görüşleri, köylülüğün daha sağlıklı nesillerle çoğalmasının 

ordu için asker temini nedeniyle önemi, sanayileşmenin ortaya çıkardığı işçi sınıfına 

karşı duruş mevcuttur. Muhafazakarlık, bazı uygulamalarında sol ya da sağ siyasi 

görüşlerle de eklemlenebilmektedir. Devlet eksenli bir siyasetle, kapitalist toplumdaki 
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sınıf çatışmasını asgariye indirmenin yollarını aranmış ve kapitalistleşmiş sosyal yapıyı 

olabildiğince eski feodal organik sosyal yapıya yakın hale getirme amacı taşımıştır 

(Kansu,2004:622-631). Bu anlamda muhafazakarlığın günümüz siyasetinde ekonomi 

politikasının kapitalist düzenle mümkün olduğunca birarada olabilmek olduğu ifade 

edilebilir.  

Buraya kadar yapılan tanımlamalar ve farklı bakış açılarıyla, muhafazakarlığın 

ne olup ne olmadığı belirtilmeye çalışılmıştır.  Bu bağlamda muhafazakarlık, liberalizm, 

sosyalizm ve diğer çağcıl ideolojik hareketlere kuşkuyla yaklaşan, “doğal toplumsal 

durum” olarak tasarladığı, ama aslında en az çeşitli eleştiriler yönelttiği diğer ideolojik 

akımlar kadar “kurgulanmış bir dünya fikrine” sahip olan; bünyesinde vazgeçilmez 

kesin önermeleri sahiplenen modern bir düşünce sistemidir denilebilir. Muhafazakarlık 

konusunda en genel geçer tarifi veren Mannheim ise bu düşünce akımını, “Kendisi 

hakkında bilinçli hale gelmiş, rasyonelleşmiş gelenekçiliktir... Zaten muhafazakarlık 

ideoloji olarak tanımlanmayı baştan beri benimsememiştir. O daha çok bir düşünce 

üslubu, düşünce stili olarak tanımlanır.” (Bora, 1999:6-8) şeklinde özetler.  

Muhafazakarlık dinî, siyasî, bireysel, toplumsal ve ekonomik açılardan çeşitli 

şekillerde tasnif edilebileceği gibi, ülkelere göre de kategorize edilebilir (Çiğdem, 

1997:32-49). Her ülkede kendine özgü şekillerde gelişen muhafazakarlık daha çok o 

ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel özellikleri tarafından şekillenmiştir. Bir 

ideolojiden çok, tarihi bağlamına göre şekillenen muhafazakarlık, yeşerdiği her toprakta 

farklı içerikler kazanmıştır (Mardin,2000b:83). Örneğin muhafazakarlığın İngiliz 

biçimi, Aydınlanma aklına karşı olsa da, İskoç Aydınlanması’nın önemli 

temsilcilerinden olan ve aklı, tecrübeye bağlayan Hume’un düşünce geleneğini kabul 

eder. İngiliz siyasal düşünce ve uygulamalarında Burke’cü geleneğin etkisinin daha 

fazla olduğu söylenebilirse de İngiliz felsefesine uygun olarak ampirist 

muhafazakarlığın etkisi görülürken, muhafazakarlığın Fransız versiyonu, Aydınlanma 

aklını tamamen reddederek eskiyi, yeni olanın yerine koymaya çalışır. Alman 

muhafazakarlığı ise Aydınlanma aklını, tarih ve gelenekle yorumlamakta ve aklın ortaya 

koyduğu toplumsal projeler mistik değerlerle kutsanmaktadır. Böylece muhafazakarlık 

İngiltere’de “durumsal”, Fransa’da “tepkici” ve Almanya’da ise “ideal” biçimde ortaya 

çıkmaktadır. Amerikan muhafazakarlığının kökeni ise, Amerikan demokrasisine 
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dayanmakta ve değişim, demokratik gelişmenin bir parçası olmaktadır. Coğrafik 

yayılımında kökeni farklı niteliklere dayanan muhafazakarlığın, günümüzdeki anlamı 

ise, aynı temelden gelişip büyümekte ve klasik muhafazakarlıktaki çeşitliliğe yer 

vermemektedir. Daha detaylı bir açıklama için yeni muhafazakarlık kavram olarak 

incelenmiştir.  

 

2. Yeni Muhafazakarlık Kavramı 

 Yeni muhafazakarlık kavramından söz edebilmek için, öncelikle bu yeni 

ideolojinin temellenmesine yol açan liberalizmden söz etmek gerekmektedir. Kavram 

olarak liberalizm, anayasal devlet ilkesiyle kişinin siyasal, ekonomik, hak ve 

özgürlüklerini hukuki açıdan savunusunu yapan (Sartori,1993:398-412), bireyi 

siyasallaştıran ve onu yaşamın merkezine koyan modern bir toplum projesi olarak 

tanımlanabilir. Liberalizmin bir ideoloji olmaktan çok siyasi bir doktirin olduğunu 

belirten Erdoğan (2004:8) buna gerekçe olarak da, liberalizmin normatif bir toplumsal 

projeyi içermemesine bağlamaktadır. Liberalizmi, sosyalizm, faşizm veya 

nasyonalizmden ayıran çizgi, toplumsal değişme konusunda evrimsel bir yaklaşımı 

benimsemesinde ortaya çıkmaktadır. Liberallere göre bireysel özgürlüğün temel koşulu, 

devleti başta ekonomik alan olmak üzere sosyal hayattan uzaklaştırmaya çalışmak veya 

etkisini en aza indirmekle mümkün olabilir. Bu noktada yeni muhafazakarlık 

ideolojisiyle kesişmeye başlar. Yeni muhafazakarlık ekonomik alanda devlet 

egemenliğini sınırlandırırken bu fırsatı bireye değil, gruplara, cemaatlere atfetmiştir.  

 Liberalizmi ve onun siyasi ve toplumsal yaşamdaki etkilerini daha iyi 

kavrayabilmek için Amerika’yı ele almak gerekmektedir, çünkü ABD’nin kuruluşundan 

beri egemen olan anlayış liberalizm olmuştur. 1929’daki Büyük Bunalımdan ve 

özellikle II. Dünya Savaşından sonra Amerikan Muhafazakarlığı liberalizmi sollayarak 

ön plana çıkmaya başlamıştır. 1950’li yıllarda ekonomik olarak büyük bir güç haline 

gelen ABD yönetimine, bir grup aydın artan devlet müdahalesinin bireyin özellikle 

ekonomik alanda kısıtladığını; başka bir aydın gurubu da devletin müdahalesinin 

topluma ve geleneksel değerlere zarar verdiğini iddia ediyorlardı. Bu iki aydın grubu 

komünizme karşı topyekün mücadele amacıyla 1955 yılında National Review dergisi 
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çevresinde toplanmaya başladı. Eski-Sağ adı verilen bu hareketle liberaller ve 

geleneksel muhafazakarlar ortak hareket etmekteydi (Gül, 2004:47).  

 1960’lı yıllarda başlangıçta Vatandaşlık Hakları Hareketi ve Vietnam Savaşı’na 

karşı çıkan protesto hareketleriyle bağlantılı ani ve güçlü radikal hareketler oluşmaya 

başlamıştır. Bu durum karşısında çoğu New York’taki entelektüel Yahudi cemaatinin 

önemli üyelerinden olan, hemen tamamı Demokrat Partili üyelerden oluşan liberal 

entelektüel bir grup, radikal hareketlere klasik muhafazakar argümanlarla Amerikan 

kurum ve değerlerini savunmak için muhalefet etmişler, eleştirilere maruz kalarak ve 

“Yeni-Muhafazakar” yaftası yemişlerdir.  Hakaret anlamı taşıyan bu betimleme, yeni-

muhafazakarlığın babası Irving Kristol ve meslektaşları tarafından kabul görmüştür. 

1960’lı yıllarla birlikte, Cumhuriyetçi Parti içerisinde güç haline gelen muhafazakarlar 

bir çok grubu bünyesine alarak yeni-muhafazakarlık adı altında büyük bir kütle halinde 

siyasete soyunmuş ve yeni-muhafazakarlar, Amerikan siyasetinde önemli bir güç 

olmuşlardır (Harries,2004:98-99). Clinton Rossiter, ABD’deki muhafazakarlığı 

inceleyen çalışmasında yeni-muhafazakarları “ananeye saygı gösteren insanlar” olarak 

niteler ve yeni-muhafazakarların tutumlarını “saf akla karşı yerinde itimatsızlık” ile 

“tutarsızlık ithamlarına karşı kayıtsızlık” olarak belirtir (Yıldız, 2004:108). 

Fukuyama, yeni muhafazakarlığı, “gücün ve ahlakın birleşmesi olasığına, 

özellikle de Amerika’nın gücünün ahlaki/etik değerler için kullanılabileceğine olan 

inanç” diye tanımlamaktadır (Fukuyama,2006b:48,63). Yeni-muhafazakarlık; 

muhafazakarlığın Amerika’daki algılanış biçimidir (Beneton,1991:83). Amerika’daki 

muhafazakarlık liberal değerler üzerine kurulmuş ve liberalizmin devamlılığı için, din, 

aile, gelenek gibi muhafazakar değerler ithal edilmiştir. 1960’ların entelektüel 

hareketlerinin önemli isimlerinden Vierreck’e göre; Amerikan muhafazakarlığı; ne 

gelenek karşıtıdır ne de Avrupa’nın devrimci sağ eğilimlerini desteklemektedir. 

Amerikan muhafazakarlığı gelenek ve yasal zorunlulukları kabul ederken, devletçi 

zorlayıcılığı reddeder (Gül, 2004:80). 

II. Dünya Savaşından sonra, adına yeni muhafazakarlık denilen ve neo 

liberalizme eklemlenmeye başlayan muhafazakar siyaset tarzı gündeme gelmiştir. 
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1980’lerle birlikte yeniden kendisini tanımlamaya ve konumlandırmaya çalışan bu yeni 

muhafazakar ideoloji, özellikle neo-liberalizmin özerk piyasa sistemini, sınırlı ama 

güçlü devlet anlayışını benimsemeye başlamış, sağlık ve sosyal alanlarda devletin geri 

çekilmesini, bunun yerine din, aile, cemaat, tarikat gibi geleneksel kurumların yer 

almasını istemiştir.  

Anne Norton’a göre yeni muhafazakarları aynı çatı altında birleştiren öğe, güçlü 

bir devlet ve bu gücü kullanacak yetkidir. Yeni muhafazakarlar, kitle kültürünün 

bayalığını reddederler ve entellektüellerin, kültürün gerçek sanatçılarının yok oluşunu 

kabullenemezler. Kendileri her zaman dindar olmasalar da, dini değerlerle kendilerini, 

yaşam biçimlerini birleştirirler, dini savaşlara atıfta bulunurlar. Ailevi değerlerin 

toplumda yaygınlaştırılmasını desteklerler, bu anlamda da kadının kendini çocuklarıyla, 

yemek yapmakla, ve dini rituelleri yerine getirmekle meşgul ettiği, erkeğin ise maddi 

yükleri sırtladığı geleneksel ailenin önemini vurgularlar. Tüm bunların ötesinde Irving 

Kristol, yeni muhafazakarların, vatandaşlık, güçlü ordu ve yayılmacı bir dış politika 

anlayışını benimsediklerini belirtir (Norton, 2004:178). 

Bir ideoloji olarak yeni muhafazakarlığı ve beraberinde getirdiği yaşam 

biçimlerini detaylı şekilde ele almadan önce, 20. yüzyıldan itibaren muhafazakarlık 

felsefesindeki değişimi ele almakta fayda olacaktır. Neo liberal ekonomi politikalarıyla 

birlikte değerlendirilecek olan yeni muhafazakarlık, ilerleyen bölümlerde 

muhafazakarlığın Türkiye’deki gelişim süreci dahilinde ele alınacaktır.  

 

2.1 20. Yüzyılda Muhafazakarlık Felsefesinin Değişimi 

 

Değişimlerin devrimci değil kendiliğinden olmasını savunan “muhafazakar” 

siyasette 19.yy’da reformlar gerçekleşmiştir. “Muhafazakar sosyal reform” fikri, 

19.yy’ın ikinci yarısında Kıta Avrupası’nda yayılmış, özelikle Katolik muhafazakarlığa 

etki etmiştir (Bora, 1999:62). Siyaset bilimcilere göre muhafazakar siyasette en önemli 

gelişme, 19.yy ortalarından itibaren muhafazakarlıkla milliyetçiliğin eklemlenmesi ve 

yüzyılın sonlarına doğru liberalizmle olan etkileşimi olmuştur. Fransız Devrimi’nden 

sonra Avrupa’da yükselmeye başlayan milliyetçilik akımlarıyla devrime karşı yönetime 

gelen milliyetçilerle barış yapan muhafazakarların “doğal aristokratların yönetimi” 
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görüşünde de yumuşama kaydedildiği aktarılmaktadır. I. Dünya Savaşı sonrasında, 

modernizme
3
, liberalizme

4
 ve rasyonalizme

5
 yönelik görüşlerin, muhafazakar felsefeyi 

güçlendirdiği savunulmaktadır. Buna neden olarak; savaş ve savaş sonrasının geleneksel 

toplumsal ilişkilerinin ve kurumlarının altüst olması neden olarak gösterilmektedir. 

Muhafazakar tepkinin; gelenekle beraber geleneksel muhafazakarlığın da güçten 

düştüğü bu durumda temel kişiliğine ters görünen “devrimcilik” iddiasıyla yola çıktığı 

aktarılmaktadır. Bu tepkiyle, yitirilen değerlerin politikayla yerine konabileceği 

görüşünü savunmaktadır. Bu, aynı zamanda muhafazakarlığın da modernleşmesi olarak 

görülmektedir. Tarihsel süreçte, I. Dünya Savaşı sonunda Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin kurulmasıyla sosyalist devrim rüzgarları Avrupa’da esmeye 

başlamasıyla birlikte muhafazakar siyasi görüşlerde de hareketlilik gözlemlenmektedir 

(Bora, 1999:68).  

Şimdiki zaman yani şu anki çağ, geçmiş zamanlardan ve çağlardan “daha üstün”, 

“daha ileri”, “daha gelişmiş”tir. Bu yargıya göre, şu an “moda” olan modern fikir ya da 

tutumlar, geçmişte geçerli olan fikir, gelenek ya da kurumlardan daha iyi ve övgüye 

değerdir. Modernlik için büyülü kelime, ilerlemedir. Bu ideoloji, ilerlemeyi, bir tarih 

yasası olarak görür. Modern periodun bir diğer tipik özelligi, entelektüellerin toplumu 

yönetme hakkına sahip olduklarına inanmaları ve bu inancı haklılaştırmaya yönelik 

çeşitli siyasal teorilerin/felsefelerin doğmasıdır (Yayla, 2003:127–128). 

Modernitenin ilerlemeci yaklaşımına bir eleştiri olarak temellenen muhafazakar 

görüş, 1960’lardan itibaren bireysel özgürlüklerin yaygınlaşması ve çeşitlenmesiyle eş 

zamanlı olarak eleştirilere maruz kalmıştır. Modern sonrasını yaşayan, refah devletinin 

                                                           
3
Modern / modernite: “Modern terimi ilk kez Rönesans döneminde Antik dünya ile modern dünya 

arasındaki farklılığı vurgulamak için kullanılmıştır. Terim Aydınlanma dönemi ürünüdür ve ilk defa açık 

biçimde Rousseau’nun yazılarında kullanılmıştır…Genellikle Avrupa toplumlarının sekülerleşmesiyle, 

bilime atfedilen önemle, geleneksel otoritenin yerinin hukuki-rasyonel otorite tarafından alınmasıyla iç 

içe görülür. Modern’den türetilen “modernite” (modernlik) terimi, Avrupa’da belli bir tarihi dönemde 

yaşanan büyük ve köklü değişimlere karşılık gelir ve bu dönemin farklılığını belirlemek için kullanılır 

(Beris, 2005: 484). 
4
Liberalizm:Özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği ve düşünce 

akımıdır. Genel anlamda liberalizm, bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu, din,devletve kimi zaman 

kurumların gücünün sınırlandırıldığı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı, özel teşebbüse olanak 

sağlayan bir serbest piyasa ekonomisinin olduğu, hukukun üstünlüğünü geçerli kılan şeffaf bir devlet 

modelini ve toplumsal hayat düzenini hedefler. http://liberalizm.nedir.com/#ixzz347quF0WN 
5 Rasyonalizm: Akılcılık veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve 

deneyimde değil düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş (Bryan,1982:149). 

http://devlet.nedir.com/
http://liberalizm.nedir.com/#ixzz347quF0WN
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uygulandığı gelişmiş toplumlardaki değişimlerle birlikte muhafazakar görüşte söylem 

değişikliği gözlemlenmiştir. Bir yandan refah devletini korumak için çaba sarfeden 

görüşler diğer yandan ise yapıyı ortadan kaldırmak için çaba gösteren muhafazakarlar, 

dönemin siyasi görüşlerinin merkezini oluşturmuştur (Yanardag,2004:31). 

Muhafazakarların bir diğer eleştirisi de “kapitalist
6
 dünyaya karşı olmak” şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır.“Max Weber’e göre kapitalist toplum, ekonomi ve kültürü 

kapsayan bir akılcılıgın, bir yanda özgür emek, özel mülkiyet ve birikime dayalı bir 

ekonomik düzen ile öte yandan Kalvinist din kültürüyle bir ekonomi ahlakı arasındaki 

eşsiz bir tarihi tekabüliyetin gücüyle yola çıktı... Nitekim Max Weber’in tezindeki kültür 

eleştirisi vurgusu, gelişimini gerçekleştirmiş kapitalist dünyanın, karmaşık kültür tarihi 

süreci içerisinde varlığını borçlu oldugu dini motiflerden bağımsızlaşmış olduğu 

varsayımında yatıyordu” (Dubiel,1998:25). Bu tarışmaların içinde toplumsal ve kültürel 

modern yaşamın geleneklerin yitirilmesine yol açtığı görüşü belirgindir. 

Muhafazakarlar, modern dönemde sosyal bağların kaybına vurgu yapmaktadırlar.  

Muhafazakarlara göre artık, doğal toplum, ahlaki yaşam ve samimi ilişkiler 

çökmüş, soğuk ve faydacı ilişkiler ortaya çıkmıştır. İnsan ilişkilerinde, duygusal 

bağlılıklar yerine çıkar ya da görev nedenli kurulan ilişkiler gözlemlenir olmuştur. 

Onlara göre muhafazakarlığın temel görüşlerine karşı gelişen modern bireycilik 

toplumun parçalanmasına neden olmaktadır. 

“19. yüzyılda muhafazakarlar liberallere karşı çıkıyorlardı ve hatta kapitalizm 

eleştirilerinde sosyalistlere göre daha radikaldiler. Sosyalistlerin kapitalizmi en 

azından geçmiş ile gelecek arasındaki zorunlu bir aşama olduğu ölçüde kabul 

etmelerine karşılık, muhafazakarlar, onu bir bütün olarak reddetme eğilimindedirler. 

Onların gözünde kapitalizmin gelişmesi yıkıcı bir süreçtir, geleneksel toplumun bütün 

normlarını, uygulamalarını ve kurumlarını giderek yıkar ve bunların olumsuzluklarını 

içeren kitlesel bir sanayi toplumu yaratır” (Beneton,1991:91). Muhafazakarların, 

devrimlerin ve Aydınlanmanın sonucunda gelişen kapitalizmin karşısında sanayi, 

sermaye, şehirleşme konularında şiddetli karşı tutumlarına yer veren görüşleri vardır. 

Kapitalizmin etkilerinin toplumsal hayata verdigi zarar bir dönem muhafazakar söylemi 

                                                           
6
Kapitalizm: Bir ekonomik sistem. Bu ekonomik sistemde üretim araçlarının çoğu özel 

mülkiyetindir. (Yayla, 2003:91) 
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oluşturmuştur. “Muhafazakarlık, kapitalist modernleşme süreci karşısında bu sürecin 

çözdüğü siyasal, toplumsal ve kültürel yapıların, belki daha doğrusu o yapılara yüklenen 

anlam ve değerlerin sürekliliği adına gösterilen tepkiye dayanır” (Bora,1999:54). 

Yaşanan toplumsal olaylar ve savaşlardan sonra ortaya çıkan fikirler, yeni toplumsal 

yapılar, muhafazakarlığın süreç içinde görüşlerinin değişimine ve hatta önceden 

mücadele ettigi fikirlerle birleşerek yoluna devam etmesine neden olmuştur. 

Muhafazakarlığın aristokrat bir temelin üzerinde oturduğu daha önce vurgulanmıştır. 

20.yy’a doğru muhafazakarlığın gitgide güç kazanmakta olan liberalliğin etkisiyle 

şekillendiği düşünülmektedir. “... Burke’teki ilk biçimleriyle liberal bir nitelik taşıyan, 

ancak bireye, üretime ve bölüşüme ilişkin duyarlılıkları ile kapitalizme karşı ihtiyatlı bir 

kabul siyasetide içeren muhafazakarlığın önemli bir bölümü, II. Dünya Savaşı 

sonrasından itibaren, sosyalizme karşı duyduğu nefretin de etkisiyle liberalizme 

yaklaşmaya başlamıştır. Bu yakınlaşma, onun başta bireysel özgürlükler olmak üzere 

demokrasi ve piyasa ekonomisi konularında daha liberal bir çizgiye yönelmesine 

yardımcı olmuştur”(Vural,2003:99). Muhafazakar siyasi kimliği temsil eden gruplarda 

da yıllara göre bir değişim gözlemlenmiştir. Zaman içerisinde aristokrasiyi ve veraset 

yoluyla seçilmişlerin yönetimini savunan muhafazakarları, köylü sınıfı da desteklemeye 

başlamıştır. “19.yüzyılla 20.yüzyılın başlangıcındaki büyük politik çatışmalar başlıca, 

Marxçı anlama göre tarif edilen sınıflar arasında olmuştur. Muhafazakarlarla (politik) 

liberallerin karşıtlığı, her şeyden önce aristokrasi ile burjuvazinin karşıtlığıdır: 

Köylüler de Muhafazakarları destekleyen sınıf rolünü oynamışlardır...”(Duverger, 

2004:65). 

20.yy’daki durum ise değişim göstermiştir. Ekonomiye bakış açısı 

muhafazakarlar ile liberalleri yakınlaştırmıştır. “Hem sosyalist partiler, hem liberal 

partiler monarşinin ve aristokrasinin karşısındadırlar, eşitliğe ve politik hürlüğe 

bağlıdırlar; fakat liberaller daima serbest teşebbüsü ve üretim araçlarının özel 

mülkiyetini savunurlar, sosyalistler ise bunları kaldırmak isterler. Birinci unsurlar iki 

partiyi muhafazakarlara karşı birleşmeye sevkeder; ikinci unsurlar ise tersine, 

muhafazakarları liberallere yaklaştırıp sosyalistlerden uzaklaştırır” (Duverger, 

2004:115). Bu dönemde muhafazakarlar, “radikal” ve “yenilikçi” söylemlere yer 

vermektedirler. Tarihsel süreçte liberalizm ve muhafazakarlığın, Aydınlanma dönemi 
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Batı medeniyetinin değişimleriyle gelişen akımlardan olduğu gözlemlenmektedir. 

Sosyal ve siyasi olarak değişimlere sahne olan 20.yy birçok görüşün de farklı 

yetkinlikler kazanarak gelişimini belgelemektedir (Vural,2003:32).  

Muhafazakarlar açısından her konu toplumsal birlik, geleneklerin devamı, 

uyumun sağlanması gibi temalar dogrultusunda değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, 

uzun süre kapitalizme karşı söylem geliştiren muhafazakarların, farklı nedenlerden de 

olsa liberallerle aynı görüşleri paylaşmasına neden olarak gösterilmektedir. 

Muhafazakarlık ve liberalizmin birbirleriyle benzer yönlerine ilişkin görüşler piyasa 

ekonomisi temel alınarak, Burke’un bakış açısından yola çıkılarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Burke, piyasa ekonomisini, onun sadece bireyin özgürlüğünü sağlayıcı bir 

mekanizma olmasından dolayı değil, piyasanın yasalarını geleneksel ve an’anevi ahlak 

ile tamamen uyumlu görmesinden dolayı da savunmuştur. Günümüz muhafazakarları da 

klâsik liberallerle birlikte, devletin kürtaj ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına parasal 

destek vermesine karşı çıkmaktadırlar. Ancak klasik liberaller bunu daha çok yeniden 

dagıtımcı adalet ve sosyal siyaset anlayışlarına karşı olduklarından dolayı yaparlarken, 

muhafazakarlar ağırlıklı olarak, ailenin korunması kaygısından veya dinsel 

gerekçelerden dolayı aynı tutumu almaktadırlar (Vural,2003:63). 

Muhafazakarlıkta devlet otoritesi temel hak ve özgürlükleri teminat altına almak 

ve toplumsal huzuru sağlamak için gereklidir. Muhafazakar görüşe göre, özgürlüğün 

fazlası başkalarının haklarına zarar verir, bu nedenle temel özgürlükler yasalarla 

sınırlandırılmalıdır. Bu konu, muhafazakar ve liberal görüş arasındaki temel farklardan 

biridir. Bu durumu Öğün şöyle ifade eder; “Aslında muhafazakarlık, politik liberalizme 

karşı en az dört konuda çekince koyar. Bunlar; bireycilik, evrenselcilik, akılcılık ve 

sözleşmeci, yararcı ilkelerdir” (Ögün,1997a:577).  Muhafazakarlar; bireysel özgürlükler 

ve toplumsal birlikteliğin sağlanması konusunda sınırlarını belirlemiştir. Onlar bireysel 

özgürlüklere önem vermekte ancak modern liberal toplumların, değerlerden arınmış, 

kültürel kimlikten yoksun, aile değerleri yerine bireyselliğin önemsendiği toplumlar 

olurlarsa çökeceklerini düşünmektedir. Bu görüş muhafazakarların tipik yaklaşımı olan, 

geçmişin birikimi, mirasa verdikleri değerin halen baki olduğunu ortaya koymaktadır. 

“Neoliberalizm bir yandan geleneğe düşmandır –gerçekten de piyasa güçlerinin ve 

saldırgan bir bireyciligin yükselişinin sonucu olarak her yerde geleneği süpüren ana 
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güçlerden biridir. Diğer yandan, meşruluğunu korumak ve muhafazakarlıkla bağlantılı 

görünmek için geleneğin sürmesine bağımlıdır–ulus, cinsiyet, din ve aile alanlarında. 

Uygun bir kurumsal gerekçe olmadan bu alanlarda geleneği savunması normal olarak 

fundamentalizm 
7
 halini alır... Ancak, bir piyasa toplumunun toptan genişlemesi aile 

yaşamını parçalayıcı kuvvetleri güçlendiren birincil bir kuvvettir.”(Giddens, 1998:16) 

Yeni dönemde muhafazakarlar, burjuva düzeninin, anlamlı bir toplumsal 

varlığın dayandığı geleneksel sembol ve uygulamaları imha ettiği düşüncelerine rağmen 

kapitalizm ve liberal demokrasinin toplumsal yaşam üzerinde sahip olduğu yaygın 

etkiyi kabul ederler. Muhafazakarlar artık yukarıdaki ifadede de yer aldığı gibi “para 

piyasaları”nın hassasiyetini önemsemekle birlikte toplumsal yaşamın geleneksellikten 

kopmaması için mücadele vermektedirler. Yeni dönemde muhafazakarlık, geleneksel ve 

kutsal olanın günümüzün modern dünyasında sürekliliğini sağlamaya çalışan siyasal ve 

kültürel bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık muhafazakarların soru ve 

sorunları neredeyse toplumun tamamının ortak ihtiyaçlarını temsil etmektedir. 

Muhafazakarlığın değişen yüzüyle 1980’lerin başından beri siyasetin teori ve pratiğinde 

aktif olduğu düşünülmektedir. Muhafazakarlık, İngiltere’de Margaret Thatcher, 

Almanya’da Helmut Kohl ve ABD’de Ronald Reagan iktidarlarıyla adından 

bahsettirmiştir. Birçok devrim, dünya savaşları ve yaşanan toplumsal değişimlerle 

birlikte, liberalizmle etkileşimle gelişen muhafazakarlığın, bugün 18.yy 

muhafazakarlığına göre çok değiştiği gözlemlenmektedir. 

Dünyada bugün muhafazakarlığın iki ayrı akım olarak devam ettiği 

düşünülmektedir. Eski muhafazakarlığın “yeni sağ-neo liberal” devamından 

bahsedilirken, 1970’lerle birlikte Amerikan farklılığıyla görmeye başlanılan Amerikan 

muhafazakarlığı yani “neo conservatizm”den söz edilebilmektedir (Vural,2003:34). 

Günümüzde de muhafazakarlığın değişimi “evrimsel” olarak devam etmektedir. 

Konuya ilişkin eserinde Helmut Dubiel, hem bu kavram farklılıklarına hem de 

muhafazakarlığın değişimine dikkat çekmektedir; “Bizler, ‘eski muhafazakarlığın’ bir 

                                                           
7
Fundamentalizm : “Herhangi bir din çerçevesinde, o dinin etrafında büyüdügü fundamental 

(esas, asli) doktrine dogru (yönelik) bir hareket ve bu esas doktrinden, yabancı sosyal veya 

ahlaki gereklere uymak, uyum sağlamak için ayrılmanın, uzaklasmanın reddi.” (Yayla, 2003:74) 
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yanda ‘Yeni Sağ’, öte yanda ‘Yeni Muhafazakarlık’ olmak üzere disiecta membra (ayrı 

dokular) haline ayrıştığı bir dönemin kapanışına tanık oluyoruz.”(Dubiel,1998:15). 

Farklı görüşleri paylaşan yazarlardan biri de son dönemde muhafazakarlığın üç ana 

kolda geliştigini düşünen Anthony Giddens’dır. Giddens’a göre eski muhafazakarlıkta 

savaş sonrası dönemde bir basitleştirmeyle üç farklı bakış açısı ayırt edilebilir. Bunlar; 

felsefi muhafazakarlık, yeni muhafazakarlık ve neo liberallik-yeni sağ’dır (Giddens, 

2002:33).  

Çalışmamızda yeni muhafazakarlık ve onun yarattığı yaşam tarzı üzerinden bir 

araştırma gerçekleşmiştir. Çalışmanın temelini oluşturan yeni muhafazakar ideolojiyi 

daha derinlemesine ele almadan önce, kavramın özünü oluşturan yeni sağ/neo 

liberalizm anlayışına değinlecektir.  

 

2.2. Yeni Sağ/ Neo-Liberalizm Anlayışı 

Muhafazakarlığın 18.yy’dan sonra değiştiğinden önceki bölümlerde 

bahsedilmiştir. Bu değişimlerde savaşlar önemli rol oynamıştır. Savaşlar, toplumsal 

yapı üzerinde etkili olmuş, o güne kadar radikal gözüken her yaklaşımda yumuşama 

hissedilmiştir.  

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde; devlet, din, ahlak, hukuk, aile kurumlarında 

da köklü değişimler gözlemlenmiştir. Muhafazakarlığın savunduğu aristokratların 

yönetimi, toprak mülkiyetinin önceliği, otoritesi tanrıya dayanan iktidar vb. sistemler 

bugün çağdaş toplumlarda neredeyse yok olmuştur. Siyasi geçmişi Fransız İhtilali’ne 

karşı duruş ile başlayan muhafazakarlığın, 20.yy’daki devamı olarak kabul edilen “yeni 

sağ”ın 1975’den beri siyasette yerini aldığı aktarılmaktadır. Anthony Giddens’a göre; F. 

A. Hayek’in önde gelen düşünürlerinden olduğu yeni sağ, son yıllarda muhafazakar 

politikada asıl radikal güç olmuştur. Modern dünyanın sorunu olan kapitalist 

girişimcilik, toplumsal düzenin ana kurumsal kaynağı olan iyi işleyen piyasa ve 

hükümetlerin işlerliği kontrol ettiği konumlarıyla farklılığını ortaya koymaktadır. Ona 

göre ekonomik piyasalara büyük önem veren yeni sağ düşünceleri, yeni 

muhafazakarlıktan çok neoliberalizm olarak tanımlamak uygun olmaktadır (Giddens, 

1998:39-42). 
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Yeni sağ siyaset felsefesinde, dinin kamu hayatındaki rolü ve Batı toplumları 

için sürükleyici güç olarak Hıristiyanlığın ahlak sorunu, tarışmaların odak noktasıdır” 

(Vural,2003:91). Zamana rağmen dinin önemi gibi yeni sağda değişmeyen bir başka 

konu da “veraset–miras” konusuna bakış olmuştur. Mülk sahipliği piyasa sistemine 

katılım için değerlidir görüşü bu dönemle birlikte ana görüşe eklense de mirasın gerçek 

önemi “gelecek nesillere aktarım” mantığının ailenin devamı için önemli olması 

yaklaşımında bir değişiklik olmamıştır. Muhafazakar görüşe göre siyasette sosyalist 

yaklaşımlar, devletin büyümesine neden olmuştur. Bugün amaç, hem piyasanın 

serbestçe gelişmesi hem de aile ve devletin sağlam ahlaki kurumlar olarak 

yenilenmesidir. “Thatcherizm ‘dinamik erdemler’ olan kendine güven ve bireysel 

insiyatifi bürokrasinin ve ‘kodomanların’ cenderesinden kurtarmak için açılan bir haçlı 

seferidir” (Giddens,1998:43). Margaret Thatcher’ın muhafazakar bir parti çatısında 

gerçekleştirdiği uygulamalar İngiltere’de muhafazakarların farklılığına yeniden dikkat 

çekmektedir. 

“Bilinen gerçek odur ki, liberalistler özelleştirmeye daha ziyade açıkken, 

muhafazakarlar iktisadi anlamda kamulaştırma zihniyetini taşırlar. Ancak, bu husus 

İngiltere için geçerli değildir. Tacherism, İşçi Partisinin yüzyıl boyunca İngiltere’de 

kamulaştırma operasyonuna son vermiş, tersine tüm kamu kuruluşlarının 

özelleştirilmesi yolunu izlemişlerdir”(Mardin,1997:292). 20.yüzyılla birlikte siyasi 

hayatta adından yeniden söz ettirmeye başlayan muhafazakarlık Anglosakson ekolüyle 

İngiltere’de Thatcher ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Reagan ile incelenmektedir. 

Muhafazakarlığın, sosyalizm karşıtlığına ve bu karşıtlık durumunda liberalizm ile 

yakınlaştığına sayısız defalar vurgu yapılmaktadır.“ABD’de Reaganizm hareketiyle, 

post liberaller veya ultra liberaller ve yeni muhafazakarlar arasında sosyalizm tehlikesi 

karşısında bir yaklaşım olmuştur. Böylece, bu ülkede modern muhafazakarlık, 

sosyalizme karşı savaş verebilmek için kapitalizmle barış yapmıştır. Bu da, Amerikan 

muhafazakarlığının, Amerikan kapitalizmiyle liberalizmiyle bağlantılı olarak 

kavranılması gerektiğini ortaya çıkartmıştır.”(Mardin, 1997a:266) 

Yeni sağ/neoliberal uygulamalar ile yeni muhafazakarlığın bazı uygulamalarla 

ayrıldığından daha önce bahsedilmiştir. Ancak temellerindeki ortak görüş sosyalizme, 

onun sınıf yaklaşımına ve uygulamalarına karşı duruşlarındadır.“Amerikan ve Avrupa 
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yeni muhafazakarlığı arasındaki ortak payda sosyalist sistemin ve bu sistemden güç 

alan sınıf mücadelelerinin baskısıyla daha çok eski kıtada ortaya çıkan ‘sosyal devlet’ 

ve diğer toplumcu kazanımlara karşı aldıkları tutumdur. Çoğu kez ‘neo-liberalizm’ 

olarak nitelendirilen bu tutum, geriye çekici ve görece eskiyi (liberal kapitalizmi) ihya 

etme anlayışı nedeniyle, daha doğru olarak ‘yeni muhafazakarlık’ diye 

kavramsallaştırılmıştır. Bu bağlamda ‘yeni muhafazakarlık’, daha çok 1970’li yıllarda 

gelişen ve 80’lerden sonra tedavüle çıkan bir kavram olarak görülmeli ve 

değerlendirilmelidir”(Yanardag,2004:35-36).  

Çalışma kapsamıında, yeni muhafazakarlığın tüketim toplumu ve küreselleşme 

ile birlikte toplumdaki yanısmaları üniversite gençleri üzerinden ortaya konacaktır. Bu 

nedenle, söz konusu değişim sürecinin başlangıç noktası olarak kabul edilen 80 sonrası 

dönem, Türk siyasi tarihi üzerinden ilerleyen bölümde ele alınacaktır.  

 

2.3. Yeni Muhafazakarlık Anlayışı 

 Dubiel, “Yeni Muhafazakarlık Nedir?” başlıklı çalışmasında eski klasik 

muhafazakarlığın tarih üstü içeriğinin bulunmadığını, ancak tarihselcilikten ayrılamayan 

bir düşünce tarzı olarak muhafazakarlığın, toplumu yorumlarken dayandığı kimi 

görüşlerin tarihsel ölçütlere yaslandığını belirtir. Dubiel, “muhafazakar toplum imgeleri, 

içinde bulunduğu toplumu, varsayılan bir status quo ante yani tarihsel olarak gerçek 

kabul edilen ama devrimci bir şekilde tahrip edilmiş bir eski düzen ışığında eleştirirler. 

Sıkı anlamıyla ilk muhafazakar sosyal teorisyenler, karşı-devrim teorisyenleriydi. 

Temsil ettikleri siyasi- entelektüel formasyon, burjuva devrimine karşı bir 

tepki/reaksiyon oluşumu idi. Eleştirilerinin silahlarını burjuva öncesinin 

cephaneliklerinden alıyorlardı” sözleriyle ifade etmiştir (Dubiel, 1998:158-159). 

 Yeni muhafazakarlık kavramı felsefi ve teorik düzeyde ele alınabileceği gibi, 

politik ve siyasal düzeyde de incelenebilir. Yeni muhafazakarlık, muhafazakarlığın 

Aydınlanmaya getirdiği bakış açısından çok daha farklı bir noktadan temellenir. 

Muhafazakarlığın, Aydınlanma öncesine yaptığı vurguları kabul etmez ve 

muhafazakarlığı,  Aydınlanmayı ve burjuva devrimini kabul etmediği için suçlar (İnsel, 

2004:173). Giddens’ın da vurguladığı gibi yeni muhafazakarlık ilerlemeci düşünceye 

karşı olma eğilimi göstermez; bunun yerine bugün ile geleceği ustaca harmanlamaya 
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çalışır (Giddens, 1996:32). Helmut Dubeil’e göre yeni muhafazakarlık bir tepkidir. 

Tehdit altında gördüğü batılı toplumların liberal akılcılığının siyasal savunmasını yapar. 

Bu noktada Aydınlanmanın akla verdiği önem yeni muhafazakar idolojide yeniden 

değer kazanarak karşımıza çıkmıştır. Yeni muhafazakarlık ile burjuva modernliğinin 

kendisi muhafazakar hale gelmiştir. “Bizler, ‘eski muhafazakarlığın’ bir yanda ‘yeni 

sağ’ öte yanda ‘yeni muhafazakarlık’ olmak üzere ayrı dokular halinde ayrıştığı bir 

dönemin kapanışına tanık oluyoruz” (Dubeil,1998:14-15) ifadesiyle bu kavramın 

liberalizmi içinde barındıran bir alanı olduğunu belirtir. Yeni muhafazakarlığın temel 

noktası, kapitalizmle ve yeni ekonomik, siyasal, kültürel şartlarla uyumlu olmasıdır. 

Muhafazakarlığın aksine, değişime direnç göstermez, ekonomik alanda da piyasa 

ekonomisiyle barışmıştır. Yeni muhafazakarlık, muhafazakarlığın eski değerleri olan 

gelenek din, millet, devlet, otorite gibi kavramları liberal toplumu güvencelemek üzere 

savunur. Daniel Bell, kapitalizmin, ekonomik yeniden üretimi uğruna, kendi kültürel 

değerlerini, toplumsal disiplinini ve yaratıcılığını tehlikeye sokan tüketim kültürüne 

kendini kurban ettiğini iddia eder. Bu eleştiri 1890’larda İngiltere’de Thatcher ve 

ABD’de Reagan iktidarlarıyla kendini gösteren yeni muhafazakarlığın habercisi sayılır 

(Bora:1999:69). 

 Köker’in belirttiği gibi, yeni muhafazakarlık siyasi anlamda devlete, “toplumsal 

düzeni” koruma görevini yüklemektedir. Bu noktada ahlaki değerler ve din, istikrarlı bir 

toplumsal düzen için gerekli kurumlar olarak öne çıkarılmaktadır (Köker, 1989:46). Bu 

yeni anlayışta değişen, din üzerindeki aşırı vurgunun yumuşatılmış olmasıdır. Laik ve 

demokratik toplumun gerekleriyle uyum sağlanabilmiştir. Benzer şekilde, hiyerarşik 

toplumsal örgütlenme artık gerekli görülmekte, cemaatçı dayanışmacılık birey uğruna 

kısmen de olsa değişikliğe uğratılmaktadır. Bu noktada yeni muhafazakarlık, 

liberalizmin temel ilkelerini kendi düşünsel geçmişine uyumlu hale sokmaktadır 

(Erdoğan, 2004:83). 

 Edmund Burke’un düşünsel temellerini attığı muhafazakarlık, 1960’larda 

ABD’de liberal katkılarla “yeni”lenerek  boyut değiştirmiştir. Yeni muhafazakarlık 

hareketi 1960’larda Amerika’da ortaya çıkmış ve Amerikan tarihinin muhafazakar 

geleneğe hiç sahip olmamasından kaynaklanan bir özgünlüğe kavuşmuştur. Kısaca 
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liberal muhafazakarlık söz konusu olmuş ve bu bağlamda piyasa ekonomisi ve liberal 

demokratik kurumlar rededilmiştir. Toplumsal ve ahlaki muhafazakarlıkla liberal 

kurumların karışımından oluşan bir sistem savunulmuş ve piyasa ekonomisinin 

geleneksel ahlakı tehdit edici unsurları üzerinde durulmuştur (Erdoğan, 2004:53).  

Yeni muhafazakarlık özgür akla ve bilimsel bilgiye karşı bir saldırıdır. Bu 

özelliğiyle bir tür “ortaçağa dönüş” ideolojisi olarak da değerlendirilebilir. Neo-Con 

akımın son çözümlemede burjuva demokrasisini bile reddeden seçkinci ve faşizan 

özünün kendi kaynaklarından yola çıkılarak sergilenmesi, başlı başına bilimsel bir değer 

taşımaktadır. Yeni muhafazakarların Aydınlanma ve modernizme yönelik tarihsel 

bakımdan gerici, kategorik olarak karşı devrimci eleştirilerini karşılamak, dahası bu 

hareket ile postmodernistler ve neoliberaller arasındaki ideolojik akrabalık ilişkisini ve 

siyasal bağı saptamak, hem entellektüel hem de siyasal planda yeni bir açılım 

sunacaktır. Dolayısıyla bu açılım, Aydınlanma ve moderniteyi aşmaya yönelik devrimci 

eleştirinin olanaklarına da işaret etmektedir (Yanardağ, 2004:13). 

Günümüzde yeni muhafazakarlık olarak adlandırılan akım, Avrupa 

muhafazakarlığından farklı olarak Amerika çıkışlıdır ve Amerikan değerlerini muhafaza 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yeni muhafazakarlarca muhafazası istenen 

değerler, bireycilik, insan hakları, liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisidir. 

Dolayısıyla yeni muhafazakarlık, Avrupa muhafazakarlığının değişime karşı, statükocu 

yapısından çok farklıdır (Beneton,1991:76). Irving Kristol, yeni-muhafazakarları 

“liberal bakışlı muhafazakarlar” olarak tanımlamaktadır. (Gül, 2004:79.)  Russel Kirk, 

Peter Viereck, Robert Nisbet, Irving Kristol, Nathan Glazer, Jeane Kirkpatrick, Norman 

Podhoretz, Daniel Bel, Michael Novak, Thomas Sowell, William J Bennet yeni 

muhafazakarlar olarak adlandırılabilir. 

1960’ların sonu, 1970’lerin başında Amerikan liberalizminin sağ kanadı olarak 

ortaya çıkan, daha çok liberal ütopyaya ve yeni sol akımının irrasyonelliğine bir tepki 

olarak doğan bir siyasi ideoloji olarak yeni muhafazakarlık, belirtildiği gibi İkinci 

Dünya Savaşının ardından temellenmiştir. Franklin Roosevelt’in ölümünden sonra 
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liberaller “New Deal
8
” reformlarını nasıl koruyup genişleteceklerini düşünmeye 

başlamış ve çözümü de yeni muhafazakar ideolojide bulmuşlardır.  

Geleneksel muhafazakarlık esas olarak Avrupa merkezli bir düşünce akımından 

temellenmektedir. 20. Yüzyılın başlarından itibaren bir çok Amerikan muhafazakarı, bu 

düşün akımının Amerika’nın tarihsel oluşumuna uymadığını ifade etmeye başlamış, 

feodalizm ve aristokrasinin tarihi olarak olmadığı bir toplumda, geleneksel 

muhafazakarlığın önerileri Amerika’nın temel ideolojisi olan özgürlük idealiyle 

çatışmıştır. Avrupa’dan Amerika’ya böyle bir taşıma, egzotik bir ürünün imalatıyla aynı 

anlama gelmekteydi (İnsel,2003a:10). 1950’lerde Amerikan muhafazakarları içindeki en 

güçlü akım, siyasal, iktisadi, sanatsal ve düşünsel alanlarda çağın gelişmelerini derin bir 

ahlaki bunalımın işaretleri olarak algılayan ve bunun nedenini Rönesanstan bu yana, 

Batı düşününe egemen olan bilimci ve materyalist eğilime atfeden, yeni gelenekçilik 

olarak adlandırılan yaklaşımdı.  

Bilimsellik ve materyalizm, Hristiyan uygarlığının kaidesini oluşturan mutlak, 

değişmez ve ebedi doğruların kaybolmasına, unutulmasına yol açmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında yeni gelenekçi akım içinde dini referanslar, yerini cemaatçi 

referanslara bırakmıştır. İçlerinde Nisbet, Hoffman, Bell gibi İkinci Dünya Savaşı 

sonrasının sosyologlarının da yer aldığı yeni gelenekçi akım, cemaat değerlerinin, 

eğitimin, kadim ahlaki değerlerin gücünü yitirmesini, 20. yüzyılın ilk yarısında yirmi yıl 

arayla meydana gelen iki korkunç savaşın esas sorumlusu olarak kabul etmişlerdir. 

Amerikan yeni muhafazakarlık düşününün başlangıç noktalarından biri olarak kabul 

edilen, Russel Kirk’ün 1953’de yayımlanan The Conservative Mind adlı kitabında yeni 

muhafazakar düşüncenin  yedi tezi şöyle sıralanmaktadır; 

                                                           
8
 New Deal: ABD Başkanı Franklin d Roosevelt tarafından 1929 Büyük Buhrana karşı 

uygulanan önlemler bütünüdür. 1933 yılında ekonomik bunalımın etkilerinden kurtulmak 

amacıyla hazırlanan plana göre bunalımın gerçek sebebi tüketim harcamalarının azalmasıdır. Bu 

durumda ortaya çıkan talep azalmasına karşı devlet eliyle tüketimin arttırılması için bir dizi 

önlem sıralanmıştır. Plan çerçevesinde ABD’de önce büyük kamu projeleri gerçekleştirilmiş, 

ardından satın alma gücünü arttırıcı önlemler alınmış ve bunalımın bertaraf edilmesi yönünde 

gelişme sağlanmıştır. Rooseveltin uyguladığı “New Deal” politikası ile ABD’de olduğu kadar 

Batı Avrupa ülkelerinde de yeni düşünce ve politikaların ortaya çıkmasına neden olmuştur 

(Birgül Çelebi, “Tarih, Tekerrür ve Ekonomik Krizler”. 

http://www.genbilim.com/content/view/561/89/ 29.01.2013).  

http://www.genbilim.com/content/view/561/89/
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-ahlaki ve aşkın bir düzenin  varlığına inanmak 

-hiyerarşiye  saygı 

-örf ve adetlere karşı duyulan sevgi 

- özel mülkiyete tapınma 

- reformist ideolojilere karşı kuşku 

- toplumsal çoğulluğa eğilim 

- tarihi süreklilik ilkesine bağlılık  (İnsel, 2003a:11). 

Yeni muhafazakar akımın popülerleşmesinde rol oynamış önemli isimlerden biri 

de Irving Kristol’dur. Kristol, yeni muhafazakarlığı, çağdaş liberalizmin yarattığı hüsran 

karşısında entellektüel ve üniversite dünyasından çıkan bir düşünce akımı olarak 

tanımlamaktadır. Burada söz konusu olan liberalizmin Amerikan siyasal dilinde iktisadi 

liberalizmi kapsamadığını, kıta Avrupası jargonuna göre, sosyal-demokrasiye çok daha 

yakın olan bir siyasal ve fikri akımı ifade etmektedir. Kristole göre yeni muhafazakarlık 

felsefi ve ahlaki geleneklere kendi eğilimlerini katarak yeni bir sentez yaratmıştı. 

“İktisadi ve sosyal politikalar konusunda, Refah Devleti kurumlarına karşı yeni 

muhafazakarlık gizli bir düşmanlık taşımıyordu”. Amacı sosyal güvenlik sistemini, 

serbest pazara dayalı iktisat bilimi adına yok etmek değil, halkın muhafazakar 

eğilimlerini güçlendirecek biçimde sistemi yeniden oluşturmaktı (Kessler, 1998:11-12). 

Burada kastedilen muhafazakar eğilimler, sosyal güvenlik sisteminin yıktığı varsayılan 

aile kurumu, bireysel teşebbüs ruhu, hiyerarşiye saygı gibi değerlerdi. Bu bağlamda, 

kürtaj da cinsel ilişkide sorumsuzluğu teşvik ettiği için karşı çıkılması, en azından 

desteklenmemesi gereken bir durumdu (İnsel,2003a:12). Görüldüğü üzere, yeni 

muhafazakar ideoloji başlı başına bir yaşam biçimini de beraberinde getirmiş ve kendi 

koruyacağı değerlerini kendi belirlemiştir.  

Yeni muhafazakarlık kavramı bir ideoloji olarak kabul edildiğinde, kavramının 

salt iktisat politikalarındaki radikal değişimle açıklanamayacağı aşikardır. Kültür, 

demokrasi, eşitlik, refah gibi konular muhafazakar ve sol karşıtı bakış açısıyla yeniden 
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yorumlanmış ve geçmişten köklü bir biçimde sıyrılmayı amaç edinmiştir. Kavramın, 

bütüncül bir yönetsel-toplumsal değişimi işaret ettiği ileri sürülebilir. Bu kavram her 

türlü sosyalist ve sosyal demokrat tutumlara “entellektüel ve pratik-politik sırt çevirme 

biçimini ifade eder”  (Dubiel,1998:10).  

Yeni muhafazakarlık siyasal bir ideolojidir. Siyasi düsturunu da demokrasinin 

tüm dünyaya yayılması savunuculuğu olarak belirlerken, bunun gerçekleştirilebilir bir 

amaç olduğuna inanılmaktadır. Demokrasinin evrensel bir insani değer olan özgürlüğü 

içerdiğini, özgürlüğün de sadece demokratik bir yapı içinde garanti altına 

alınabileceğini düşünmektedir. Yeni muhafazakarlara göre, özgürlük, demokrasinin tek 

normatif kurucusudur. Güçler ayrılığı, kontrol ve denge mekanizmaları, düzenli ve adil 

seçimler gibi kurucu unsurlar ise yapısal niteliktedir. Dolayısıyla demokrasinin yapısal 

kurucu unsurları, normatif kurucu unsurunu garanti altına almaktadır. Bu nedenle yeni 

muhafazakarlar yapısal demokratikleşmeyi tek gerçekleşebilir seçenek olarak 

görmektedir. Bu bağlamda demokratikleşmeyi, mevcut siyasi yapının düzenli 

seçimlerin yapıldığı, kontrol ve denge mekanizmalarının bulunduğu bir biçime 

dönüştürülmesi olarak görmektedir (P.Ish-Shalom,2007-08:546-547). Poliarşi olarak da 

nitelendirilebilecek olan bu elitist demokrasi anlayışında, yeni oluşturulacak kurumsal 

mekanizmalar aracılığıyla söz konusu ülkenin siyasal kültürünün dönüştürülmesi 

amaçlanmaktadır. Bir başka deyişle, demokratik kurumlar tavandan tabana doğru 

sosyalleşme mekanizması yoluyla bireylere yeni bir siyasal karakter kazandırmaya 

çalışmaktadır (Yayla,2003:100). Sistem tavandan tabana doğru işlediği için ve halkın 

siyasal sürece katılımı seçimlerle sınırlı kaldığı için bu demokrasi biçimi elitist 

niteliktedir. Yeni muhafazakarlar, önerdikleri bu elitist ve yapısal demokrasi biçiminin 

her medeniyete, o medeniyetin kültürel temeline ve değerlerine zarar vermeden 

uygulanabileceğini savunmaktadır (P.Ish-Shalom, 2007-08:547). 

Yeni muhafazakar düşüncenin iktisat politikası neo-liberal olarak 

adlandırılmaktadır. Bu politikaların egemen öğreti haline gelmesini Ahmet İnsel şu 

şekilde betimlemektedir: “1974 krizinin Batı toplumlarında yarattığı iktisadi ve 

toplumsal şok etkisi, bu yayılmayı (neo-liberal) kolaylaştıran zemini yarattı. Enflasyon 

ve işsizliğin birlikte arttığı, buna karşılık büyümenin tökezlediği, Keynesgil makro 
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ekonomik politikaların etkinliğine olan güvenin sarsıldığı bu dönemde, kapitalizm içi 

zımni sınıf ittifakları da hızla bozuldu. Sermaye kesiminin siyasal temsilcileriyle, emek 

kesiminin temsilcilerinin, büyümenin nimetleri üzerine kurdukları ve savaş sonrası Batı 

toplumlarında otuz yıl boyunca refah devleti rejimi etrafında oluşan konsensus yavaş 

yavaş dağıldı” (İnsel, 2004:8). Yeni-muhafazakarlar için devlet hem ekonomik hem de 

özel yaşamdan uzak durmalı hem de ahlakın ve kamu düzenin koruyucusu olmalıdır. 

Yeni muhafazakarlık sınırlı; fakat güçlü bir devlet modelini benimsemektedir. Bu 

anlayış sadece Amerika’da değil, tüm dünyada kabul görmektedir. Yeni-muhafazakarlık 

toplumsal eşitlik kavramına karşı çıkmaktadır. Toplumda kendiliğinden oluşan bir 

eşitsizlik vardır. Hükümetin müdahaleleriyle bu eşitsizliğin bozulması,doğal 

kazanımları dolayısıyla çalışkanlığı, girişimciliği cezalandırmaktır. Ayrıca toplumda 

mutlak eşitlik olmazsa da muhafazakarlık eşitlik kavramına karşılık fırsat eşitligi 

kavramını benimsemektedir (Vural, 2003:96-98). 

Yeni muhafazakarlık üç temel özellik çerçevesinde ele alınabilir: Keynezyen 

ekonomi politikalarının terk edilmesi ve devletin küçültülmesi; geleneksel 

muhafazakarlığın vurguladığı gelenek, aile, din gibi kavramlara geri dönülmesi ve güçlü 

bir ulusal savunmanın kurulması. Habermas, özellikle soğuk savaş döneminde yeni-

muhafazakarların dış düşmanlar ile ülke içinde sorun yaratan iç grupların işbirliği içinde 

olduğu tezini gündeme getirdiğini belirtmektedir (Gül,2004:85). 

1980’lerle birlikte yeniden kendisini tanımlamaya ve konumlandırmaya çalışan 

yeni muhafazakar ideoloji, özellikle neo-liberalizmin özerk piyasa sistemini, sınırlı ama 

güçlü devlet anlayışını benimsemeye başlamış, sağlık ve sosyal alanlarda devletin geri 

çekilmesini, bunun yerine din, aile, cemaat, tarikat gibi geleneksel kurumların yer 

almasını istemiştir. Bu nedenle “yeni muhafazakarlar; ekonomik muhafazakarlıkta 

Milton Friedman’ı, sosyal muhafazakarlıkta Friedrich Hayek’i, kültürel 

muhafazakarlıkta Russel Kirk’i, Daniel Bell’i ve Robert Nisbet’i felsefi ve politik 

muhafazakarlıkta da Leo Strauss’u düşünsel önderleri olarak kabul 

etmişlerdir.”(Gül,2004:81).  

Giddens’e göre (1998:36), yeni-muhafazakarlık anlayışında gördüğümüz bu 

paradigmal değişim, felsefi olmaktan çok sosyolojiktir. İngiltere’den ziyade Amerika ve 
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Almanya’da revaç bulmuş olan bu ideoloji, liberal demokrasi ve kapitalizme 

eklemlenmekte mahsur görmemiştir. Bir tür liberal-muhafazakar siyasete dönüşen bu 

yeni muhafazakarlığın temel savı, “modern liberal toplumların, değerlerden arınmış, 

kültürel kimlikten yoksun toplumlar olamayacakları”, olurlarsa yozlaşacakları ve 

çökecekleridir. Liberalizmin temin ettiği özgürlük, ilerleme ve yaratıcılık, ancak 

toplumun birtakım temel değerleri muhafaza edilirse varlığını sürdürebilecektir. İtiraz, 

kozmopolitizme yönelik eski muhafazakar itirazdır, savunulan, gelenek-din-millet-

devlet-otorite vb. eski muhafazakar değerlerdir. Yeni muhafazakarlığı yeni kılan, 

öncelikle, bu “eski” değerlerin büyük ölçüde liberal toplumu güvencelemek üzere 

savunulmasıdır.” (Bora, 1999:15). 

ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher yönetimlerinin benimsediği neoliberal 

ekonominin yanında sosyal ve siyasal politikalarla uygulanmaya konulan yeni 

muhafazakarlık ABD’de 1990’larda ve özellikle George W. Bush yönetimiyle 

konumunu oldukça güçlendirmiştir. Yeni muhafazakar akım, Avrupa’da ve ABD’de 

farklı kimliklere bürünmüştür. Her iki bölgede de sosyal refah devletine karşı olmak 

gibi ortak noktaları olmakla birlikte, uygulamada temel farklılaşmalar söz konusu 

olmuş, Türkiye’de ise yeni muhafazakar anlayış içerik olarak temel noktalarda benzer 

olmakla birlikte, uygulama alanında pek çok farklılık göstermektedir. Yeni muhafazakar 

ideolojinin en önemli temsilcileri Giddens’a göre ABD ve Almanya’dır. Yeni 

muhafazakarlık, kapitalizm ve liberalizm yanlısı olmasının yanında bunların toplumsal 

gelenekleri dagıttığını da düşünen bir siyasi akımdır (Giddens, 1998: 36-39). 

Yeni muhafazakarlık gelenekleri korumayı, hatta diriltmeyi istese de, Kristol’un 

sözleriyle, kararlı bir şekilde nostaljiden bağımsızdır. Yeni muhafazakarlık ilerici 

düşünceye itiraz etmeye kalkmaz, ama bunun yerine bugün ile geleceğin daha ince bir 

karışımını yaratmak ister. Kristol’un savunduğu yeni muhafazakarlık; 

 Sosyalizmin çoğu biçimine karşıdır 

 Romantizme özellikle karşıdır 

 Atalarını eski düzene değil, çok daha gerilerdeki klasik çağa kadar izler.  
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Kristol, yeni muhafazakarlığın, liberal demokratik kapitalizm karşısında sınırlı 

bir olumlama tasviri içinde olduğunu söylemekte ve piyasa ekonomisini iyi bir toplum 

için gerekli olan ama yeterli olmayan bir koşul olarak görmektedir. Yeni 

muhafazakarlar, ekonomik büyümenin çekiciliğine inanırlar ama kendi içinde bir amaç 

olarak değil, modern toplumsal koşullarda büyüme toplumsal ve politik istikrar için 

gereklidir. Ekonomiye ılımlı hükümet müdahalesini tercih ederler. Aile ve dinin esas 

rolünü, düzgün bir toplumun zorunlu dayanakları olarak vurgularlar. (Giddens, 

1998:37-38).  

Yeni-muhafazakarlığın refah devleti uygulamaları ile halkın talepleri ve 

beklentileri arttırılmıştır. Ayrıca liberalizmin çogunluluğun geçici heveslerine özel 

çıkara dayanan taleplerine karşılık vermesi nedeniyle ahlaki değerler ve geleneklerde 

çözülmeler ortaya çıkmıştır (Vural,2003:96). Klasik muhafazakarlık Fransız Devrimi’ne 

yeni-muhafazakarlık ise; sosyalizme tepkilidir. Sonuç olarak yeni muhafazakarlık İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra Batı medeniyetini ve kültürünü benimseyip, güçlü ve sınırlı 

devleti, otoriteyi, hiyerarşiyi ve milli değerleri savunmuş; diğer yandan kapitalizmin 

temel öğesi olan serbest piyasa ekonomisini benimsemiştir. Helmut Dubiel’e göre; 

entelektüel muhafazakarların burjuva toplumunda yetişmiş olması; düşüncelerini 

giderek liberalizmden ayırt edilemez hale getirmiştir. Bu nedenle onlara “yeni 

muhafazakar” mı yoksa “neo-liberal” mi denmesi sadece kelime seçme meselesidir 

(Dubiel,1998:166). 

Avrupa muhafazakarlığının temel yaklaşımı yüzyıllara dayanan kültürle 

temellenen gelenekçiliktir. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri;  

1)Dayanabileceği bir geleneği olmayan Amerikan muhafazakar siyaseti, olsa 

olsa yeni muhafazakarlık olur.  

2)Ve bu yeni muhafazakarlık, Amerika Birleşik Devletleri’nde modern fikirlerin 

zafere ulaşması nedeniyle tecrit olmaya  ya da marjinal kalmaya mahkum olmuştur.” 

(Beneton,1991:82).  

ABD’de 1970’lerin ortalarından beri yeni muhafazakarlık; bu akımın kamu 

platformu sayılan siyasi konularla ilgilenen aylık “Commentary” ve 3 aylık siyaset 

bilimi dergisi “Public Interest”te tartışılmıştır. 
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“Yeni Muhafazakarlar, ilk olarak ‘soldan’ gelen ve commentary dergisinin 

kurucularından Irving Kristol’un Başkan Nixon’un seçim kampanyasını desteklemesiyle 

siyaset sahnesine çıktılar. Neo-con’lar, Ronald Reagan’ın başkanlık döneminde ise, 

1981-1985 yılları arasında, hükümette görev alma ve bürokrasi içinde örgütlenme 

imkanı buldular.”(Yanardag,2004:45). Amerikan Muhafazakarları’nın köken olarak sol 

odaklı siyasetten geldikleri saptaması, onun Avrupa muhafazakarlığından ayrı 

tutulmasında önem taşımaktadır. Farklı ve önemli olarak kabul edilen diğer bir nokta da 

Amerikan Muhafazakarları’nın siyasette oynadıkları roldür. “Amerika’nın durumu özel 

bir sorun yaratır. Amerikan geleneği tümüyle liberaldir (ya da liberal muhafazakar). 

Amerikan rejimi modern doğdu, böyle kaldı ve günümüzde de tümüyle tartışma dışı 

tutuluyor” (Beneton,1991:51-52). Amerikan siyaset sisteminde parti ve hükümet 

yapıları, siyasi görüşlerde de etkili olmaktadır. Nitekim Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki muhafazakarlığın kökenlerinin “sol” görüşten gelenler tarafından 

temsil edildiği aktarılmaktadır. Ayrıca ABD’de büyük bir sosyalist partinin var 

olmaması da siyasi yapılar üzerinde etkili olmaktadır. ABD’de muhafazakarlık Kıta 

Avrupa’sında olduğu gibi varlığını sosyalizm karşıtı olmakla nedenlendirmemiştir. 

Amerikan seçim sisteminin iki partinin Demokrat ve Cumhuriyetçi’lerin çekişmesi 

üzerine kurulması ve kongre sistemi, Amerikan benzersizliği ile ilgili bir örnek olarak 

daha karşımıza çıkmaktadır.“… ABD’nin siyaset sistemine baktığımızda, bu sistemin 

muhafazakar ve liberalbir düşünce sistemi üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. Hatta 

ABD’de sosyal demokrat olarak kabul edilen ve cumhuriyetçi muhafazakarların rakibi 

olan demokratların dahi son yıllardaki politikalarının, özellikle de Clinton döneminde, 

muhafazakar bir noktaya kaydığı tartışma konusu olmuştur.” (Sebzeci, 2005:9). 

Amerikan muhafazakarlığı’nın dikkat edilmesi gereken bir diğer tarafı da 

liberallik ve kapitalizme bakışındadır. Amerikan muhafazakarlığı dünya genelinde para 

politikalarına bakışıyla farklılaşmaktadır. Ancak bir yandan özgür para piyasaları 

taraftarı olan yaklaşımlar, diğer taraftan da kısıtlı da olsa sınırların çizilmesinin 

toplumsal yaşamın sağlıklı devamı üzerinde etkili olacağı yönündeki inanç, sistemin 

yapısını şekillendirmektedir. Yaşanan tarihsel süreçler siyasi ideolojilerinde yol 

haritasını belirlemektedir.“Yeni muhafazakarlığın, 1980 sonrasında yeryüzünde yıkıcı 

bir rüzgar gibi esmeye başlayan neo-liberal politikalar ve onu felsefi düzeyde 
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tamamlayan post-modern akımın hem bir devamı hem de onların başarısızlıklarının bir 

ürünü olduğu söylenebilir. Dahası, savunucularının bütün tersine iddialarına karşın, 

2000’ler dünyasında neo-liberalizm ve post-modernizm çökme sürecine girince, oluşan 

felsefi ve ideolojik boşluk yeni muhafazakarlar tarafından doldurulmaya 

çalışılmaktadır” (Yanardag, 2004:92). 

Muhafazakarlık, tarihsel süreçlerde bazı ideolojiler karşısında yaşanan sorunlarla 

güçlenmiş, modern dünyanın kaybettirdikleri karşısında toplumsal mirasın önemine 

işaret eden konumuyla yenilenerek gündeme gelmiştir. Modern dünyanın, arayış ve 

ihtiyaç duyan insanı için kendini yenileyen muhafazakarlık, yaşanan yönetimsel ve 

toplumsal tecrübeler sonrasında ortaya çıkmış, karma bir siyasi öneri gibi 

gözükmektedir. “…en önde gelen temsilcisinin, M.I.Kristol’un düşüncelerine 

bakılırsa,‘Amerikan yeni-muhafazakarlığı’ tipik bir muhafazakar liberalizmdir. M.I 

Kristol modernliğin ilkelerine boyun eğer,  fakat bunların insanın ahlaki hayatına ve 

yetkinliğine zararlı ve bayağı yanlarına karşı duyarlıdır” (Beneton, 1991:85). 

Yeni muhafazakarlıkta para piyasaları önde tutulmakta, neo-liberaller gibi 

ekonomik krizin kamu ekonomisinden ve devlet müdahalelerinden olduğu 

söylenmektedir. Yeni muhafazakarlık birçok benzerliğine rağmen Avrupa’daki 

muhafazakarlık felsefesinden farklılıklar taşımaktadır. Bu farklılıklar, liberalizm başta 

olmak üzere, devlet ve siyaset yaklaşımları şeklinde sıralanabilmektedir. ABD’deki 

muhafazakarların Avrupa’daki gibi “insan aklının yeterliligi” konusuna bakış açısındaki 

yaklaşımları ise daha radikal olarak değerlendirilmektedir. “Avrupa’daki anlamıyla 

siyasal ya da klasik muhafazakarlığın birçok özelligini reddediyorlar. Hatta statükoya 

(20.yüzyılın kurumlarına) karşı çıkışları nedeniyle muhafazakar değil, 

‘değişimci/ilerici’ oldukları bile öne sürülüyor. Ancak insan aklına karşı aldıgı tutum, 

aydınlanma ve modernite karşıtlıgı –kibu karşıtlık söz konusu tarihsel birikimi aşmayı 

değil, örtük olarak bir önceki dönemin degerlerine dönüşü içermektedir– bu akımı 

klasik muhafazakarlıkla buluşturmakta, hatta aktüel Avrupa muhafazakarlığı karşısında 

daha gerici bir zemine çekmektedir” (Yanardag, 2004:32). 

Amerikan Muhafazakarlığı’nın Avrupa’dan farklı bir diğer uygulaması da 

bireysel özgürlüklerin kapsamına bakışında gözlemlenmektedir. “Liberalizmle aşılanan 

ve Burke’de nesneleşen yeni muhafazakarlık ise demokrasiye ve serbest piyasa 
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ekonomisine doğru kayarken, bireysel özgürlükleri tanıyan bir toplumsallık 

geliştirmiştir” (Bora&Gültekingil,2013:83). 

Amerikan muhafazakarlığı’nın önemli isimlerinden kabul edilen Irvng 

Kristol’ün Anthony Giddens’a göre savunduğu yeni muhafazakar fikirlerin özellikleri 

şöyle özetlenebilir; 

1. Sosyalizmin çoğu biçimine karşıdır 

2. Eski muhafazakarların tersine romantizme karşıdır 

3. Piyasa ekonomisinin gerekli ancak yetersiz olduğunu düşünür 

4. Ekonomik büyüme çekicidir. Büyüme toplumsal ve politik istikrar için gereklidir 

5. Enerjik ve sınırlı hükümet yanlısıdır 

6. Ekonomiye ılımlı hükümet müdahalesini savunur 

7. ABD tipi liberalizme muhaliftirler 

8. Muhafazakarların milliyetçi ve vatansever olduklarını savunur 

9. Aile ve dinin esas rolü düzgün bir toplumun zorunlu dayanagıdır (Giddens,1998:37-

38). 

Amerikan muhafazakarlığında da aile ve dinin toplumsal hayat üzerindeki etkisi 

önemsenmektedir. “Amerika dünyanın alenen en dinsel ülkesidir. Tanrıya yönelik 

referanslar, bozuk paralardan binalara kadar ulusal hayata ortak deyimler minvalinde 

nüfuz eder. Tanrıya şükür, Tanrı’nın ülkesi, Tanrı Amerika’yı korusun ve bu böyle 

gider.” (Edward Said’in Le Monde Diplomatique/Türkiye’de yer alan “Amerika’ya 

Bakmak ve Görmek” isimli eserinden aktaran;Yanardag,2004:104). ABD’nin yapısal 

özellikleriyle birlikte, muhafazakar yaklaşımlarında da kendi içinde farklı özellikler 

taşıyan savunuculara sahiptir. “Değişim nimetleri karşısında takınılan çelişik tutumlar, 

muhafazakar hareketi kendi içinde ikiye bölme eğilimi taşır. Bu bölünmenin tarafları, 

muhafazakarlığın temel düşüncelerinden beslenen, ama pratik politika içinde bu ilkeleri 

hayli tanınmaz hale getiren ılımlı sağ ve ona destek veren popülist muhafazakar 

entellektüeller ile, temellerde ısrarlı olan paternalist muhafazakarlık’dır. Bunlardan ilki 

Irving Kristol gibi muhafazakarları karakterize eder. Öte yandan Rusell Kirk gibi 

direnen muhafazakarlar ise geleneksel ve kültürel değerler üzerinden paternelistik 

nitelikli bir muhafazakarlığı savunmaktadırlar.”(Ögün, 1997:578-579) 
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Anthony Giddens, ABD muhafazakarlığını aktarırken Daniel Bell ve Irving 

Kristol’ün görüşlerinden alıntılar yapmaktadır (Giddens,1998:37-39). Merdan Yanardağ 

ise yeni muhafazakar hareketin ABD’deki önemli isimlerinden biri olarak Irving 

Kristol’den, yeni muhafazakar akımın felsefi temellerinin atılmasında önemli olan Leo 

Strauss’tan ve bu alanda gerçekleştirdiği kuramsal çalışmalardan, yeni muhafazakarların 

ideolojik atası olarak nitelendirdiği Albert Wohlstetter gibi birçok isimden 

bahsetmektedir. Akademisyen olan Strauss’un, muhafazakarlığı Avrupa’dan ABD’ye 

götüren kişi olarak nitelendirildiği aktarılmaktadır (Yanardag,2004:35–45). ABD’deki 

muhafazakarlığın Avrupa’dan, “kapitalizmin derin etkisi” haricinde birçok görüş ve 

uygulama farklılığı da gözlemlenmektedir. Bu nedenle bazı eserlerde yeni dönem 

muhafazakarlık; ABD’deki uygulamasıyla “Yeni Muhafazakarlık”, Avrupa’daki 

uygulamasıyla ise “Neo-liberal”lik  ya da “Yeni Sag” olarak isimlendirilmektedir. 

Amerikan Muhafazakarlığı literatürlerde neo-muhafazakarlık olarak da yer bulmaktadır. 

Giddens’a göre, Avrupa’daki eski muhafazakarlıkla yeni muhafazakarlık 

arasındaki temel farklardan biri eski muhafazakarlığın kapitalizmle toplumsal 

dayanışmayı bozduğu gerekçesiyle düşman bir tavır takınmasına rağmen, yeni 

muhafazakarlığın ailenin ve toplumun doğasıyla ilgili anlayışların değişmesinden 

dolayı, kapitalizmi ve modern dünyayı içselleştirmesidir. (Giddens, 2000: 50-58).  

 Yeni muhafazakarlar, 1989 öncesi dünyada tehditten bahsederken, 1989 sonrası 

dünya da risk kavramından bahsetmektedir. Buna göre tehdit, belli bir görünürlüğe ve 

bilinirliğe sahip bir kavramdır. Belli bir ideolojisi ve etiketi bulunmaktadır. Durduğu 

yer, yapabilecekleri, gücünün sınırı az çok tahmin edilebilirdir. Ancak küreselleşen 

dünyada tehdit kavramı yerini riske bırakmıştır. Risk, belirsizlikten kaynaklanır ve 

yeterince görünür ya da bilinir değildir. Belli bir devlet sınırına ya da ideolojik 

tanımlara sahip olmadığı için akışkan ve değişkendir. Bu yüzden yapabileceklerinin 

sınırı, yer ve zamanı belirsizdir. Örneğin Nazi Almanyası ya da Sovyet Rusyası tehdit 

olarak görülebilecekken, teknoloji ve iletişim devrimi ile her türlü bilgiye ulaşması 

kolaylaşan ve çok basit malzemelerle bombalar yapabilen, hiçbir devletle ya da örgütle 

doğrudan ya da dolaylı bağları bulunmayan teröristler ise risk sınıflamasına girmektedir 

(Atikkan, 2006:109-112). Dolayısıyla soğuk savaş bitmiş fakat ABD hala yeterince 
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güvende değildir. Bu yüzden silahlanmanın azaltılması, ordunun küçültülmesi ve 

savunma bütçesinin denetim altına alınmasını ileri sürenlere kulak asılmamalıdır. ABD, 

dört bir yandan risk altındandır. Ve bu riskleri bertaraf etmek için soğuk savaş dönemi 

politikaları ve askeri stratejileri yeterli değildir (Kadıoğlu, 2003).Yeni muhafazakarlara 

göre, ABD’nin önünde kocaman bir soğuk savaş sonrası yönsüz bir dünya ve elinde 

büyük bir ordu vardır. Kullanılmayan güç anlamsızdır. Bu yüzden ABD, gücünü tüm 

dünyaya ispat etmeli, hegemonyasını her yerde hâkim kılmalıdır.  “Yeniden Amerikan 

yüzyılı” gibi projelerle yola çıkan yeni muhafazakarlar, ABD’nin yeniden bir meydan 

okumaya maruz kalmaması için şimdiden harekete geçmesi ve karşı çıkması muhtemel 

devletlere ve çevrelere şimdiden müdahale etmesini önermişlerdir (Fukuyama, 

2004:57). 

Bu çerçevede 11 Eylül 2001’de meydana gelen saldırılar bir anlamda yeni 

muhafazakarların ekmeğine yağ sürmüş ve öne sürdükleri fikirleri haklı çıkarmıştır. 

Çünkü yeni muhafazakarlara göre saldırıların hedefi sadece ABD değildir. Saldırılar 

ABD’ye, onun temsil ettiği yaşam biçimine, Amerikan değerlerine ve bu değerlerin en 

önemlileri olan demokrasi ve özgürlüğe karşı yapılmıştır (Mearsheimer, 2005:3). ABD, 

bir bütün olarak bu saldırılar karşısında birleşmeli ve bu saldırıyı yapanları ve onu 

destekleyen devletleri yok etmelidir. Nitekim 11 Eylül sonrasında önce Afganistan 

sonra Irak işgal edilmiştir. 

 Samuel Huntington’un Bernard Lewis’ten ödünç aldığı ve geliştirdiği 

“medeniyetler çatışması” tezi tam da bu döneme damga vurmuştur. Dünyayı kültürler 

ve bu kültürler arasında oluşan farklılıklar ve çatışmalar üzerinden açıklayan yaklaşım 

Lewis’in uzmanlık alanı olan Türkiye ve Orta Doğu özelinde daha çok İslamiyet-

Hıristiyanlık çatışması üzerinden yürümektedir (Huntington,2005). Buna göre yeni 

dönemde ayrımları belirleyenler, ideolojiler, kamplar, fikirler değil, kültürler, dinler ve 

yaşam tarzlarıdır. Dünya üzerinde belli başlı kültürlerden söz eden Huntington ve Lewis 

asıl büyük çatışmanın bir birine rakip olan iki kültür olan İslam ve Hıristiyan dünyası 

arasında gerçekleşeceğini öne sürmektedir (Atikkan, 2006:213-214). 
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Yeni muhafazakarlara göre yeni düşman artık komünistler değil, küresel terör ve 

bu terörü destekleyen terörist ülkelerdir. Bu terörist ülkelerin çoğunluğunun Müslüman 

olması tesadüfî değildir. Lewis’e göre, İslam kültürü, Arap dünyası, Batı-Hıristiyan 

kültüründen farklı olarak içe kapanık, tutucu, otoriter-totaliter, akıl dışı siyasal 

söylemlere ve iktidarlara daha müsaittir. Bu toplumlarda konuşmak, uzlaşmak pek 

mümkün değildir. Bu yüzden daha çok şiddet ve baskı yoluyla zorlamak daha akılcıdır. 

Yeni muhafazakarlar, bu yaklaşım etrafında ABD’nin bu otoriter-totaliter yapıların 

tasfiye etmesi, diktatörlerin iktidardan uzaklaştırması gerektiğini ancak bu şekilde 

terörün kaynağını kurutabileceğini öne sürmektedir. Bu yapılar tasfiye edildikten sonra 

ise bu toplumlara evrensel kabul edilen Amerikan değerleri çerçevesinde özgür, 

demokrat, insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir düzen kurmaları için yardım edilmesini 

önermektedirler (İnsel,2003b:4-5). Amerikan hegemonyasının korunması ve 

güçlendirilmesi ile ABD’nin hegemon konumunu demokrasinin dünya geneline yaymak 

için kullanması yeni muhafazakarların dış politika yaklaşımının temelini oluşturan iki 

önemli unsurdur. Yeni muhafazakarlar, Amerikan dış politikasında demokrasinin 

yayılması misyonu çerçevesinde özellikle 11 Eylül sonrası dönemde İslam dünyası 

üzerinde yoğunlaşmışlar, 2003 yılındaki Irak savaşı ve sonrasındaki süreçte 

Ortadoğu’nun demokratikleştirilmesi gerektiği fikrinin en önde gelen savunucuları 

olmuşlardır. 2010 yılının son günlerinde başlayan ve pek çok Arap ülkesini etkisi altına 

alarak bazı otoriter yönetimlerin devrilmesine neden olan demokratik ayaklanmalar ise, 

yarım kalan Ortadoğu’nun demokratikleştirilmesi sürecinin tamamlanması için uygun 

bir konjonktür ortaya çıkarmış, böylece demokrasinin yayılmasına ilişkin yeni 

muhafazakar yaklaşım açısından bir dönüm noktası olmuştur.  

Muhafazakarlık, 2002 seçimlerinden itibaren dünya sisteminin merkez 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de iktidara taşınmıştır (Mollaer,2009:16). Amerikan 

dış politikası demokrasinin yayılması yönündeki söylemlerini tüm dünyaya yayarken, 

Müslüman toplumlar ve özellikle Türkiye için “Ilımlı İslam” adı altında farklı bir siyasi- 

toplumsal yapılanma sürecine grilmiştir. Söz konusu dönemin özelliklerine araştırmanın 

öznesini oluşturan gençler üzerinden bakmadan önce genel hatlarıyla gençlik kültürüne 

değinilecektir.   
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3. Modernlik ve Gençlik Kültürü  

Gençlik, insan hayatının en önemli dönemlerinden birisi ve toplumların en önemli 

sermayesidir. Bir dönem olarak ele alındığında ise  daha çok geleceği çağrıştırmaktadır. 

Çünkü çocukluktan gençliğe geçen neslin toplumsallaşması, var olan toplumun 

kültürünü, kalkınmasını ve neslin sürdürülmesini sağlaması bir toplumun kendisini 

devam ettirmesi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu dönem, gencin hem 

kendisi ve ailesi, hem de yaşadığı toplumun beklentilerinin doruk noktasına ulaştığı bir 

zaman dilimine karşılık gelmektedir. Bu sebebple, gençlik yalnızca “ biyolojik ” bir 

kategori değildir. Kendi içerisinde yaşam döngüsünün dinamik süreçlerini barındıran, 

biyolojik olduğu kadar psikolojik ve sosyo- kültürel boyutları da olan önemli bir 

dönemdir. 

Bir kavram olarak gençlik, “kronolojik olarak 15-24 yaşlar arasını kapsayan 

biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gelişme, olgunlaşma çağı” olarak 

tanımlanabilmektedir. Sosyolojik olarak ise gençlik, biyolojik özelliklerinin dışında 

daha çok toplumsal düzeyde atfedilmiş bir statü ya da toplumsal düzeyde kurgulanmış 

bir adlandırma olarak ele alınmaktadır (Brake,2013:9). Bununla birlikte farklı 

dönemlerde gençlik kavramının tanımlarında da değişmeler meydana gelmiştir. Örneğin 

ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan galip olarak çıkmasıyla birlikte gençlik, artık belirli bir 

tüketici kitlesini tanımlar hale gelmiştir (Neyzi, 2004: 108). 

Söz konusu durum, bir anda gerçekleşmemiş, Sanayi Devrimi’nden bu yana gelişen 

sosyal ve ekonomik süreçler, bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynamışlardır. 

Sanayileşme, “küçük yetişkinlik” tanımıyla çocukların kısa sürede yetişkinlik hayatına 

katıldıkları geleneksel koşulları ortadan kaldırarak, bu sürenin uzamasına neden 

olmuştur. Bu dönüşüm aynı zamanda eğitimin sanayi sektöründe zorunluluğunu da 

ortaya koymuştur. Bu şekilde sanayinin yetişmiş insan gücüne duyduğu ihtiyaç, 

ergenlik döneminin özel bir eğitim, beceri ve performans geliştirme dönemi olarak 

kabul edilmesini sağlamıştır (Doğan,2004:332). Bu nedenle de gençlik, üretim 

sürecinden zorunlu olarak kopartılarak, daha önceki nesle bağımlı ve daha çok tüketim 

odaklı bir yaşam biçimiyle sınırlandırılarak modern dünyada yaşamsal bir dönem olarak 

kendi kimliğini edinmiştir.   
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Modernliğin, 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı 

etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret etmekte olduğu 

söylenebilir (Giddens, 1998:11). Modernleşme, bugün meydana gelen sosyal ve kültürel 

değişmeleri tanımlamak için en sık kullanılan kavramlardan bir tanesidir. En açık 

ifadesiyle, kültürel ve sosyo-ekonomik değişmeleri kapsayan küresel bir süreçtir. Bu 

tanıma bakıldığında, “modern olma” nın gerçekten “gelişmiş toplumların bireyleri gibi 

olmak” anlamına geldiği, aksi takdirde çağdışı ve ilkellik demek olduğu görülmektedir. 

Modernliğin etkisinde ortaya çıkan yaşam tarzları, bizi geleneksel toplumsal düzen 

türlerinin tamamından eşi görülmedik bir biçimde söküp çıkarmıştır. Modernliğin 

getirdiği dönüşümler, hem yaygınlıkları hem de yoğunlukları açısından önceki 

dönemlere özgü değişim biçimlerinin çoğundan daha etkilidirler. Açıktır ki; geleneksel 

ile modern arasında süreklilikler vardır ve bunlar birbirinden tamamen ayrı parçalar 

değildir. 

1980 sonrası sermayenin tüm dünyada serbest dolaşım fırsatının sağlanması ve bilgi 

teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler; mal, bilgi ve imajların sınırsız düzeyde 

dolaşımını da beraberinde getirmiştir. Yaşanan tüm bu değişim ve dönüşümler, 

ekonominin küreselleşmesi anlamını taşıyarak, zaman-mekan sınırının ortadan kalktığı, 

dünyanın küçüldüğü yeni bir düzene sebep olmuştur. Günümüzde yaşanan küresel 

süreçler, teknolojik gelişmeler, medya ve kitle iletişim araçlarının toplumun tüm kurum 

ve kesimleri üzerinde etkileri bulunduğu gibi gençlik üzerinde de yadsınamaz etkileri 

bulunmaktadır. Bunun yanında söz konusu değişimlere en hızlı uyum sağlayan kesim, 

gençliktir. Bu açıdan gençlik, bir taraftan anne- babalarının ve eğitim sisteminin 

önermiş olduğu püriten etikle yetiştirilirken, diğer taraftan da başta kitle iletişim araçları 

ile medyanın etkisi olmak üzere, tüketim toplumu ve modern dönem ve sonrasında 

süregelen hedonist etiği sürekli olarak zihinlerine inşa edilmektedir. Bu nedenle 

günümüz gençliğinin çoğul kimlik taşıdığını söylemek mümkündür. Hem püriten etik, 

hem de hedonist etik kişiliklerinde yer etmektedir. Orta ve daha yaşlı kuşakların, genç 

kuşakları pragmatist, bencil ve duyarsız olarak nitelendirmeleri her çağda yaşansa da, 

günümüzde bu durum daha somut bir gerçeklik olarak rahatlıkla gözlemlenebilmektedir 

(Bayhan, 2011: 203).  
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Gençliğin bir dönem olarak kabul edilmesi ile birlikte, kuşaklar üzerine yapılan 

çalışmalar artmış; ve günümüz gençleri önceki kuşaklardan farklı ve daha güçlü kabul 

edilmiştir. Bunun nedeni, günümüz gençlerinin ebeveynlerinin sahip oldukları bilgi 

birikimine hali hazırda sahip olmaları ve bu nedenle daha farklı arayışlar içinde 

olmalarıdır. Günümüz genç kuşağı için farklı olmak önemli bir özelliktir. Günümüz 

gençleri olaylar karşısında daha gerçekçi davranmakta ve fayda-değer kavramlarına çok 

önem vermektedir. Çoğunlukla bireyselliği tercih etmekte ve kendilerince belirledikleri 

yaşam tarzını benimsemektedirler (Mitchell, 2004:123). Bununla birlikte grup üyeliği 

de önemli olmaktadır. Bir diğer önemli özellikleri teknolojiden çok yoğun şekilde 

yararlanmalarıdır (Brier, 2004:15). Küçük yaşlarda teknoloji ile tanışan bu grup için hız 

ve kolaylık önemli unsurlardır. İş hayatına atılmış gençlerin kendi özelliklerini iş 

hayatına yansıttıkları ve ebeveynlerine göre iş hayatına farklı bakış ve uygulamalar 

getirdikleri ileri sürülmektedir. Örneğin gençler için işlerinde yaratıcılık, çok yönlülük 

ve zaman en önemli konulardır. İşlerinde açıklık, şeffaflıktan hoşlanmakta, sorumluluk 

alıp uygulamaktan kaçınmamaktadırlar. Ancak yaşam tarzlarına ters düşen iş ve 

görevlerden uzak durmaktadırlar. Çünkü yaşam tarzları işten önce yer almaktadır 

(Streeter, 2004:12). 

Sosyal bilimlerde küreselleşme kavramı, tüm boyutlarıyla ele alınan ve tartışılan bir 

kavramdır. Küreselleşme makro sosyolojik konulara her ne kadar doğal bir önyargı ile 

yaklaşsa da, bu çerçevede sosyal gerçekliği görünür bir alanda tartışabilme imkanına 

yönelik sorular ortaya çıkarmaktadır. Bu makro-mikro ilişkisine yeniden bir bakışı da 

beraberinde getirmiştir. Bir kavram olarak küyerelleşme makro-mikro ilişkilerdeki 

kavramsal zorlukları hafifletmeye yardımcı olmak üzere ortaya çıkmıştır 

(Khondker,2004:3). Japon dilinde küyerelleşme kavramı, pazarlama uzmanlarının 

Japonya’ya özgü ürünlerin yerelleştirilmesi – yerel zevklere ve ihtiyaçlara uyum 

gösterilerek- ancak erişim ve uygulamada küresel olmaları anlayışı sonucu ortaya çıkan 

bir kavramdır. Robertson, yerel lezzetlere ve karakterlere sahip pek çok sosyal 

kategoriyi açıklamada bu ürünlerin başka yerlerden ortaya çıkması nedeniyle küresel 

süreçlerin bu aşamada yeterli olmadığınu savunur (Robertson,1995:26). Pieterse 

kültürle ilgili benzer süreçleri açıklamak için, karışım, melez, uyum gibi kavramları 
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kullanmıştır. Nederveen Pieterse’e göre (2004), kültürlerin küreselleşmesi kavramında 

üç görüş bulunmaktadır. İlk görüş kültürlerin çatışması yaklaşımıdır ki bu yaklaşım 

Medeniyetler Çatışması olarak Samuel Huntington gibi bazı yazarlar tarafından ifade 

edilmiştir. İkinci nokta en iyi şekilde dünyanın “McDonaldlaştırılma”sı (Ritzer, 2000) 

olarak ifade edilen yaklaşımdır. Bu yaklaşım açıkça, homojen bir dünyayı, tek bir kültür 

tarafından tüm dünyanın domine edildiği, yerel kültürel farklılıkların silindiği bir 

dünyayı betimlemektedir. Üçüncü yaklaşım ise melezleştirme ya da uyumlaştırmadır. 

Kültürün insan tarafından geçekleştirilen evriminin ödünç alma ve yerel ihtiyaçlara 

uyum göstererek melez bir ırk yetiştirme ve değişimler, çözeltiler sonucu oluştuğudur. 

Küyerelleşmenin bu kategorilerle her ne kadar benzerlikleri olsa da bazı önemli 

farklılıkları olduğu da bir geçektir.  

Küreselleşme çalışmalarında öncü isimlerden biri olan Robertson, küreselleşmeyi 

yeni bir fenomen ya da modernitenin sonucu olarak görmemiştir. Modernite teorileri 

sosyolojde doğrusal olmayan ve uyumluluk taşıyan varsayımlar nedeniyle ciddi 

saldırılara uğramıştır. Dünya hakkındaki bilgimiz arttıkça, pek çok yazar kültürel 

farklılıkların hepsinin yüzeysel olmadığını ve doğrusal olmayan ve farklılık taşıyan 

yaklaşımların küresel modernliği tanımlamada daha iyi olduğu sonucunu ortaya 

çıkarmıştır. Modernleşmenin sonuçlarında uyumluluğun yanı sıra farklılıklar da 

oluşmuştur. Bu çerçevede Robertson, 20. yüzyılda küreselleşmeyi, “evrenselliğin 

parçacıklarla ve parçacıkların da evrensellikle içi içe geçmesi” olarak kavramsallaştırır 

(Robertson, 1992:100). 

Khondker (2004), Robertson’ın çerçevesinden hareketle, küreselleşme veya 

küyerelleşmenin bağımsız süreçler olarak ele alınabileceğini savunmuştur. “Yerelin 

küreselleşmesi ve küreselin yerelleşmesinde eş zamanlı problem, makro-yerelleşme ve 

mikro-küreselleşmenin ikiz süreçleri olarak ifade edilebilir”. Makro yerelleşme, yerel 

fikirleri, uygulamaları ve kurumları küreselleştirmenin yanı sıra yerelin sınırlarını 

genişletmeyi de içermektedir. Tüm dünyayı kapsayan dini ve etnik değişim hareketleri 

makro- yerelleşmenin örneği olarak görülebilir. Mikro-küreselleşme, belirli küresel 

süreçleri yerel durumlarla işbirliği içine sokmayı kapsar. Feminist hareketler, ekolojik 

hareketler, gençlik hareketleri gibi sosyal hareketler ya da yeni üretim 
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teknikleri/pazarlama stratejileri gibi belirli bir bölgeden ortaya çıkarak zaman içinde o 

bölgenin sınırlarının ötesinde daha geniş ve tarihsel alanlara yayılan faaliyetler bu 

bağlamda ele alınabilir. Bu yaklaşımda küreselleşme denilen aslında küyerelleşmedir. 

Bu yaklaşım Giddens’ın küresel ve yerel arasındaki ilişkiyi kavramsallaştırmasından 

daha farklıdır. Giddens’a göre küreselleşme, “dünyanın farklı bölgelerindeki yerel 

kültürel aidiyetlerin canlanmasına sebep olmuştur” (Giddens, 2000:31). Bu yaklaşımda, 

küresel güçlere cevap vermede yerel bir silah olarak görülürken, küyerelleşme, yerelin 

kendisinin küresel sayıldığını savunmaktadır. 

Küyerelleşmenin ana teoremi, küreselleşmenin sofistike temel yaklaşımlarından çok 

da farklı değildir. Buna göre; 1. Çeşitlilik sosyal hayatın gereklerinden biridir; 2. 

Küreselleşme tüm farklılıkları ortadan kaldırmaz; 3. Tarih ve kültürün özerkliği kültür, 

toplum ya da ulus olarak tanımladığımız bir grup insanın farklı deneyimlerine anlam 

verir; 4. Küyerelleşme, küreselleşmenin tüm farklılıkları ortadan sileceği endişesi 

taşıyanların korkularını ortadan kaldırmaktadır. 5. Küyerelleşme gerilimlerin ve 

çatışmaların olmayacağı bir dünya değil ancak -karmaşık olanın daha tarihsel 

algılanışını- dünyanın daha pragmatik bir görüntüsünü ortaya çıkarır. (Khondker, 

2004:5).  Günümüz gençliğini tanımlarken, küyerelleşmenin bu temel savlarını kabul 

etmek, bu grup hakkında anlamlı bir açıklama yapabilmek adına faydalı olacaktır.  

Ülkemiz açısından değerlendirecek olursak, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 

hedeflenen modern toplum yaratma projesi, yeni bir yurttaş tipinde somutlaşmış ve onu 

yaratmanın en önemli aracı da eğitim olmuştur. Devlet yönetiminde bu anlamda eğitim 

aracılığıyla gençlere yönelik bir yaşam tarzı ve gelecek planının yapıldığını hükümet 

programlarında görmekteyiz. Özellikle 80 sonrası iktidarların söylemi, takip edilen neo-

liberal ekonomi politikalarıyla uyum göstererek gençlere görev ve sorumluluk 

yüklemektedir.  

Yeşiltuna, Hükümet Programlarında Gençlik başlıklı makalesinde, iktidarların 

gençlik söylemlerine yer vermiştir (Yeşiltuna,2003:115-124). Bir kaç örnek üzerinden 

gençliğe yüklenen anlamlara bakılacak olursa; 
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“Yabancı dil, mesleki gelişme ve başarının olduğu kadar, dış ticaret,milletlerarası 

ilişkiler, ilim, sanat ve kültür alışverişinin de temel aracı haline gelmiştir. Bu yüzden 

orta ve yükseköğretim yapan gençlerimizin asgari bir yabancı dili iyi derecede 

öğrenebilmeleri için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını elzem görüyoruz” 

(I.Özal,1988) 

“Devletin temel görevi, bilgi çağının gerektirdiği insanı yetiştirmek ve yeteneklerini 

en iyi biçimde kullanacakları gerekli ortamı ve imkanları sağlamaktır.. Bu eğitimi alan 

gençlerimiz, kendi işlerini kurmaları için özendirilecek ve kendilerine iş yeri kurma 

kredisi sağlanacaktır” (II. Yılmaz, 1996). 

“Hedefimiz, özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi 

toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar, ahlaki değerlere ve 

geleneklere duyarlı ve hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı ve yetenekli 

gençler yetiştirmektir” (Gül, 2002).  

Yukarıda aktarılan hükümet programları örneklerinden de görüleceği üzere, 80 

sonrası Türk toplumunda gençlik kültürüne ve genç kuşağa yüklenen anlam ve değerler 

küresel dünyanın değerleri ile bütünleşmiştir. Yabancı dil bilmeleri, kendi işlerini 

kurabilmeleri yönünde teşvik edilen gençler bu anlamda neo-liberal ekonominin ve 

küresel kapitalist sistemin ihtiyacı olan birey olarak yetişecek, bir diğer yandan ise, 

ahlaki değerlere ve geleneklere duyarlı olmaları istenerek yerel kültürü korumaları 

beklenilmektedir. Küyerelleşme kavramı ile ele alınabilecek bu söylem ile, 2000’li 

yıllardan itibaren muhafazakarlık ve geleneklere önem vurguları daha sık ve daha net 

yapılarak, bir yandan da teknoloji, eğitim gibi alanlarda “medeni, çağdaş, batılı 

değerlerin” korunması ve ilerletilmesi şart konularak küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu 

birey portresi çizilmektedir.  Türkiye için modern toplum yaratma çabası, hükümetlerin 

söylemlerinde geleceğin taşıyıcısı ve değişimi en hızlı kabul eden gençler üzerinden 

şekillendirilmektedir. Geleceğe yönelik yatırımlara da, hedeflenen toplumu oluşturmada 

egemen olacağı düşünülen genç kuşaklar üzerinden yön verilmektedir. 
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2.BÖLÜM: TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKARLIK ve YENİ 

MUHAFAZAKARLIK  

 

Türkiye’de muhafazakar düşünce; kaynakları, gelişimi ve sonuçları açısından 

Batı toplumlarından çok farklı bir seyir izlemiştir. Batı muhafazakarlığı, Fransız 

Devrimi’nin felsefi temellerine ve Endüstri Devrimi’nin kapitalist değerlerine karşı 

aristokrat ve kilisenin gösterdiği tepkilerin bir sonucu olarak gelişmiştir. Türk 

muhafazakarlığı ise kendi başına bağımsız bir siyasal ideoloji olarak değil, daha çok 

modernleşme hareketlerine ve Cumhuriyet rejimine paralel olarak kültürel düzeyde 

gösterilen tepkilerin bir sonucu olarak gelişmiştir. Çoğu kez gelenekçilik ve dindarlık 

olarak anlaşılan muhafazakarlık, suçlayıcı bir tavır olarak “gericilik”, psikolojik bir tavır 

olarak “tutuculuk”, sosyolojik bir tanım olarak “irticacılık” ve siyasi bir duruş olarak da 

“yobazlık” kavramıyla özdeşleştirilmiştir (Akdoğan, 2004). Bundan dolayı da özellikle 

muhafazakar kesim, merkez tarafından hem gericiler kategorisine konularak, 

istenmeyen kimseler ilan edilmiş ve sistem dışına itilmişler, hem de özellikle dini 

simgeler içeren muhafazakar semboller, siyasal ve ideolojik oldukları gerekçesiyle 

kamusal alanın dışında tutulmuştur. 

Türkiye’de muhafazakarlığa, kültürel bir duruştan çok ideolojik bir 

paradigmadan yaklaşılmıştır. Özellikle Cumhuriyet döneminde muhafazakar kesim, 

merkez tarafından hem gericiler kategorisine konularak, istenmeyen kimseler ilan 

edilmiş ve sistem dışına itilmişler, hem de özellikle dini simgeler içeren muhafazakar 

semboller, siyasal ve ideolojik oldukları gerekçesiyle kamusal alanın dışında 

tutulmuştur. 

Türkiye’de Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yeni rejimin ontolojik veçhesine 

ve reformist politikasına karşı eleştirel bir tutum takınarak ortaya çıkan muhafazakarlık 

biçimine İrem, “Cumhuriyetçi muhafazakarlık” adını vermektedir. Cumhuriyetçi 

muhafazakar hareketin içinde yer alan bir grup aydın (Peyami Safa, Mehmet Şekip 

Tunç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ahmet Ağaoğlu, Hilmi Ziya Ülken) tarafından 

geliştirilen Cumhuriyetçi Muhafazakarlık ideolojisi, başlıca şu özellikler temelinde 

şekillenmiştir; “felsefi olarak materyalizm, pozitivizm, akılcılık ve hümanizm 

karşısında ruhçu ve romantik bir cereyan olarak çıkmış, Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi 
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eski ve yerel siyasal hareketler karşısında milliyetçi bir siyasal mecrada gelişerek, 

radikal-kültürcü bir şekil almış ve liberalizm ve sosyalizm gibi modern ideolojiler 

karşısında hem felsefi hem de siyasal anlamda modern muhafazakar bir ortamın 

cumhuriyetçi seçkinler arasında doğmasına yol açmıştır” (İrem, 2003a:108). Böylece 

Cumhuriyetçi elit içinde yetişen bu çevre, bir tarafta dini konulardaki hassasiyetlerini 

dile getirmişler öte taraftan Cumhuriyetin temel değerlerine ve kurumlarına karşı da 

olumlayıcı bir tavır takınmışlardır. Türkiye’de geleneksel toplum adına değişime karşı 

çıkan bu muhafazakar çevreler, aslında yaşanan değişime ve devrime muhalif bir 

kimlikte karşı çıkmazlar ve sistemin dışında da kalmazlar. Tam aksine Türk 

muhafazakarları, bizzat devrimin öncükadroları arasında yerlerini almışlar, ancak 

eleştirilerini sistem içinde yapmışlardır (Beriş, 2005:393).  

Türkiye’de ne Aydınlanmanın kültürel devrimi, ne liberalizmin sözleşmeye 

dayanan bireyciliği, ne Fransız devriminin reformculuğu ve ne de endüstri devriminin 

kapitalizmi gibi tarihsel-toplumsal gelişmeler ortaya çıkmadığı için muhafazakar siyaset 

de tıpkı diğer ideolojiler gibi hem felsefi hem de siyasi açıdan gelişmemiştir. Batı 

muhafazakarlığı, bir tarafta toplumsal dokuyu bozmaya dönük her tür girişime şiddetle 

karşı çıkarken, diğer taraftan, kurumsallaşmış kabullere saygı duyulmasını, organik 

toplum yapısının korunmasını, bireyleri bir arda tutan sivil örgütlenmelerin, dini ve 

ahlaki değerlerin, geleneksel ve kolektif pratiklerin desteklenmesi gerekliliğini 

vurgulayan bir siyaset felsefesi olarak gelişmiştir. Türk muhafazakarlığının ise, ne 

topluma ilişkin, ne de modernleşme adına gerçekleştirilen devrimlere ilişkin bir söylemi 

olabilmiştir. Türkiye’de muhafazakar siyaset, hem liberal hem de milliyetçi tonları 

içinde barındıran geniş bir yelpazeye sahiptir. Türk toplumunun siyasal eğilimi de 

genelde bu yönde olmuş ve milliyetçilik, muhafazakarlık ve liberal demokrasi, merkez 

sağ partilerin temel bileşenlerini oluşturmuştur. Çaha (2005:122–123), Türkiye’de 

merkez sağ siyaseti –muhafazakarlık, liberallik, milliyetçilik ve İslamcılık- olmak üzere 

dört ana bloktan oluştuğunu, Türk muhafazakarlığının da, “kültürel”, “milliyetçi”, 

“devletçi”, ve İslamcı” olmak üzere dört alt kategoride değerlendirilebileceğine işaret 

etmektedir. Bu tespitler, Türkiye’de muhafazakar siyasetin, aslında liberal eğilimli bir 

muhafazakarlık olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim merkez sağ siyaset pratiğinde 

görüleceği gibi muhafazakar geçinen partiler ki –bunlar, çok partili hayata geçilen 1946 



70 
 

yılından beri ya sürekli iktidarda ya da iktidar ortağı olmuşlardır- hemen hepsi bir 

tarafta muhafazakar ilkelere –aile, din, devlet, toplum, ahlak, gelenek, gibi milli ve 

manevi değerlere- öte taraftan, -sınırlı devlet, hukuk devleti, anayasal hükümet, özerk 

piyasa, özel mülkiyet, bireysel haklar- gibi liberal ilkelere vurgu yapan bir siyaset 

tarzını benimsemişlerdir. Bu anlamda yeni muhafazakar ideoloji, Türk muhafazakarlığı 

için çok da yeni değildir denebilir.  

Türk muhafazakarlığının Batı muhafazakarlığı ile kesiştiği nokta, kendisini 

modernizme konumlandırması ve modernizmin yıkıcı etkileri şeklinde 

klişelendirebilecek bir terminolojiyle, modernizmin de kurgusal alanını terk etmeyi 

kabullenmeyerek içinde yaşadığı çağı eleştirmesidir. Ancak bu ikili lişki sayesinde, 

modernitenin kültürel alanda yarattığı boşluk ve hasarları onarıp, kendi tezlerini 

sunarken, modernizmi de tersten onaylamış ve topluma onaylatmış bulunur. 

Muhafazakarlar bu şekilde, kapıdan kovduğu aydınlanma ve modernite teorilerini 

reform vasıtasıyla yeniden kurgulayarak, ‘bacadan’ içeri almış olurlar. Batı 

muhafazakarlığında söz konusu yöntem ‘Doğru Aydınlanma’ şeklinde kodlanır. Türk 

Muhafazakarlığında ise aynı yönelim, “Milli kültür, uluslararası medeniyet/özde Türk 

kalıp, Avrupa’nın teknolojisini almak ve bu teknolojiyi Türk terbiyesinden geçirerek 

modernizmin yıkıcı tesirlerinden uzaklaşan bir kalkınmacılığı ulaşmak” iddialarıyla 

formüllendirilir. (Dural,2006:61).  

Türk muhafazakarlığının oluşumunu, siyasi ve gündelik yaşama nasıl sirayet 

ettiğini açıklamak için dönemin önemli aydınlarının eserlerine bakmak faydalı olacaktır. 

Bu noktada karşımıza çıkan isimlerden biri Peyami Safa’dır. Peyami Safa’nın kendini 

hem kültürel, hem de politik anlamda ortaya koyduğu ilk romanı Fatih-Harbiye 

olmuştur. Fatih-Harbiye
9
 ile yazarın Türk Devrimi’ne “bakışının” ilk devresinin de 

başlangıcıdır. Peyami Safa’nın ikinci devresi, artık reformlar sürecine etki edebilecek 

yetkinliğe kavuştuğu, onlara kendince bazı anlamlar yükleyerek sesini duyurabildiği ve 

böylece kuşkularından kurtularak iktidara ve reformların geleceğine ilişkin güven 

                                                           
9
Fatih Harbiye; romanın baş kahramanı Neriman, Harbiye ile sembolize edilmiş “batılılaşma 

hastalığına” tutulmuş ve Fatih ile simgelenen aslını, inkar eden hareketler sergilemektedir. Safa, 

Neriman’ı romanın birçok yerinde “Türkiye” ile bir tutmaktadır. Bu romanda Peyami Safa, 

Türkiye’nin seçmiş olduğu modernleşme projesine karşı bazı kuşkuları olduğunu, fakat onları, 

üstesinden gelinemeyecek değil, “ıslah edilebilir” sorunlar olarak gördüğünü 

belirtmektedir.(Peyami Safa, Fatih-Harbiye, İstanbul: Semih Lütfü Sühulet Kütüphanesi, 1931). 
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hissinin doğduğunu vurguladığı, Türk Inkılabına Bakışlar
10

 isimli kitabını yazmasıyla 

başlamaktadır. Öğün, Safa’nın bu kitabını “muhafazakar bir gözle yazılmış son derece 

önemli bir Türk Politik Akımlar tarihi” olarak görmektedir (Ögün,1997:117). Safa’nın 

Kemalizm algısı, bir yandan en genel haliyle muhafazakarlığın Cumhuriyet ideolojisi 

içinde tekabül ettiği yeri gösterirken, bir diğer yandan “Türk muhafazakarlığı” üst-

başlığı altında yapılan değerlendirmelerde birbirinin yerine rahatlıkla kullanılabilen 

“kültürel muhafazakarlık”, “milliyetçi muhafazakarlık”, “cumhuriyetçi muhafazakarlık” 

gibi terimlere, daha dikkatle yaklaşılması gerektiğini ortaya koyar (Doğu- Batı, yıl:14, 

sayı:58, s:192). 

Peyami Safa işe önce Batı’yı açıklamakla başlar. Analizinin odağı bir coğrafi 

mekan olarak Avrupa değil, bir kafa olarak Avrupa’dır. Avrupa, Roma’nın toplum 

disiplini, Hristiyanlığın ahlak disiplini ve Yunan’ın zeka disiplininden müteşekkildir 

(Moran, 1999:167). Ortaçağ boyunca Yunan mirasını kaybeden Batı, onu Rönesansla 

birlikte yeniden yakalamıştır. Hristiyanlık ise içine girdiği topluluklara insan ruhunun 

selametini getirmekte ve bu ruha bir derinlik ve nihai olarak bir ahlaki disiplin 

vermiştir. Peyami Safa iki tür Doğu görür. Bunlardan biri Budizm ve Brahmanizm’in 

Uzak Doğu’su iken diğeri İslam’la yoğrulmuş Müslüman Doğu’dur. Safa, Batılıların 

şarkiyatçı anlayışını kritik ederek onların “doğu” diye bir genellemeye gittiklerini; 

Hintliyi, Arap’ı, Türk’ü bu genelleme içinde birbiriyle karıştırdıklarını belirtir 

(Safa,1996:128-139). Oysa Müslüman Doğu’nun özünde “kadercilik”, “uyuşukluk” gibi 

onu Batı karşısında geri bıraktıran unsurlar yoktur.  Safa’ya göre Ortaçağ’da Aristoteles 

ve Platon etkisindeki Türk- İslam kültüründe, İbni Sina, Farabi ve İbni Rüşd gibi “halis 

Türkler”, Yunan düşüncesinin  Batıya aktarılmasında hayati bir köprü işlevi görmüştür 

ve hatta bugünkü akılcı ve tabiatçı Avrupa kafasının ilk çatısını Türkler kurmuştur. 

                                                           
10

Peyami Safa 1938 yılında yayınladığı “Türk İnkılabına Bakışlar” adlı kitabında, “Türk 

İnkılabını Arap ve Frenk maymunluğuna çevirmeden” yol almak gerektiğini vurgulamaktadır. 

Türk Inkılabına Bakışlar Cumhuriyet’in 15. yılı için, daha önce Cumhuriyet gazetesinde 

yayımlanan makalelerin bir toplamından oluşmaktadır. Kitapta, önceki akımların neden başarıya 

ulaşamadığını ve zaten ulaşmalarının da mümkün olmadığını anlatmaktadır. Eser, temelde 

Türkiye’nin geri kalmışlığını düşünsel temelde açıklamayı amaç edinmiş ve bunu, başından 

sonuna kadar bütün eserlerinde görülen ve belirli bir süreklilik izleyen, “Batı” ve “Doğu” 

karşılaştırmasıyla yapmaya çalışmıştır. Ona göre “Batı” ve “Doğu” birbirinden ayrı 

düşünülemeyecek bir bütündür. “Doğu”nun geri kalmasının sebebi, “mistisizme” saplanması ve 

kör inançlar içinde “modern” olanı yakalayamamasıdır (Safa, 1996).  
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Batıda bütün hücumlara rağmen Rönesans’a kadar uzanan bu düşünce Doğu’da mistik 

ve teolojik eleştirinin üstün gelmesiyle yarı yolda kalmıştır (Doğu- Batı, yıl:14, 

sayı:58:205). 

Muhafazakar düşünce için de can alıcı mesele Kemalizm ile gelenek arasındaki 

ilişkidir. Safa’ya göre, Kemalizm gelenek düşmanı değildir. Bunun en büyük delilli, 

hala resmi bayram özelliğini korumaya devam eden dini bayramlardır. Kuran’ın 

Türkçeye tercümesi ve ezanın Türkçe okunması da milliyetçilik prensibinin sonucudur 

ve esasında dine verilen değeri göstermektedir. Batıdan alınan takvim, kılık-kıyafet, 

medeni kanun, alfabe gibi gelenek ve adetler, dini mahiyetlerini kaybederek, tamamıyla 

medeni bir mahiyet aldıkları için bunların Hristiyan geleneği ile bir bağı kalmamıştır. 

Dolayısıyla bu medeni geleneklerin alınmasında hiçbir mahzur yoktur (Doğu- Batı, 

yıl:14, sayı:58, s:206). Peyami Safa’nın Kemalist inkılaplar karşısında bir muhafazakar 

olarak “gelenek”i kavrama tarzı farklıdır. Onun yaklaşımında gelenek neredeyse tek 

başına dine indirgenir. Ona göre Kemalizm, dini geleneğin medenileşmeye engel olan 

yanlarını attıktan sonra, onu milli geleneğin bir parçası olarak muhafaza etmiştir. Nazım 

İrem’in belirttiği gibi, Safa ve diğer muhafazakarların dinle olan ilişki biçimi “yeni bir 

cumhuriyetçi inanç anlayışı olarak sunulan, ait olmadan inanmak modeli çerçevesinde, 

İslamın geleneksel ruhundan köklü bir sapmaya işaret etmektedir. (İrem, 1997:59).  

1950’li yıllarda Peyami Safa Türk Düşüncesi isminde bir dergi çıkartmaktadır. 

Bu dergide, artık “muhafazakar” kimliğiyle bilinmek bir çekince yaratmamakta, aksine 

Mustafa Şekip Tunç “Muhafazakarlık ve Liberallik” ismiyle bir yazı yayımlayıp, 

Türkiye’de “şuurlu muhafazakarlığın” ve “şuurlu liberalliğin” yaygınlaşması 

gerektigini vurgulamaktadır (Tunç,1954:88-92). Safa’nın muhafazakar düşünceyle yan 

yana getirilebilecek yaklaşımlarının bütünü, milliyetçilikle olan münasebetleri 

ölçüsünde bir anlama kavuşabilmektedir. Batılılaşma ise, bu milliyetçiliği güçlendirip 

muasır seviyeye çıkartacak bir zorunluluk olarak denklemin içinde yerini alır. Safa’nın 

milliyetçi muhafazakarlığının ulaştığı yer, Ziya Gökalp’in Türkleşmek, İslamlaşmak, 

Muasırlaşmak formulünün “Türkleşmek ve Avrupalılaşmak” a indirgenip bir sentez 

olarak takdim edilmesinden ibarettir (Doğu- Batı, yıl:14, sayı:58:211). 

Türk modernleşmesinin ideolojik yapısının  fikir önderi olarak kabul edilen Ziya 

Gökalp, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde toplumun geri kalmışlığının 
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nedenlerini araştırmış ve çöküşün başlıca nedeni olarak toplumsal bütünleşmenin 

zayıflamasını göstermiştir. Gökalp, bilim ve pozitif hukukun bile Batı uygarlığının asli 

ögesi olarak gösterilemeyeceğini ve Batı uygarlığının asıl taşıyıcı öğesinin ulusal 

kültürler olduğunu savunarak Türk ulusçuluğunun  temellerini atmıştır (Berkes, 

2005:412). Gökalp modern bilim ve hukukun çağdaşlaşmanın ön koşulu  olduğunu, 

ancak toplumsal ilerleme için bunun yeterli olmadığı görüşünü savunmuştur. 

Çağdaşlaşmanın yeterli koşulu olarak ulusal çıkarlara öncelik verilmesini sağlayan 

bütünleşmeyi kabul etmiştir. Gökalp, toplumsal ilerlemenin gerçekleşmesi için İslam 

geleneklerinin ulusal kültürle bağdaşabilecek biçimde çağın koşullarına uygun olarak 

yeniden yorumlanmasını önermiştir. 

Kültüre ilişkin görüşlerini muhafazakarlık anlayışı ile yorumlayan Gökalp’e 

göre, din, Türk’ü Avrupa’lıdan ayıran en başat özelliklerinden biridir. “Bizi Avrupa’dan 

her şeyden ziyade ayıran dindir. Avrupa daima Hıristiyan kalacak, biz ebediyyen 

Müslüman kalacağız. Bununla beraber, Avrupa’dan diniyat ilmini almamızda da hiç bir 

mahzur yoktur. Çünkü diniyat, bütün dinlere aynı nazarla bakan bir ilimdir ve yalnız 

dinlerin nasıl tetkik edileceğine dair müsbet ve objektif usulleri gösterir” (Gökalp,1980 

:41). Aynı şekilde Türk kültürüne ait milli bir ahlak anlayışı olduğunu ve bunun da 

Avrupa’dan alınamayacağını belirten Gökalp, dil konusunda da “milli lisanın” kendi 

kültürümüze ait korunması gereken bir değer olduğunu vurgular. Tüm bunların yanında 

ise, medenileşmek için Avrupa’nın ilim ve tekniğinden faydalanmak gerektiğini 

vurgular. Muasır medeniyet seviyesine Avrupa’nın ilim ve tekniğini kullanarak, ama 

“Türklüğümüzü ve İslamlığımızı tamamiyle muhafaza etmek şartıyle” ulaşılması 

gerektiğini belirtir (Türkdoğan,2005:39).  

Milletlerin siyasi hayatında muhafazakar partilerin önemli olduğunu söyleyen 

Gökalp, inkılapçıların eskiye ait her şeyi yok ettiğini, muhafazakarların ise cansız 

olanları yıktığını, canlı olanları da inkılapçılara karşı koruduğunu belirtir. Osmanlı 

medeniyeti, bağlı olduğu Doğu Roma geleneğine ait cansız bir geçmişi içinde 

barındırdığından dolayı inkılapçı, Türk kültürü konusunda ise muhafazakar olduğunu 

belirten Gökalp, Türk kültürünün toplumun içinde ve kendiliğinden doğduğu için 

müdahale edilemeyeceğini çünkü kültürün, toplumda canlı olarak yaşatıldığını belirtir. 

Ona göre medeniyet, bireysel üründür. Toplum ya Batı medeniyetini kabul edecek ya da 
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Batı medeniyeti tarafından mahkum edilecektir (Türkdoğan, 2005:38-41). Medeniyet ve 

kültürü belirgin şekilde birbirinden ayıran Gökalp için, Batı medeniyetini kabul 

ederken, Türk kültürünün muhafaza edilmesi konusunda kesin bir tavır içindedir.  

Genel olarak muhafazakar teorinin dayandığı ontolojik zeminin liberalizmin 

özgürlükçü felsefesiyle çakıştığı görülmektedir. Muhafazakarlık, Aydınlanma devrimine 

karşı gösterilen tepkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkarken, liberalizm ise varlığını 

bizzat bu devrime ve bu devrimin sonuçlarına borçludur. Yani muhafazakarlık, 

Aydınlanmaya bir tepki hareketi iken, liberalizm Aydınlanma düşüncesiyle hayat 

bulmuştur. Çünkü Aydınlanmanın, rasyonalist felsefeye, aklın kurucu rolüne ve 

emprisizme dayanan epistemolojisi, bizzat muhafazakar düşünceyi doğurmuştur. Aynı 

şekilde Aydınlanmayla birlikte; düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesi, reform 

hareketiyle dinin sosyal baskı olma özelliğini yitirmesi, kilise ve devletin birey 

üzerindeki etkisinin azalması, Rönesans’la özgür düşüncenin, Fransız Devrimiyle temel 

insan hakları ve eşitlik ilkesinin benimsenmesi, Sanayi Devrimiyle de kapitalizmin, 

özerk piyasanın ve özel mülkiyetin ortaya çıkması, liberal ideolojinin gelişmesine yol 

açan başlıca etkenler olmuştur. Her iki ideolojinin belki de en kırılgan noktası, zamanla 

ilgili farklı bir algılayış içinde olmalarıdır. Liberalizmin ve muhafazakarlığın zamana 

ilişkin bu farklı algılayışları, temel ilkelerde kimi zaman uzlaşamamalarına ve 

dolayısıyla birbirlerinden uzaklaşmalarına yol açmıştır (Belge,2003:154). Ancak, Soğuk 

Savaş sonrasında dünyada oluşan yeni siyasal dengeler, hem liberalizmi hem de 

muhafazakarlığı birbirine yaklaştırmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle de 

sosyalist ideolojinin irtifa kaybederek tarihin tozlu sayfalarında yerini almasıyla sağ 

siyasetin temel ideolojileri olan liberal ve muhafazakar düşünce geleneği ve bu geleneği 

temsil eden siyasal partiler daha da güç kazanmışlardır. 1980’lerle birlikte Amerika’da 

ve İngiltere’de iktidara gelen hükümetlerin siyasal programları bu iki ideolojinin 

ilkelerinden oluşmuştur. Bu açıdan politik bir ideoloji olarak yükselen liberal ve 

muhafazakar değerler, gerek günümüzün Batı dünyasında, gerekse Batı dışında kalan 

toplumlarda iktidara gelen partilerin esas prensiplerini oluşturmaktadır (Çiğdem, 

2003:252). Sol siyaset, radikal devrimci sosyalizmin yerine liberal değerleri de içinde 

barındıran yeni bir sosyal demokrasi ideolojisiyle ancak iktidara gelebilmiştir.  
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Her ne kadar liberalizm ve muhafazakarlık temel bazı konularda (birey, akıl, 

toplum, devlet, siyaset, vb.) ortak düşünceyi paylaşmasa da muhafazakarlığın bireysel 

özerkliğe, sınırlı devlet ilkesine ve serbest rekabet konusunda liberal öğretiye doğru 

kayması, diğer bir deyişle bu konularda liberalizme eklemlenmesiyle liberalizm ve 

muhafazakarlık yakınlaşmaya başlamıştır (Öğün, 1997:52). Köker’e göre bu 

yakınlaşmanın en önemli nedeni, bireyin özgürlüğünü temel alan ve bu özgürlüğe karşı 

başta devlet gücü olmak üzere her tür baskı unsurunun sınırlandırılmasını isteyen bir 

“serbestlik modeli”nin hem liberaller hem de muhafazakarlar tarafından benimsenmiş 

olmasıdır. Bu anlayışın Türkiye’deki tezahürünü ise, 1980’lerde iktidara gelen Özal 

hükümetinin temsil ettiği Liberal- Muhafazakar siyasette görülmeye başlanmıştır. Bu 

anlayışta, “devletin yurttaşlara ve dolayısıyla topluma hizmet için var olduğunun 

vurgulanması (devletin ontolojik önceliğinin yadsınması), iktisadi liberalizmin (serbest 

piyasa ve girişim özgürlüğünün) siyasi ve kültürel liberalizmle (fikir, inanç ve vicdan 

özgürlüğü ile) bütünleştiğinin dile getirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilerek 

toplumsal inisiyatife yer açılmasının hedeflenmesi (ademi merkeziyetçilik), devletin 

“küçültülerek güçlendirilmesi”nin hedeflenmesi gibi liberal unsurlarla, toplumun din 

ağırlıklı geleneksel davranış tarzlarına kamusal olarak saygılı olunacağının….” 

Belirtilmiş olması, “yeni sağ” adını verilen siyaset tarzının Türk toplumu tarafından 

benimsendiğini gösterir (Köker, 2003:288). Özal hükümeti, uyguladığı bu liberal ve 

muhafazakar politikalarla uzun bir süre iktidarda kalmayı başarmış ve kendinden 

sonraki iktidarların da siyasi yapısını belirleyici bir model olarak Türk siyasi tarihinde 

liberal muhafazakarlığa kayan, yeni muhafazakar yaşam biçimlerinin oluşmasına zemin 

hazırlayan bir dönüm noktasının belirleyicisi olmuştur. Söz konusu dönemin 

günümüzdeki yansımalarını daha iyi değerlendirebilmek için Türkiye’de muhafazakar 

dönem daha ayrıntılı bir şekilde aşağıda ele alınmaktadır.  

 

1.Türkiye’de Muhafazakar Dönem 

Muhafazakarlık, “Aydınlanmanın radikalizmine (‘aşırılıklarına’), veya bir ‘yeni 

başlangıç yapma ’düşüncesi olarak kendini milatlaştıran “Aydınlanmacılığa” karşıt 

olarak kendi düşüncesini oluşturur. Muhafazakarlık “gerici” değil, değişmeye ve 
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gelişmeye açık bir düşüncedir. Fakat “değişimin, her ülkenin tarihsel, politik ve 

toplumsal bağlamı ile uyumlu olması” gerekmektedir. Anthony Giddens’ın da belirttiği 

gibi, muhafazakarlığa göre “geleceğe bakış her zaman geçmişe bakış üzerinden 

temellendirilmelidir” (Giddens, 1992:34). Türk muhafazakarlığının günümüzdeki 

yapısını anlamak için bu noktada geçmiş yansımalarına değinmek gerekmektedir.  

Türk muhafazakarlığının gelişimi, Türk modernleşme tarihinde ortaya 

çıkmaktadır. Türk modernleşme tarihinde modern olanın algılanışı, modern ve modern 

olmayan ikilemlerin yaratılması, muhafazakar düşüncenin niteliğini de belirlemiştir. 

Osmanlı dönemine ait, modernleşmenin kültürel ve sosyal anlamda değiştirici ve bir 

anlamda “yabancılaştırıcı” etkilerine karşı bazı “ahlaki” çıkışlar vardır. Ancak, 

Türkiye’de herşeyin yeni baştan, “topyekün” yaratılması üzerine kurulmuş bir 

modernizm anlayışına Cumhuriyet ile beraber girildiği temel alınacak olursa, bu yaratım 

sürecine kendi ölçütlerince müdahale etmek isteyen muhafazakar kimliklerin ortaya 

çıkışını bu tarihlerde başlatmak daha dogru olacaktır. 

Kapitalizm Türkiye’ye “resmi” girişini, ulusal sermaye birikimi zayıf, ticareti 

gayrimüslim uyrukların elindeki, dağılmakta olan bir imparatorluğa nihai darbeyi 

indiren millici bir askeri-sivil bürokrat kadro, yani Kemalistler eliyle yapmıştı. Bu elit, 

kontrollü bir kapitalist kalkınmanın yanısıra Batı tipi bir modernleşmeyi de ulusal 

biçimlenişin olmazsa olmazı olarak görmekte, bu ise, halkın büyük çoğunluğunun dini 

olan İslam üzerinde sıkı bir merkezi denetimi gerekli kılmıştır. Modernleşmenin sihirli 

anahtarı “Batılılaşma”dır; Türk İslamı’nın da Batılılaşma ile uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu, genellikle “tepeden inmeci” yöntemlerle gerçekleştirilen 

modernleşme/Batılılaşma süreçlerinin, ama özellikle de onların iktidar ve servet 

kaynaklarının Batılılaşmış bir burjuvazinin elinde yoğunlaşmış olmasının, onların 

boyutlarına erişemeyen taşralı sermaye başta olmak üzere, gelenekçi Müslüman 

kesimler üzerindeki olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir (Özbudun, S., Demirer, 

T.,2012:602). 

Muhafazakarlık, Fransız Devrimi sonrasında devrimin ve devletin yok ettiği 

geleneksel otorite ve geleneksel özgürlükleri koruma kaygısıyla ortaya çıkmıştır. 

Fransız Devriminin idealleri ve devrim anlayışı dünyada yayıldıkça, muhafazakarlık da 



77 
 

yayılmış ve farklı renkler kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nde de Fransız Devriminin 

etkisiyle eşitsiz ve hiyerarşik bir imtiyaz sistemi olan milletler düzeninden eşitlik 

temelinde bir hukuk düzenine geçme yönündeki 1856 Islahat Fermanına karşı, eşitlik 

prensibinin uygulanmasını isteyenlerin tepkisini dile getiren Cevdet Paşa ile 

muhafazakarlığın ortaya çıkışından bahsedilebilir. Ancak muhafazakarlık açısından 

kopuş sayılabilecek asıl tarihsel dönem, Cumhuriyet sonrasında, Tanzimat’tan beri 

devam eden ikili yapı ortadan kaldırılarak geleneksel otorite ve geleneksel özgürlükler 

kesin olarak bertaraf etmiştir.  

Devlet eliyle toplumun dönüştürülmeye çalışılmasını öngören bu kopuş 

sürecinde, sarayı konak, tekke ve zaviye gibi kurumlarla birlikte, muhafazakarlığın 

toplumsal anlamda görünürlük kazandığı, “eski hayatı” simgeleyen bütün kurumlar 

ortadan kaldırılmaya ve Cumhuri hayat kurulmaya çalışılmıştır. Ancak özlenen kültürel 

homojenlik yine sağlanamamış, Cumhuri hayatın karşısında tepkiler muhafazakarlık adı 

altında toplanmıştır. Bürokratik Cumhuri hayatın tahakkümü karşısında 1946’dan sonra 

gelişen demokratik hayat, eskiden kalanın görünürlük kazanmasını kısmen 

serbestleşmiştir. Ancak bunun eskinin ihyası olmadığı, semboller ötesinde popüler bir 

melez kültür olduğu görülmüştür. Bu arada giderek artan bir şekilde köyden şehirlere 

gelen kitleler, bir yandan eski hayatlarını terk edip hızla değişmek isterken, diğer 

yandan da tutunacak bir dal aramışlardır. Siyasi muhafazakarlık söylemi ve esas 

itibarıyla dini semboller bu ihtiyaca cevap verirken, bu cevabın İstanbuli hayatı yeniden 

üretmesi mümkün olmamıştır. (Yılmaz, 2006:8).  

Türkiye’de muhafazakar düşünce, Batı Avrupa veya Amerika deneyiminde 

görüldüğü gibi toplumsal devrimlerin veya sınıfsal çatışmaların sonuçlarına karşı 

politikve ideolojik düzeyde verilen tepkilerin bir sonucu olarak değil, geç Osmanlı 

döneminde başlanan ve erken Cumhuriyet döneminde devam eden modernleşme ve 

Batılılaşma hareketlerine karşı kültürel düzeyde verilen pragmatik tepkilerin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, Türk muhafazakarlığının siyasi ve felsefi, 

tarihi ve sosyal temelleri gelişmediği gibi, bir siyasi pratik olarak da yeterince 

gelişmemiştir. Daha çok milliyetçi ideolojiye (Türk-İslam sentezi) eklemlenerek karma 

birkimliğe bürünmüştür (Akgün,2002). Bir düşünce biçimi olarak muhafazakarlık, 



78 
 

“gelişmesini, bütünlüklü tarih ve çoğulcu kültürel üretimler üzerinden gerçekleştirdiğini 

idda eden Öğün’e göre Osmanlı kurucu iradesi, salt kendi söylemi doğrultusunda 

gelişme gösterseydi taraf olacak, toplumla ilişkilerini gerilimler üzerinden yapacaktı. 

Öğün, Osmanlı devletinin içteki farklılıkları, çoğulcu bir kültürel formda 

değerlendirdiğini ifade etmektedir. Ancak Osmanlı bu anlayış sayesinde kendine ait 

olmayan unsurları, kendinde var ederek ve kendini de başkalaştırarak kendini yeniden 

üretebilmiştir (Öğün, 1998:81-82).  

Tanzimat ile başlayan Türk modernleşme projesi, İslamcılık, Türkçülük ve 

Batıcılık gibi üç farklı politik fikir etrafında biçimlenmiştir (Safa,1996:27-65). 

Tanzimattan Cumhuriyete modern kurumlar ile geleneksel değerlerin bir arada 

yürütülmesini ve zamanla geleneksel yapıların modern kurumlara dönüştürülmesini 

amaçlayan proje gerçekleşememiştir. Cumhuriyet döneminde ise, İslamcılık ve 

Türkçülük akımları, modernleşme sürecinin engeli olarak görülmüştür. Öğün, Türk 

muhafazakarlığının şekillenmesinde muhafazakarlığın temel dayanağını oluşturan tarihi 

ve kültürel birikimlerin yeniden üretilmesi yerine, kökleri Osmanlıya uzanan merkez-

kenar, resmi alan-gayri resmi alan çatışmalarının önemli olduğunu belirtmektedir 

(Öğün,1997:148-153).  

Osmanlı modernleşmesiyle başlayan süreçte, Osmanlı seçkinlerinin 

imparatorluğu nasıl kurtarırız sorusu, İslam, sekülerizm ve onun doğurduğu milliyetçilik 

arasında bir dengeyi koruma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu sürecin en 

önemli ayaklarından biri de Genç Osmanlıların devletin Müslüman olmayanlarla-

Müslümanları entegrasyon çabasına karşı çıkmaları olmuştur. Genç Osmanlılar, 

Müslümanların bu süreçte yok sayıldığını ve bu durumun Müslümanlar aleyhine 

eşitsizlik doğurduğunu vurgulamışlardır. Bu bağlamda grup modernleşme ve İslam 

arasında sentez yapmaya çalışır ve İslamı Osmanlı Devletinin ve toplumun temel unsuru 

sayarlar. Bu çaba günümüz Türk muhafazakarlığının da özü olan İslam’la milliyetçiliği 

bir ideoloji/kimlik olarak sentezleme çabasıdır (Bora,1999:57). Ahmet Çiğdem’e göre, 

Osmanlı modernleşmesi içinde geleneksel kurumlar aşılabilseydi İslamcılık, Türkçülük 

ve Batıcılık gibi politik gerilimlerin birbirleriyle mücadele etmeleri anlamsızlaşır, bir 

düşünce stili olarak muhafazakarlığın kültüre yaptığı katkı ile toplumda uzlaşma 
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yaratılabilirdi (Çiğdem,1997:45). Niyazi Berkes, 18. Yüzyıldaki muhafazakarlığın, din 

devlet arasındaki geleneksel yapılanmayı savunduğunu, 19. Yüzyılda ise doğu İslami 

geçmişe ait kültürel ve siyasi kurumların canlandırılmasını talep ettiğini, Cumhuriyet 

Türkiye’sinin ilk meclisinde ise muhafazakar söylemin genelde Pan-İslamist eğilimli 

din adamları tarafından dile getirildiğini ifade eder (İrem, 1997:54-55). 

1920’li yıllarla başlayan köklü değişim süreci Türkiye’nin kendine has kültürel, 

ekonomik ve tarihsel nedenlerinin etkisi ile devrim sosyalist bir çizgide değil, “Batı’ya 

rağmen Batı” anlayışı ile özetlenebilecek, kapitalizm merkezli Batılı hedeflere 

yönelmiştir. Merkezi kapitalist ülkelerin modernleşme tecrübelerinin aktarılmasına 

dayanan köklü ve kapsamlı bir Batılılaşma hareketi başlatan Türk Devrimi, Avrupa’da 

ideal biçimine kavuşan liberal modernlik çizgisini kendi özgün şartlarına uyarlarken, 

dönüştürmüş ve farklı bir biçime getirmiştir. Batının işgalci bir güç olarak ortaya 

çıkmasıyla birlikte, batıcılığın siyasal içeriği zayıflamış ve modernlik/medenilik 

isteklerinin ifadelendirdiği bir sosyal reform projesine dönüşmüştür. Batıcılık, 

İslamcılık ve Türkçülüğün bir harmanı olarak modern muhafazakarlık, Kemalist 

Devrimlerin şekillendirdiği yeni ekonomik, kültürel ve siyasal topografyanın içinde 

doğmuş ve çoğu orta sınıf kökenli kültür seçkinleri arasında gelişmiş bir tutum olarak 

yer almıştır. Dönemin iktidar ve muhalefet partilerinin çeşitli kademelerinde birlikte 

görev yapan seçkinlerin ortak temalar çerçevesinde geliştirdikleri devrim, modernlik ve 

değişim siyaseti, takip eden yıllarda Türk liberal- muhafazakar- milliyetçi bloğunun 

muhafazakar modernite anlayışının sınırlarını çizmiştir. (İrem,2011: 28-31).  

Bir Cumhuriyet ideolojisi olarak gelişen muhafazakarlık, bu açıdan ancak 

Cumhuriyetin epistemolojisiyle anlaşılabilir. Türkiye’de muhafazakarlık, “…koruyacak 

şeylerin ne olduğuna karar vermek yerine, “yaratmak zorunda kalan (Çiğdem, 1997:45– 

46) diğer bir deyişle, bir “kök sökme” ve “kök salma” şeklinde gerçekleşmiştir. Daha 

açık bir anlatımla Cumhuriyetçi elitler, bir taraftan modernleştirmek istedikleri 

toplumun dayandığı geleneksel kurumları, değerleri ve yaşam pratiklerini kökünden 

sökmeye çabalarken öte taraftan bunların yerine yeni devletin temellerine uygun siyasal, 

sosyal ve kültürel bileşenler, değerler ve gelenekler kök salmaya çabalamıştır (Atay, 

2003:105–175). Ancak, bu kök sökme ve kök salma çabası toplum katında pek 
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anlaşılamadığı için başarılı olamamıştır. Bu süreçte dinsel ve geleneksel pratiklerin 

yerine konulmaya çalışılan laik ve seküler değerler, toplumsal tabanda hem rağbet 

görmemiş hem de muhafazakar bir tepki ile karşılaşmıştır. Şerif Mardin’in birçok 

eserinde vurguladığı gibi, Cumhuriyet ideolojisi, halkın günlük yaşayışına damgasını 

vuran muhafazakar geleneği dikkate almadığı hatta çoğu kez yadsıdığı için 

gerçekleştirdiği reformlar, toplum tarafından kabul görmemiştir. 

Türkiye’de muhafazakarlığı şekillendiren iki kavramın varlığından söz edilebilir. 

Bunlardan ilki daha önceki “gerici” akımlar ve Cumhuriyet’e sürekli bir alternatif teşkil 

ederek Cumhuriyet kadrolarının baş düşman ilan ettikleri “İslamcılık” ve 

“Osmanlılık”tır. İlk dönem Cumhuriyet muhafazakarları kendilerini muhafazakar diye 

adlandırmaktan çekinmişler ve daha çok, Baltacıoğlu gibi, “ananeci” demeyi tercih 

etmişlerdir. C. Nazım Irem’in de tanımladığı gibi,“bu çekingenliğe yol açan nedenlerin 

başında, Kemalist yönetici seçkinlerin her türlü muhafaza talebini, geleneksel Osmanlı 

sisteminin siyasal ve sosyal kurumlarını koruma ve/veya canlandırmaya yönelik irticai 

talepler olarak görme eğilimleri gelmektedir” (İrem, 2004:10). Türk muhafazakarlığında 

temel olarak alınmış İslami ve Osmanlı’ya ait özellikler hiçbir zaman dönemin 

iktidarıyla çatışma içine girmek gibi bir seçenek oluşturacak biçimde geliştirilmemiştir.  

Temel belirleyici olarak öne ifade edilebilecek diğer kavram “Kemalizm”dir. 

Türk muhafazakarlığı kesin bir şekilde Kemalizm ile çatışmaya girmekten kaçınmış, 

daha çok onun içinde yer almayı yeğlemiştir. Bunun sebebi asıl olarak, 

muhafazakarlığın genel tavırlarından birisi olan, mevcut siyasal sisteme eklemlenerek 

onun yolunu belirlemeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Nazım Irem, dönemin 

genel düşünsel yapısının hangi çerçevede şekillendiğini “Herkes Kemalist’tir; herkesin 

taraf olduğu Kemalizm de devletin, ulusun ve şahsiyetin yeniden kurulmasını 

hedeflemektedir. Temel sorun ise Kemalizm’in ne olduğu sorusu etrafında 

çetrefilleşmektedir”sözleriyle ifade eder (İrem,1997:60).  Kemalizm’in içeriğini 

belirlerken ortaya çıkan durum bizim “Cumhuriyet dönemine damgasını vuran tek ve 

kapsayıcı bir Kemalist projeden ziyade, birbirleri ile çatışan ve yarışan Kemalizmlerin” 

varlığından bahsedilmesini gerektirecektir. Gerçekten de 1930’ların tek sesli gibi 

gözüken şartlarında birbirine alternatif olabilecek fakat hepsi de tamamen “Kemalizm” 
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adı ile kuşatılmış düşünce sistemlerinin tümünün, gelişen “devrim” şartlarını kendi 

ölçütleriyle yorumlayan “Kemalizmler” olduğu belirtilebilir. Türk muhafazakarları, 

Kemalizm içinde yer alarak hem kendi meşruiyetini korumayı, hem de varolanın 

hepsine muhalefet etmektense bazı “yanlış” veya “eksik” gördükleri noktaları 

degiştirmek üzere müdahale edebilmek şansını yakalamak için sistem dışına çıkmak 

gibi bir yaklaşım geliştirmemişlerdir (Oktay, 1986:348). 

Türk muhafazakarlığını anlayabilmek için İslam ve sekülerizm arasındaki 

ilişkinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Şerif Mardin, Osmanlı döneminde ve daha 

sonra Türkiye Cumhuriyeti döneminde İslam ve sekülarizm arasındaki iç içe 

geçmişliğin iki sembiotik kaynağını belirtmiştir. Bunlardan ilki, Osmanlı seçkinlerinin 

siyasal söylemi, ikincisi Nakşibendi Tarikatını Yükselişi ve İslamcıların kendi dünya 

görüşlerini Avrupalıların medeniyet kurgusuyla eş değer hale getirme çabası olarak 

belirtmiştir. (Mardin,2005:34-35). Türkiye’de genelde merkez sağ siyasetin teorik 

felsefesini oluşturan muhafazakarlık, Kahraman’ın deyişiyle ne siyasal bir ideoloji 

olarak ne de kültürel bir kategori olarak gelişmiştir (Kahraman, 2007:9). Bu süreçte 

daha çok ahlaki ve dini değerlere gönderme yapan, bir düşünce biçimi ve tutum olarak 

gelişen muhafazakarlık, reel düzlemde siyasal bir tezahüre/söyleme de sahip olmamış. 

Bundan dolayı siyasal bir kimliğe dönüşemeyip, geleneksel bir kimliğe gömülen bu 

muhafazakar anlayış, sosyolojik açıdan merkezden ziyade çevreye –halk katmanlarına- 

ait bir dünya tasavvuru olarak algılanılmış/anlaşılmıştır. 

Türkiye’de muhafazakarlığın toplumsal ve siyasal alandaki yolculuğunu daha 

net görebilmek adına, toplumsal ve kimi zaman siyasal yaşamda etkili olan tarikatları 

değerlendirmek gerekmektedir.  

Türkiye’de tarikatlar denilince akla ilk gelenlerden biri Nakşilik olmaktadır. M. 

Akif Beki’nin ‘‘Türkiye’de Nakşiler’’ kitabına göre Nakşilik tarikatı Bahaüddin 

Nakşibend tarafından 14’üncü yüzyılda kurulmuştur ve kökenlerini, ilk halife Hz. 

Ebubekir ve bu yolla da Hz. Muhammed’e dayatır. Kurulduğu ilk yüzyıldan itibaren 

daima siyasetin içinde rol alan, iktidara yakın ya da iktidar olma Nakşibendi tarikatının 

en önemli özelliğidir. Nakşibendiler cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yeni rejime 

muhalefet göstermişlerdir. (Beki,1999:52). 
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Şerif Mardin’e göre Nakşibendi tarikatı Sultan II.Mahmut döneminden bu yana 

hem devlet bürokrasisinde etkili aynı zamanda toplum içerisinde de faaliyet gösteren ve 

gündelik hayatta etkisini gösteren bir aktördür (Mardin, 2005:42). 19. Yüzyıldan 

itibaren tüm Anadolunun Nakşıbendi ağları tarafından sarılması Nakşilerin moderniteye 

entegrasyonunu da beraberinde getirmiştir. 1890’larda merkez/çevre ayrımını 

Nakşibendi hareketinin muhalefeti oluşturmaya başlamış ve 31 Mart isyanının dinamiği 

de bunun bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Ayaklanmayı çıkaranlar İslam hukukuna 

dönmeyi talep etmişler ancak sonuç alamamışlardır (Mardin, 2012:46). Bu süreç 

modern dünyada İslamın rolü ne olmalıdır ve bu İslami kitle siyasal, sosyal ve 

entelektüel alanda nasıl yer almalıdır sorusunu gündeme taşımıştır. Bu sorunun cevabı 

Cumhuriyet döneminde medya gibi araçların muhafazakarlar tarafından kullanımıyla 

daha da açık bir hale gelmiştir.  

Nakşıbendi Tarikatı, tarih boyunca farklı yansıma biçimleriyle Türk tarihinin, 

kültürünün, ekonomisinin, siyasetinin ve bireysel kimliğinin bir parçası olmuştur. 

Nakşibendilik, siyasal İslam’a kaynaklık eden örgütlenmiş dini yapıların en 

güçlülerinden biri olması sebebiyle Cumhuriyet döneminde politik düzlemde en çok 

tartışma konusu olan yapılardan biridir. Bu tarikatlar, Osmanlı dönemi ve şimdiki İslami 

sosyopolitik uyanış arasında bir köprü kurar. Örneğin, hem Milli görüş hareketi, hem de 

güçlü Nurcu hareket Nakşıbendi tarikatlarından beslenmiş ve onlardan doğmuştur. 

Nakşıbendi tarikatı, kapitalizm ve modern fikirlerin Müslüman toplumuna nüfus 

etmesine kendi alternatif ağ sistemini kurarak karşı koymayı başarmıştır. Nakşıbendiler, 

Tanzimat Islahatının batılılaştırıcı politikalarını şiddetle protesto etmiş, İslami hukukun 

yeniden ve tam olarak yürürlüğe konmasını isteyen reform karşıtı bir protesto olan 1859 

Kuleli Olayını
11

 tahrik etmişlerdir (Şeker, 2007).  Bir diğer ayaklanma, 4 Mart 1924’de 

                                                           
11

Kuleli Olayı , Osmanlı İmparatorluğu'nda 14 Eylül1859 günü üyelerinden birinin ihbarı 

üzerine ortaya çıkarılan, amacı Abdülmecid'i devirip Abdülaziz'i yerine tahta geçirmek olduğu 

tahmin edilen darbe girişimidir. Olay Kuleli'de geçmemiştir, davası burada görüldüğünden bu 

adla anılmıştır. Gizli örgütün üyelerinin yüksek rütbeli subaylar, ulema ve gençler gibi farklı 

toplumsal kesimlerden olması ve yargılamaların kapalı yapılması nedeniyle örgütün ideolojisi 

hakkında kesin bir işaret bulunamamıştır. Tarihçiler tarafından Tanzimat'a karşı bir tepki olarak 

kabul edilmiştir. (Berkes, 2005:598). 

https://www.turkcebilgi.com/osmanl%C4%B1_imparatorlu%C4%9Fu
https://www.turkcebilgi.com/14_eyl%C3%BCl
https://www.turkcebilgi.com/14_eyl%C3%BCl
https://www.turkcebilgi.com/abd%C3%BClmecid
https://www.turkcebilgi.com/abd%C3%BClaziz
https://www.turkcebilgi.com/tanzimat
https://www.turkcebilgi.com/niyazi_berkes
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Sufi tekkelerinin kapanmasının ardından gerçekleşmiştir. Bunların yerine radikal 

dünyevileşmeyi ve yeni devlet seçkinlerine itaati özendiren halkevleri açılmıştır. Dinsel 

kurumların tasfiyesine rağmen, Nakşıbendi tarikatının, reformlara karşı öncülük etiği 

ayaklanmalardan diğerleri de 1925 Şeyh Said
12

 ve 1930 Menemen
13

ayaklanmalarıdır. 

Cumhuriyet dönemi sonrasında da hayatta kalmayı başaran Nakşıbendi tarikatı, hızla 

düzenlenen reformlara ve laik dünya düzenine ayak uydurmakta zorlananlar için, kişisel 

ihtiyaçlarına cevap bulabildikleri alan olarak bir ihtiyacı gidermiştir. 

1897-1980 yılları arasında yaşayan Mehmet Zahid Kotku Nakşibendiliğin önderi 

olarak 20. Yüzyıl Türk siyasi hayatında etkili olmuştur. Klasik tasavvuf yapılanmasının 

belirgin örneklerinden Kotku, tasavvufun birey merkezli ahlak anlayışını öne çıkararak 

başta ticaret ve teknoloji olmak üzere çağın uyum birimlerine entegre olmayı vurgulu 

bir şekilde tavsiye etmesi, sivil-İslam ya da sivil toplum merkezli İslam yorumlarının 

bireysel ahlakı şekillendirerek modern hayat pratiklerinin çoğuna katılımı mümkün 

kılan disturlar üretmiştir. Şerif Mardin’e göre Zahid Kotku’nun “ilk dinci Türk 

partisini” ve “bir İslami sanayi tesisi kurma konusunda” Erbakan’ı ikna etmesi, ve 

“1968’de İslami davayı benimseyecek olan Sabah gazetesini” kurdurması, daha sonra 

da halefi olan Es’ad Coşan’ı kendine damat olarak seçmesi, onun “modernlik 

konusundaki olağanüstü duyarlılığı”nı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Mardin’in 

ifadelerinden anlaşılacağı gibi, 80’ler Türkiye’sinin İslam tasavvurundaki değişim ve 

dönüşümü daima Zahid Kotku’da bulmak mümkündür (Şeker, 2007). 

                                                           
12

13 şubat 1925 yılında gerçekleşen, Güney Doğu Anadolu'da merkezi yönetime karşı girişilen 

geniş çaplı Kürt ayaklanması. Toprak ağaları, mevcut hakimiyetlerini sürdürebilmek için din 

adamı kimliği ile isyana katılmış, bu süreci toplumun etnik bölünmüşlüğü ve yaşanılan 

çatışmalar desteklemiştir. Bir görüş de bu isyanın İngiltere tarafından Musul- Kerkük 

petrollerinden Türkiye’yi uzak tutmak ve gündemi meşgul etmek üzere Ortadoğu’daki 

etkinliğini kaybetmemek için yaptığı bir faaliyet olarak kabul etmektedir  

(http://blog.milliyet.com.tr/bir-gercek--bir-yalan--seyh-said-isyani/Blog/?BlogNo=450121).  
13

Menemen Olayı ya da Kubilay Olayı olarak Cumhuriyet tarihinde geçen, 23 Aralık1930 günü 

gerçekleşen, İzmir'in Menemen ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan 

öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat 

isteyen bir grup tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar zinciridir. Olayların ardından 

bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş, General Mustafa Muğlalı başkanlığında kurulan Divanı 

Harp'te failler idam dahil çeşitli cezalarla cezalandırılmışlardır. Olayın, zamanın Nakşibendi 

tarikatının lideri Şeyh Esat ve yandaşları tarafından planlandığı ve Menemen'de uygulamaya 

konulduğu iddia edilmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Do%C4%9Fu_Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt
http://blog.milliyet.com.tr/bir-gercek--bir-yalan--seyh-said-isyani/Blog/?BlogNo=450121
http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Menemen,_%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yedek_subay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Fehmi_Kubilay
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeriat
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1k%C4%B1y%C3%B6netim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Mu%C4%9Flal%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Divan%C4%B1_Harp&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Divan%C4%B1_Harp&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nak%C5%9Fibendi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eeyh_Esat&action=edit&redlink=1
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Kotku’nun siyasete en önemli katkısı, Turgut Özal’ın manevi danışmanı 

olmaktır. Bu vasfıyla Özal’ın liberalleştirici, piyasacı ekonomik politikalarını güçlü bir 

şekilde desteklemiştir. Kotku ayrıca, Necmettin Erbakan, Fehim Adak, Korkut Özal, 

Hasan Aksay ve Lütfi Doğan gibi müritlerini cumhuriyetin açıktan ilk İslamcı siyasal 

partisi olan Milli Nizam Partisini kurmaları için de harekete geçirmiştir. Amacı 

geleneksel Türk toplumu ile Kemalist egemen kesim arasındaki keskin kopuşu tedavi 

etmekti. Biyografisini yazan Halit İlhan’a göre, Kotku, teknolojinin lehindeydi ve 

herhangi bir makineyi kullanma konusunda hiçbir tereddüte sahip değildi;insanları 

sürekli firmalar ve ortaklıklar kurmaya teşvik etti ve ekonomik bağımsızlığın önemini 

vurguladı, hayatı siyasette odaklanmıştı. (Yavuz,2005:191). Nakşilik’in bir başka 

önemli noktası Türk siyasi hayatında çoktartışılan bir diğer cemaat olan Nurculuk’unda 

kendisi bir Nakşi olan Saidi Nursi tarafından kurulmasıdır.  

Mensupları Said Nursî’nin risalelerinde yazdığı fikirlerine ve dünya görüşüne 

uyanlardan oluşan, Sünnî İslam’a bağlı olan Nur Cemaati, birtakım ritüellere sahip 

olmakla birlikte tasavvuf tarikatı değildir. İslam dünyasında Batı kültürüne ve Batı 

modeli yaşam tarzına tepki gösteren en eski ve en etkin akım olan Nurculuk, 

modernitenin sosyal değerleri karşısında İslam dininin yeniden yorumu ve yabancı bir 

medeniyetin, hayatın bütün yönlerini etkisi altına aldığı bir çağda, Müslümanca 

yaşamanın fiilen mümkün olduğunu ispatlama felsefesi üzerine temellenmiştir. Said-i 

Nursi’nin yazmış olduğu kitaplara genel olarak, “Risale-i Nur” veya “Risale-i Nur 

Külliyatı” denir (Walton, 2008:389-392).  

1925 Kürt isyanında parmağı olduğu suçlamasıyla Türk yetkilileri tarafından 

Batı Anadolu’nun bir köyünde mecburi ikamete gönderilen Said Nursi, burada Kur’an 

tefsirleri ve vaazları sayesinde kendi taraftarını toplamıştır. Sürgün yerinde kazandığı 

müritleri, civar köy ve kasabalarda Said Nursi’ye geniş bir taraftar kazandırmış, ve 

etkisini çevre illere de yaymıştır. Bu durumun gittikçe büyümesinden korkan devlet 

yetkilileri ise, cumhuriyetin laik temellerini yıkma amacıyla gizli bir cemiyet kurma 

suçuyla Said Nursi’yi 1935’de tutuklamıştır. 1935’deki ilk tutuklanmasını, 1943 ve 

1948’deki mahkumiyetler takip etmiştir. 1950’de yapılan seçimde iktidara gelen 

Demokrat Parti, CHP’nin laikliği Müslümanlara zulmetmek ve gerçek müminleri baskı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AE
http://tr.wikipedia.org/wiki/Risale-i_Nur
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnnilik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tasavvuf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarikat
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altında tutmaya izin verecek şekilde yorumlamış olduğu görüşüyle suçlamalarda 

bulunmuştur. 1956’da çıkan bir mahkeme kararı Said Nursi’nin Kur’an tefsirlerini ve 

vaazlarını serbestçe yayımlamasına izin vermiş ve 1950-1960 yılları arasında Said 

Nursi’nin taraftarları önemli ölçüde artmıştır. Günümüzde sözkonusu topluluğun 

çevresinde şekillenen herhangi bir siyasi parti bulunmamasına rağmen, Nur hareketi 

Türk siyasetinde hesaba katılan bir faktör haline gelmiştir; bu hareketin desteğinin Doğu 

Anadolu bölgesindeki seçim mücadelelerinde çok önemli olduğu belirtilmektedir 

(Mardin,2012:169-171).  

Türkiye’de muhafazakarlığı siyasi ve onun yansıması toplumsal açıdan ele 

alındığında, ayırt edici özellikleri ışığında, üç dönemsel ayrım içerisinde ele alınabilir. 

İlk dönem, Osmanlı’nın son yüzyılına tarihlenen Batılılaşma hareketlerinin ve 

bürokratik uygulamalarının, toplumsal kültürde yarattığı tepkinin ürünü olarak gelişen 

sivil toplum merkezli ortaya çıkış sürecidir. Bu dönem muhafazakârlığının temel 

niteliği, dinsel inanç kültürü ve mekânı ile sınırlı oluşudur. Türkiye muhafazakârlığının 

evriminde ikinci evre, “siyasal İslam” veya “muhafazakârlığın politikleşmesi” olarak 

tanımlanabilir. Bu dönemin 1950-1970 yıllarını kapsayan süreci, İslam’ı bir medeniyet 

biçimi olarak gören ve bu nedenle kendine kültürel-sosyal bir kimlik belirlemeye 

çalışan “kültürel hareket”, 1970’den sonraki ve günümüze dek süren aşaması ise siyasal 

iktidarı elde etmeye çabalayan “siyasal İslami hareket” niteliğindedir (Yavuz, 2005:21). 

Bu evrenin Türkiye özelindeki yansıması ve temsili, Milli Görüş geleneğidir. Türkiye 

muhafazakarlığının evriminde üçüncü ve güncel dönem, daha sonra “Türk-İslam 

sentezi” (Akarçay, 2008) adı verilmiş olan, devlet eliyle bir resmî ideoloji olarak 

kurgulanan ve uygulanan (Çemrek, 2011:643) “yeni muhafazakarlık” adı verilen, “ılımlı 

İslam” deyimiyle de anılagelen gerek siyasal İslam görüşünün gerekse doğrudan dinsel 

inancın, küresel ve ulusal sosyoekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden 

yapılanması sürecidir (Taşkın, 2009:398-399). Bu dönemin önemi, AK Parti’nin 

ideolojik kuruluşunda ve politik uygulamasında yaratıcı etken olarak belirleyici rol 

oynayan modern İslam muhafazakarlığı düşüncesinin, AK Parti’nin kendi 

adlandırmasıyla “muhafazakar demokrat” görüşün öncülü olmasıdır. Aşağıdaki 

bölümde söz konusu döneme geçiş süreçleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  
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4. Türkiye’nin Kapitalist Küreselleşmeye Entegrasyon Süreci ve Yeni 

Muhafazakarlık 

Küreselleşme süreci ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla ele alındığında, 

gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumların arttığı, buna ek olarak 

da gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkların artması küreselleşmenin tüm 

toplumlar ve toplumun tüm kesimi için de refah arttırıcı bir süreç olamadığına işaret 

etmektedir. 

Hirst ve Thompson’a göre (1996:3) “gerçekten küreselleşmiş bir ekonominin 

yokluğunda küreselleşmenin kültürel ve siyasal alandaki bir çok etkisi geçici ve daha az 

tehdit edici olacaktır”. Campanella’ya (1993) göre küreselleşme ulusötesi şirketler gibi 

yeni aktörlerin güçlenmesi, iletişim ve bilişimdeki hızlı değişim ve OECD üyesi 

ülkelerindeki “serbestleştirme” girişimleridir. IMF, 2002 tarihli “World Economic 

Outlook” adlı raporunda küreselleşmeyi basitçe “ticaret ve finansın entegrasyonu” 

olarak tanımlamakla yetinmektedir (s:108). Dünya Bankası “Küreselleşme, Büyüme ve 

Fakirlik” adlı raporunda (2002) küreselleşme sürecini “dünyadaki ekonomilerin ve 

toplumların süregiden bütünleşmesi” (s:iii) olarak tanımlamış ve nedenleri olarak 

“taşıma maliyetlerinin düşmesi, düşük ticari engeller, düşüncelerin hızlı iletişimi, artan 

sermaye akışları ve artan göç baskısı olarak” (s:1) sıralarken, toplumların “süregiden 

bütünleşmesi” ne dair herhangi bir bilgi sunmamıştır.  

Küreselleşmenin bir diğer okuması ise siyasal alandadır ve küreselleşme sürecini 

devletin fonksiyonlarını yerine getirdiği ortamın temel niteliklerinin değişmesi olarak 

algılamıştır. Bu değişme ortamı kendine demokrasi kavramında yaşam alanı bulmuştur. 

Küreselleşmenin iyice hissedildiği 20. Yüzyılın son çeyreğinde otoriter sistemlerde 

çökme ve demokrasiye geçişler yaşanırken, demokratik ülkelerde de demokrasinin daha 

da pekiştiği görülmüştür. 1974-1990 arasında otuzun üstünde ülkede demokratik 

sisteme geçilirken SSCB’nin dağılışıyla birlikte, demokrasi dünya genelinde uygulanan 

bir rejim haline gelmiştir (Huntington, 2005:18). Küreselleşmenin demokrasiye katkıda 

bulunan başlıca niteliği olarak uluslararası toplumun temel değer olarak demokrasiyi 

benimsemiş olması daha doğrusu neo-liberal ilkelerle kurumsallaşması gösterilebilir.  
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Özgürlük ve demokrasi kavramlarının günümüz küreselleşmesinin ayrılmaz bir 

parçası olduğu söylenebilir. Demokrasi, güvenlik ve barış gibi küresel bir yaklaşıma 

konu olmuş, uluslararası alanın başlıca gündemleri arasına girmiş, uluslararası toplumun 

bir parçası olmanın şartı haline gelmiştir. Özellikle insan haklarına saygı hususunun 

“devletlerin egemenlik hakkını ulusal ve uluslararası düzeyde sınırlayan ahlaki, siyasal 

ve hukuki bir boyut” kazanmasının demokrasinin gelişmesi açısından önemli bir 

dinamik olduğu belirtilmelidir. Uluslararası örgütlerden de insan hakları ve hukuk 

devleti ilkelerine dayalı demokrasi anlayışını evrenselleştirecek kararlar alınması ve 

uygulanması beklenmektedir (Özkan, 2004:65). Küreselleşme demokrasiye katkıda 

bulunan bir süreç olarak takdim edilmekle birlikte aslında demokrasi konusunda 

çelişkili sonuçlar doğurmaktadır. Küreselleşme açık toplum ve çoğulculuğu kucaklayan 

liberal karakteriyle siyasi otorite ve kurumları daha demokratik olmaya zorlamakla 

beraber ulusal ve uluslararası sistem açısından demokrasi açığı yaratan ve çoğu 

çevrelerce demokrasi krizi olarak ifade edilen gelişmelere de uygun bir zeminin 

hazırlayıcısıdır (Yılmaz, 1996: 151; Somer, 2004: 229). 

Türkiye açısından süreç ele alındığında, 1980’lerden itibaren Türkiye’de merkezi 

devlet mantığının aşılmasıyla birlikte, toplumsal sistematiğin ve onun yönlendirdiği 

bilincin ikili karşıtların çatışmasından doğabileceği görüşü sorgulanır hale gelmiştir. 

Kişiler ve kurumlar katı ve dogmatik bir taraf olmaktan çıkmıştır. Çoğulculuk, yaşanan 

küreselleşmeyle birlikte gerçeklik kazanmıştır. Dünyanın özellikle kitle iletişim 

araçlarında ve iletişim teknolojisi alanında sağladığı gelişme kültürler arası etkileşimi 

büyütürken, yazılı kültürden görsel kültüre geçiş süreci de tüm dünyada egemen 

olmuştur (Kahraman, 2007:44). Türkiye’de küreselleşme süreci özellikle 1980’lerden 

itibaren bir yandan dünya ekonomisine daha fazla eklemlenme hamleleri atılırken, diğer 

tarafta İslami ekonomi anlayışının ilk örnekleri görülmeye başlanmasıyla ekonomik 

anlamda kendini göstermiştir.  

İslamcı girişimciler merkezde değilse de çevrede ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Kayseri, Konya gibi kentlerde İslami ekonomi temelli, İslamcı girişimcilerin ortaya 

çıkmaya başladığını söylemek mümkündür. Adaş’a göre İslamcı girişimcilerin büyük 

çoğunluğu, Türkiye 1980’lerde dramatik siyasal, kültürel ve ekonomik dönüşümlerden 
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geçerken ve küresel dünya ekonomisine entegre olma çabası içindeyken iş hayatına 

başlamışlardır (Adaş: 2006:115). Bu girişimcilerin neredeyse tamamı modern 

ekonominin yer aldığı sanayiden, hizmet sektörüne, ticaretten finansa tüm sektörlerde iş 

yapmaya başlamıştır (Adaş: 2006:115).  

1980 sonrası dönemde taşeronlukilişkileri sayesinde büyük sermayenin güdümüne 

ve sömürüsüne açık olan ama öte yandanda devlet korumasından mahrum bırakılmış 

küçük ve orta boy girişimciler (Gülalp: 2003:50) tarafından Müstakil Sanayici ve 

İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) kurmuşlardır. MÜSİAD benzeri kuruluşların ve 

İslami sermaye odaklı girişimcilerin ortak özelliği devlete bağımlı olmadan “sermaye 

birikim modeli” geliştirmeleridir. Bu girişimcilere bugün genel olarak “Anadolu 

Kaplanları” denmektedir (Nişancı: 2006:126). 

1980 sonrası neo-liberal ekonomi politikalarının tüm dünyada yaygınlık kazanması, 

Türkiye’nin bu ekonomi politikalarından bağımsız hareket edememesi ve tercihini 

dünya ekonomisinin bu değişen yapısı ile ortak ama eşit olmayan bir biçimde 

birleştirme kararı Türkiye’deki kapitalizmin yapısının ve mantığının da değişmesine 

neden olmuştur. Küreselleşme ile birlikte dünya üzerindeki zaman ve mekan sınırlarının 

kalkması, teknolojinin hızla yaygınlaşması ve sürekli ilerlemesi, devlete yüklenen 

anlamın değişmesi sonucu devletin görev ve sorumluluklarının farklılaşmasıyla; 

kültürel, siyasal ve ekonomik anlamda toplumda bir dönüşüm süreci başlamıştır. Bu 

süreçte istikrar söylemiyle iktidara gelen Ak Parti hükümeti, küresel dünyanın 

ihtiyaçlarına cevap verme vaadiyle kendini yeni dünya düzenine adapte edebilmiş, 

muhafazakar demokrat kimlikte bir parti olarak tanımlamış ve Türkiye’de başlayan yeni 

sürecin temsilcisi olmuştur.   

1997 askeri darbesi İslamcı harekette önemli değişikliklere gidilmesine neden 

olmuştur. Nakşibendi hareketinden gelen ve Erbakan’ın öğrencilerinden olan Tayyip 

Erdoğan çevresinde toplanan yenilikçi ve genç grup neo-liberal demokrasi ve ABD 

yanlısı bir politika benimseyerek Refah Partisinden ayrılarak Ak Parti’yi kurmuşlardır. 

Uluslararası siyasal İslam projesinin hayal kırıklığı, iç siyasette seküler kesimlerle 

uzlaşma zorunluluğu, merkez sağın yokluğu ve partinin buraya oynaması Ak Parti’nin 
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siyasal İslam’dan “yeni-muhafazakar” ideolojiye geçişinin manifestosunu oluşturmuştur 

(Tuğal,2015:60-70). Bu süreçte parti kendisini demokrasi, insan hakları, serbest piyasa 

ekonomisi gibi dünyevi değerlerle tanımlamaya başlamıştır. Partinin bu duruşunu Kotku 

ve Erbakan’dan ayıran nokta siyasal çıkış noktalarını İslamın evrenselliğini- ve 

toplumsal harçtaki önemini- savunarak, İslami referanslarla değil, Batı değerlerinden 

almaları oluşturmuştur (Akdoğan, 2006:50-51).  

14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayip Erdoğan liderliğinde kurulan Ak Parti 

kendisini “muhafazakar demokrat” kimliğe ve siyasal vizyona sahip bir kitle partisi 

olarak tanımlamıştır. Türk (2004)’e göre Ak Parti’nin izlediği politikalar, 

neoliberalizmin sarsılan meșruiyet sorununu çözmek üzere geliștirilen Üçüncü Yolcu 

politikalarla büyük bir benzerlik tașımaktadır. Parti programının ana temaları devletin 

desantralizasyonu, yeni bir devlet toplum ilișkisi kurgusu, katılımcı demokrasi modeli, 

rekabetin ve piyasanın kutsanması, özelleștirmelere hız verilmesi, sivil toplumun 

güçlendirilmesi, iyi yönetișimin geliștirilmesi, beșeri sermayenin iyileștirilmesi, 

vatandașlar arasında sosyal dayanıșmanın artırılması olarak tanımlanmıștır 

(Akdoğan,2006:55). Ulusal ve uluslararası güç gruplarını içeren geniș bir sınıfsal ittifak 

üzerine temellenen Ak Parti, İslami kökenlerine rağmen hızla merkez sağa doğru 

kaymıștır. Bu süreçte sadece İslami sermaye değil Türkiye’nin seküler büyük 

sermayesinin de desteğini almıştır. Türk siyasi tarihinin son 15 yılına damga vuran Ak 

Parti Hükümetleri dönemine geçmeden önce, söz konusu sürece sosyo-ekonomik 

altyapıyı hazırlayan ANAP dönemine değinmek faydalı olacaktır.  

4.1.ANAP ve Türkiye’de Yeni Muhafazakar Dönem 

Türkiye’de bir ideolojik akım/düşünce olmanın ötesinde bir siyasal parti 

programı olarak gelişen liberal-muhafazakarlık, her ne kadar sosyal ve kültürel 

gelişmeden çok ekonomik ve teknolojik modernleşmeyi öne çıkarmışsa da, ekonomik 

modernleşme ile kültürel muhafazakarlık arasında da bir köprü kurmaya çalışmıştır. 

Liberalizmin ekonomik modeli ile muhafazakarlığın kültürel değerlerini sentezleyen bu 

köprü, ilk kez Demokrat Parti’nin iktidara geldiği dönemden itibaren inşa edilmeye 

başlanmış ve Cumhuriyet epistemolojisine karşı alternatif bir siyaset olarak da, o güne 

kadar toplumsal kimliği oluşturan seküler ve Batılı değerler yerine, kültürel değerler ve 
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sembolleri yerleştirerek devlet ile toplum arasında ulusçuluğun kuramadığı aidiyet 

ilişkisini bu yolla kurmayı hedeflemiş ve bunu da büyük ölçüde başarmıştır (Mert, 

2007a:61). Böylece Türk siyasetinde muhafazakarlığa dayalı bir modernleşme geleneği 

ortaya çıkmış ve bu gelenek merkez sağ siyasetin temel ideolojisini oluşturmuştur. 

Merkez sağ partiler, bir tarafta muhafazakar değer ve sembollere önem verirken, diğer 

taraftan ekonomik, ticari ve mali açıdan gelişmeye açık bir tutum sergilemişlerdir. Özal 

liderliğindeki Anavatan Partisinin politikaları/uygulamaları, bu anlamda tam da bu 

siyaset tarzını cisimleştirmiştir. Dolayısıyla Özal, muhafazakar modernleşme geleneğini 

sürdürmenin yanında bu geleneği somut biçimde geliştirerek, 1980 sonrası Türk 

siyasetinin merkezine yerleştirmeyi de başarmıştır.  

Son yıllarda dünyanın değişik ülkelerinde, kendilerini liberal-muhafazakar 

olarak gören bir çok parti, iktidara gelme başarısını göstermiştir. Amerika’da 

Cumhuriyetçi Parti ve İngiltere’de Muhafazakar Parti dışında Avrupa’da özellikle de 

Almanya’da Hıristiyan Demokrat Partisi, Japonya’da Liberal Parti ve Türkiye’de bu 

akımın öncülüğünü Turgut Özal’ın temsil ettiği ANAP döneminin başlattığı kabul 

edilebilir. Liberalizm ve muhafazakarlık temel bazı konularda (birey, akıl, toplum, 

devlet, siyaset, vb.) hemfikir olmasa da özellikle muhafazakarlığın bireysel özerkliğe, 

sınırlı devlet ilkesine ve serbest rekabet konusunda liberal öğretiye doğru kaymasıyla 

liberalizm ve muhafazakarlık ortak noktada kesişmiştir. Bu anlayışta devletin yurttaşlara 

ve dolayısıyla topluma hizmet için var olduğunun vurgulanması (devletin ontolojik 

önceliğinin yadsınması), iktisadi liberalizmin (serbest piyasa ve teşebbüs hürriyetinin) 

siyasi ve kültürel liberalizme (fikir,inanç ve vicdan hürriyeti ile) bütünleştiğinin dile 

getirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilerek toplumsal insiyatife yer açılmasının 

hedeflenmesi (ademi merkeziyetçilik), devletin “küçültülerek güçlendirilmesi”nin 

hedeflenmesi gibi liberal unsurlarla, toplumun din ağırlıklı geleneksel davranış 

tarzlarına kamusal olarak saygılı olunacağının...” belirtilmiş olması, “yeni sağ” adı 

verilen siyaset tarzını Türk toplumu tarafından da benimsendiğini gösterir (Köker, 

2003:288).  

Türkiye’de merkez sağ seçmenin temel kaygılarından biri, Cumhuriyet rejiminin 

radikal bir modernleştirme projesine girişmesi ve bu kesimin dini ve geleneksel 

değerlerine karşı daha sert bir tutum takınmış olmasıdır. Özal, öncelikle bu kaygıları 
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gidermek, temsil ettiği seçmen kitlesinin temel taleplerini (üniversitelerde başgösteren 

türban/başörtüsü sorununun çözümü bu taleplerin başında geliyordu) karşılamak 

amacıyla birçok alanda yasal değişiklikler yapmış, ancak, kısa vadede çözülmesi 

imkânsız olduğunu düşündüğü/bildiği bu sorunları/kaygıları gidermek için bu kesime 

“resmi ideolojiyle sorununuz varsa, özelleştirme yoluyla devletin ekonomik gücünü 

sınırlarsak, var olan ideolojik baskıdan kurtulunabilir” mesajını vermiştir.  Bu mesaj, 

muhafazakar kesimin liberal ekonomik politikaların peşinden gitmesi için fazlasıyla 

yeterli olmuştur (Mert,2007b:30). Dolayısıyla Özal için ekonomik gelişme, kalkınma ve 

refah; toplumun önemli bir kesimini oluşturan muhafazakar eğilimli insanların/seçmen 

kitlesinin demokratik taleplerinin gerçekleşmesini sağlayacak bir araçtır. 

ANAP’ın muhafazakar kimliği, partinin 1983 tarihli programının önsözünde 

“milliyetçi, muhafazakar, sosyal adaletçi ve rekabete dayalı serbest Pazar ekonomisini 

esas alan bir siyasi partiyiz” şeklindeki ifade ile açıkça ilan edilmiştir. Milliyetçiliğin 

Türkiye koşullarında çok sayıda partinin kimliğine ilintilenmesi, ANAP açısından 

liberalizm ve muhafazakarlık tercihlerin ne oranda ön plana çıktığı konusunu gündeme 

taşımıştır. ANAP hükümetlerinin iktisadi alanda açık liberal çizgi izlerken, diğer 

alanlarda muhafazakar politikaları benimsemesi gerçekte bu partinin muhafazakar 

niteliğini ağırlıklı olarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır (İnsel 2003a:94). Her 

defasında bu değerlere vurgu yapan Özal, kurduğu siyasal partinin çekirdek kadrosunu 

milliyetçi, muhafazakar, sosyal demokrat ve liberal kadrolardan devşirmiştir. Özal, 

liberal bir ekonomik politika, serbest piyasa ekonomisi, teşebbüs hürriyeti, bürokrasinin 

azaltılması, devletçiliğin bırakılması ve yerel yönetimlerin daha fazla yetkiye sahip 

olması gibi liberal bir söylemi, muhafazakar/İslamcı bir görüntü içinde savunarak 

iktidara gelmiştir. 

“Millet devlet için değil, devlet millet için vardır” (Cemal,2004:320) sloganı ile 

devlet toplum ilişkisinde, devleti merkeze koyan klasik devlet anlayışından farklı bir 

şekilde, merkeze insanı koyan Özal, şiddetle devletçiliğe karşıdır. Kendi kararlarını 

verebilen, girişimci ve dış dünyaya açık birey düşüncesini hayatın merkezine yerleştiren 

Özal, devletin bireyin kimliği önünde bir engel oluşturmaması gerektiğine inanır. Özal, 

devletçiliği eleştirmekle kalmaz, onun yerine yeni bir model önerir: “Ülkemiz idare 

sistemini seçerken yanlış bir tercih yapmış ve Fransız sistemini kopya etmiştir. Fransız 
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modeli, maalesef bugünkü dünyamızda bürokrasisi en ağır olan sistemdir… Anglo-

sakson sistemi dediğimiz Amerikan ve İngiliz sisteminde devlet memuruna, memur da 

vatandaşına güvenir”  

(http://anap.org.tr/anap/genelbaskanlar/OZAL/yayin/ozalgorus.Htm). Özal, her ne kadar 

hiçbir zaman kendisini liberal olarak adlandırmamış ise de, görüşleri ile bürokrasinin 

etkinliğinin minimize edildiği liberal devleti temsil eden Amerika ve İngiliz devlet 

sistemini örnek model olarak göstermektedir. 

 “Muhafazakarlığın “tutuculuk” anlamına gelmediğini sık sık belirten Özal, 

dindar, geleneksel hassasiyetlerin kamusal meşruiyet sahasını genişletirken gerek 

kamusal gerek özel alanda “pratik faydası” olan ‘her şeye’ açık bir tutum 

sergilemesi;gerek Batılı/modern, gerekse geleneksel ‘yüksek kültür’ kodifikasyonunun 

dışında kalan, ‘avamî’ popüler kültür ürünlerine ilgisini sergilemekten geri durmaması 

ile inşa ettiği (pragmatist-muhafazakar) imgeyi kişiselleştiriyordu” (Bora,2003:644). Bu 

tespitler dahilinde, muhafazakarlığı pragmatik bir açıdan ele aldığı ve muhafazakarlığı 

gelişme önünde bir engel olarak görmediğini göstermektedir. Dolayısıyla onun 

muhafazakar anlayışı siyasi olmaktan çok kültürel olduğu söylenebilir. Onun açısından 

muhafazakar olmak, toplumsal, kültürel ve ahlaki değerlere, örf ve adetlere, gelenek ve 

dine saygılı olmak ve aynı zamanda tutucu, mutaassıp ve yeniliklere kapalı olmamaktır. 

“…bizim muhafazakarlık anlayışımız sadece geride olan kıymetlere hayranlık 

değildir… Ama muhafazakarız diye, aynı zamanda yeniliklere fevkalade açık 

olduğumuzu bilhassa belirtmek istiyorum. Yani biz muhafazakar olmakla beraber milli 

ve manevi değerlerimizi, bunların en güzellerine sahip olmak, anlatmak, anlamak bunun 

yanında da aynı zamanda modern dünyanın icaplarını öğrenmek, bunların en iyilerini 

almak, ileri bir ülke olmak durumundayız. Muhafazakarlık anlayışını da bu çerçeve 

içerisinde görmemiz lazım.” (Özal, 1989a:173).  

Muhafazakar olmak, tarihsel ve kültürel mirasa karşı saygılı olmak anlamına 

geldiğini hatırlatan Özal, sık sık bu değerleri korumanın önemi üzerinde durmuştur. 

Örneğin, 21 Şubat 1988’de İzmir İl Kongresi’nde bu konuyla ilgili olarak şöyle 

konuşmuştur: “tarihimizden gelen, kültürümüzden gelen birçok kıymetlere sahibiz, 

birçok değerlere sahibiz. Bunların unutulmaması, bunların bilakis meydana çıkarılması 

yanındayız. Bunlara güç verilmesi yanındayız. İnanıyoruz ki, bir milleti birbirine 
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bağlayan kültür, bu hazinelerle değerlendirilir, meydana çıkarsa o memlekette insanlar 

birbirini daha iyi severler, daha çok severler.” (Özal, 1988:131–132). Yine Özal, sık sık 

tarihte yer edinmiş Türk büyüklerine ve onların bırakmış olduğu eserlerin korunması 

gerekliliğini vurgulamıştır. “…biz milliyetçi-muhafazakar bir partiyiz, eski ahvadımıza 

gereken saygıyı, hürmeti gösteririz. Onun için Türk büyüklerini hep önde tutarız, onun 

için birçok yerlere onların isimlerini koyduk. Göreceksiniz, İstanbul’da birçok parkta 

Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin anıtları dikilecektir.”(Özal, 1987:625–634).  

Bora’ya göre, milliyetçi muhafazakarlık Özal’ın siyasal programına damgasını 

vurmamış, milliyetçi muhafazakar motiflere ve referanslara bir meşruiyet ve popülerlik 

mercii olarak sadık kalmıştır (Bora, 2005:593). Muhafazakarlığın meşruiyet ve 

popülerlik mercii olarak kullanıldığı iddiası doğru olmakla birlikte, eğitim politikaları, 

bürokraside yaratılan kadrolaşma ve buna bağlı diğer etkiler sebebiyle ANAP 

döneminde rafine olmasa bile muhafazakarlık siyasal alanda belirleyici etkiye sahip 

olmuştur. Eğitim politikaları ve kadrolaşma siyasal süreç içerisinde şekillenmektedir. 

Bora’ya göre; “Muhafazakarlık ve liberallik dozlarının oranlanmasına/ölçülmesine 

kıyasla daha organik bir kavramlaştırma, Özal’ı Yeni Sağcı olarak tanımlamak 

olacaktır. Turgut Özal, Türkiye’de Yeni Sağ hegemonyanın inşasına liderlik etmiştir. 

Bu bağlamda, Thatcherizm, Reaganizm gibi bir Özalizm’den de söz edilebilir.” (Bora, 

2005:599-600).  

1980’li yıllara gelindiğinde İngiltere’de Thatcherizm, Amerika’da Reaganizm ve 

Türkiye’de de Özalizm olarak isimlendirilen, yeni kamu yönetimi anlayışı 

doğrultusunda gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan ekonomik sıkıntılar (işsizlik, küresel 

gelir kayıpları), refah devleti kavramının terk edilerek yeni liberal anlayışa uygun olarak 

devletin yeniden yapılanmasına neden olmuştur. Temel düşünce devletin 

sınırlandırılmasının gerekliliği ve devletin müdahalesinin bireyin özgürlüklerini 

sınırladığı varsayımıdır. Ekonomik alanda bireye serbestlik sağlanmalı devletin bireyin 

yapacağı faaliyet alanlarından elini çekmelidir (Yayman, 2000:144).  

ANAP içerisinde tutucuların hakimiyeti uzun süre etkisini sürdürmüş, partinin 

liberal unsurları değişik periyotlarla tasfiye edilmiştir. Özal’ın cumhurbaşkanlığı 

koltuğuna oturması sonrasında Yıldırım Akbulut’un Özal’ın gölgesinde oluşturulan 

kabinesi parti içindeki dengelerde fazla değişim göstermemiş, Mesut Yılmaz’ın Haziran 
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1991’de genel başkanlığa seçilmesi, milliyetçi dinci grubun yenilgisine işaret etmiştir. 

Turgut Özal’ın desteği ile ANAP’ın liberal kanadından Mesut Yılmaz’ın parti liderliği 

ve başbakanlığa getirildiği süreç muhafazakarlıktan liberalleşmeye doğru bir ivme 

kazandırmış ancak kısmi bir degişime vesile olabilmiştir. ANAP Mesut Yılmaz 

döneminde de muhafazakar kimliğini tamamen terk etmemii, yeni formülasyonlar 

geliştirme gayreti içerisinde olmuştur. 

Yılmaz döneminde ANAP tarafından partinin ideolojik kimliğinin 

bileşenlerinden birisi olarak “Gelişimci Muhafazakarlık” kavramı ortaya atılmıştır. 

Değişimi yok saymanın mümkün olmadığı ön kabulünden hareketle değişim gerçeğini 

kabul eden ancak zorlayıcı olmayan, toplumun kendi akli selimi ile bulduğu değişimi 

onaylayan “Gelişimci Muhafazakarlığın” ANAP sayesinde geçerlilik kazandığı 

savunulmuştur. (ANAP Eğitim Notları, Yeni Yüzyılda Yeni Politikalar 2000:20-23).  

ANAP’ın muhafazakar kimliğini en çok destekleyen faktörlerden birisi dindir. 

Özal başta olmak üzere çoğu partilinin dindar kişiliği, dini söyleme yer verilmesi, 

eğitim politikalarında dinsel hassasiyetin belirli bir oranda korunması gibi unsurlar 

ANAP’ın muhafazakar kimliğine güç katmıştır. Kemalizm’in sağ yorumunun ön plana 

çıktığı 1980 sonrasında ANAP’ın genel tutum ve uygulamaları ile laiklik ilkesini 

aşındırdığı yönünde yapılan sert eleştiriler karşısında süreç içerisinde laiklikten fazla 

ödün verilmedigi ancak dinsel hassasiyetin bu yapı içerisinde olabildiğince korunduğu 

görülmüştür. 

ANAP Programının Din ve Laiklik bölümünde herkesin vicdan, din ve ibadet 

hürriyetine sahip oldugu belirtildikten sonra manevi degerlerin önemine ve 

geliştirilmesine atıfta bulunulmuştur. Buna göre; “Maddi ve manevi gelismeyi birlikte 

sağlamanın zaruretine inanırız. Yüksek ahlak sahibi dengeli bir nesil yetiştirilebilmesini 

teminen devletin ilk ve orta ögretim kurumlarında dini egitim ve öğretim yapılması için 

gerekli tedbirleri almasını zorunlu görürüz. Laikliği, manevi değerlerin korunmasında, 

vicdan, dini inanç ve ibadet hürriyetinin uygulanmasında ve dini kültürün 

geliştirilmesinde kısıtlayıcı bir unsur olarak anlamıyoruz” ifadeleri yer bulmuştur 

(ANAP 1983 Tarihli Programı). Bu madde, laikliğin sol Kemalist çizginin ötesinde, 

dinsel hassasiyeti ihmal etmeden yorumlanmasının bariz bir göstergesidir. 
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Muhafazakar temada aile kavramına büyük değer atfedilir. ANAP programında 

aile ile ilgili maddede; “Aile milletimizin temelidir. Toplum hayatının ahenkli ve saglam 

bir sekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin yetiştirilmesinde, ahlakın, milli ve 

manevi değerlerin korunmasında; aile yapımızın tabii ve tarihi vasıfları olan, örf ve 

ananelerimiz ile perçinlenmiş bulunan, sevgi, saygı ve feragat ve fedakarlığın rolü her 

şeyin üzerindedir. Fert ve millet seviyesinde sosyal güvenligin ilk ve en önemli teminatı 

ailedir” (ANAP, 1983 Tarihli Programı) hususlarına yer verilerek konu ile ilgili 

hassasiyet sergilenmiştir. Özal, aileyi, toplumun temel direği olarak görmüş ve aile 

müessesesinin güçlendirilmesini istemiştir bunun yanında muhafazakar düşünce 

geleneğinin ve muhafazakar siyasetin temel kurumlarından biri olan din ve din eğitimi 

üzerinde de durmuştur.  

Turgut Özal, görüşlerini açıkladıgı kitapçıkta “halka hizmet, hakka hizmettir. Bu 

fani dünyada bunun sağlayacağı tatmin hissinden daha yüce hiçbir sey olamaz” (Turgut 

Özal,’ın Görüşleri, ANAP 1983 Tarihli Yayını:19) ifadesini kullanarak dünyevi işlerin 

dinsel bağlantısını kurmayı ihmal etmemiştir. Özal, söz konusu kitapta manevi 

değerlere ve aile düzenine saygılı bir kültür felsefesinin altını çizerek partinin 

geleneksel kültür değerlerine saygılı olacagının da işaretini vermiştir. Özal’ın 

muhafazakarlığı, politik bir doktrin veya siyasal bir kimlik olarak değil, daha çok 

gelenekle araçsal bir ilişki kuran bir düşünce ve tutum olarak ele aldığını 

göstermektedir.  

ANAP’ın eğitim politikası bu partinin muhafazakar kimlikle en çok özdeşleştiği 

alanlardan birisidir. Orta ögrenim tedrisatının resmi ideolojinin ve muhafazakar 

inançların pekişmesini hedeflemesi, üniversitelerde bilginin pasifçe iletildiği, idari 

kuralların ön plana çıktıgı yapı  bu anlamda önem arz etmektedir (Göle, 2002:47).  

ANAP’ın programı da, eğitim ve ögretim konusunu programında muhafazakar olarak 

tanımlanabilecek bir içerikte şekillendirmiştir; “Geleceğimizin teminatı olan 

çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye 

sahip, herkese karşı sevgi ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak 

yetişmelerini milli egitimin esası sayarız”  (ANAP 1983 Tarihli Programı). 
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ANAP programında gençlik konusu eğitim ögretim ile ilgili maddeler ile paralel 

şekilde ele alınmıştır; “Gençliğimizi bilgili vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünü 

müdrik, örf ve ananelerimize saygılı, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen, 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı medeni bir insan olarak yetiştirmeliyiz.”(ANAP 1983 

Tarihli Programı.) Söz konusu madde, devrimci bir gençlikten ziyade muhafazakar 

çizgide bir gençligin hedeflendigini açıkça ortaya koymaktadır. 

Muhafazakar bir modernleşmenin mümkün olduğunu, uyguladığı liberal- 

muhafazakar politikalarla göstermeye çalışan Özal, cumhuriyet döneminin kültürel 

batılılaşma, bürokratik ve ideolojik modernleşme anlayışından da ayrılmıştır. Ona göre, 

“Batının teknolojisini almak, demokrasiyi benimsemek, dışa açılmak güzel şeyler. 

Ancak, bütün bunların arkasında yatan felsefemiz salt batı taklitçiliğinin çok dışındadır. 

Bizim amacımız kendi kimliğimizi, değerlerimizi koruyarak modernleşmektir” 

(Özal,1987:687). Oysa Kemalizm’in modernleştirme anlayışı, Batı kurumlarını temel 

almıştır ve Batı’dan başta teknoloji olmak üzere, siyasal, sosyal ve kültürel 

değerleri/kanunları transfer etmeye çalışmıştır. Kemalist ideoloji, bu süreçte özellikle 

dini örgütlenmeler, tarikat ve cemaatleri kamusal yaşamdan dışlamıştır. Özal ise, İslam 

dininin Türk ulusal kimliğinin temel değerlerinden biri olduğunu dile getiren ilk 

cumhurbaşkanıdır. Dini cemaatlere, tarikatlara sempatiyle yaklaşmış, dini liderleri 

temsil ettikleri toplumsal kesimlerin kanaat liderleri olarak görmüştür. Bundan dolayı da 

Özal, tarikatlarla ilişki içinde olduğu ve bu ilişki neticesinde İslam dinini 

“siyasallaştırarak” toplumsal değişmenin önemli bir ekseni hâline getirdiği gerekçesiyle 

eleştirilmiştir (Kongar, 1998:220). 

Özal, özelleştirme başta olmak üzere eğitim, sağlık ve sigorta sistemi dahil 

birçok konuda özel girişimin önünü açan uygulamalarda bulunmuş, bu fırsatlardan 

yararlanan dini gruplar, ekonomide holdingler, eğitimde özel dershaneler, liseler, hatta 

üniversiteler, sağlık alanında özel hastane ve poliklinikler, medyada özel televizyonlar 

kurmaya başlamışlardır. Adına vakıf, dernek veya sivil örgütler denilen bu oluşumlar, 

daha çok Anadolu’nun İslami/muhafazakar kesimleri tarafından ve cemaatler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Nilüfer Göle’ye göre; ANAP hem yenilikçi hem de muhafazakar bir 

partidir. “İlk Müslüman-mühendisler” olan bu parti bir yandan toplumdaki muhafazakar 

değerleri temsil etmeye çalışırken, bir yandan da mühendisliğin getirdiği akılcı evrensel 
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değerlerle buluşmaya çalışmıştır. Özal ANAP’ın bu özelliğinden dolayı mühendisler 

ideolojisinin, jakoben resmi ideoloji tarafından daima reddedilen muhafazakar değerleri, 

hakiki rasyonellik olan ütopyadan uzak ekonomi rasyonelligi temsil etmesi, böylece 

muhafazakar değerlerin toplumda sivil toplumun bir unsuru olarak savunulması yine bu 

dönemde gerçekleşmiştir (Göle,1989:21). Oluşturulmaya çalısılan yeni sentez partinin 

kimligini tanımlamaktadır. Kendilerini “modern muhafazakar” olarak gören 

ANAP’lılar, kültürel düzeyde, özellikle birey-aile-toplum iliskilerinde bir yandan 

İslam’dan kaynaklanan muhafazakar değerleri, diger yandan mühendislik formasyonuna 

uygun olarak akılcı-rasyonalist değerleri taşımaktadır.  

Liberal bir ekonomik politika, serbest piyasa ekonomisi, teşebbüs özgürlüğü, 

devletçiligin terk edilmesi yerel yönetimlere insiyatif verilmesi, bürokrasinin azaltılması 

gibi görüşleri muhafazakar bir görüntüyle savunarak iş başına gelmiş ve iktidarını 

sürmüş olan Anap dönemi (Kalaycıoglu, 2000:405) 17 Nisan 1993’te Özal’ın ölümüyle 

son bulmuş, Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Tansu Çiller Doğru Yol 

Partisi’nin genel başkanı olması ve 1994 yerel seçimlerinde DYP birinci parti olarak 

çıkmasıyla devam eden süreci doğurmuştur. Ancak yerel yönetimler seçimlerinde Refah 

Partisi’nin oylarının ikiye katlamış olması 12 Eylül yönetiminin “orta-sağ” ve “orta-

solu” bölüp bu ayrımı 12 Eylül sonrası siyasetin ana değişkenlerinden birisi yapmış 

olmasının bir sonucudur. 12 Eylül rejimi bu sayede “Siyasal İslam’a” iktidar yolunu 

açmış ve Refah partisi ile Türk siyasetinde temel belirleyici haline getirmiştir 

(Kongar,2000:266). 1994 oylarını ikiye katlayan Refah Partisi 1995 Genel Seçimlerinde 

birinci parti olarak çıkmıştır. Seçim sonuçları hem iktidarı hem de siyasal sistemi 

eleştiren ve söyleminin temelini “Siyasal İslam” ve “Şeriat Devleti” temelinde oluşturan 

Refah Partisi, Anayasal olarak devletin temellerini din esaslarına dayandırmanın yasak 

olması nedeniyle kendisini “adil düzen” adını verdiği bir temelde ifade etmiştir 

(Kongar,2000:271-272). Erbakan’a göre adil düzen birer zulüm düzeni olan 

kapitalizmin ve komünizmin faydalı yönlerini alan ve aydınlık saadet dönemini 

günümüz koşullarına uyarlayan bir düzendir. 

Muhafazakarlığın, Türkiye’de ‘80’li yıllarla birlikte aldığı yeni şekil ilk dönem 

tartışmalarıyla beraber genişletilmelidir. Türk muhafazakarlığının uzun yıllardır 

takındığı “devletçi” tavrın, nasıl olup da günümüzde “liberalizme” dönüştüğü noktası, 
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1940’ların sonuyla birlikte önceki devirden bir kopuş gerçekleştiren aşama kadar 

ilginçtir. Son olarak bu değişimle ilgili Fritz Stern’in “muhafazakarlık, politik 

hakimiyetinin bedelini, kültürel sefaletle öder” (Çiğdem,1997:47) belirlemesinin Türk 

muhafazakarlığının geçirdiği dönüşüme de uygun düştüğünü söylenebilir. Türk 

muhafazakarlığı, ilk yıllarındaki iktidarsız dönemini aşarak daha sonra kendini bağımsız 

olarak var etmesiyle ve Demokrat Parti’den günümüze kadar sahip olduğu “iktidarı” 

kullanmasıyla Türk toplumunun geneline hakim bir politik hareket haline gelmiştir. 

1990’larla birlikte yeni dönem hem siyasi yaşamda hem gündelik yaşamda hem de 

kültürel dönüşümün yaşanmasıyla birlikte somut şekilde gözlemlenebilir hale gelmiştir. 

Refah Partisi ve DYP’nin Erbakan’ın başkanlığında oluşturduğu 54. Hükümet 

uygulamaları ve söylemleri ile “laik- anti-laik” kutuplaşmasına neden olmuş ve sonuç 

olarak Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997’de siyasete tekrar müdahalede 

bulunmuştur. 28 Şubat sürecini 1950’lerden itibaren gelişen, Refahyol hükümeti 

döneminde en görünür halini alan siyasal İslam’a bir tavır olarak değerlendirmek 

mümkündür. Askeri bürokrasi kaynaklı bu tavır, daha önceki askeri müdahalelerden 

farklı olarak değişik toplum kesimlerini bilgilendirmesi ve ikna edilmesi yöntemi ile 

post-modern bir darbe olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki İslami rejimlerin iflası, 28 

Şubat süreci ve tüm bunlar sonucu Erbakan’ın karizmasını yitirişi partinin bitmesine ve 

Ak Parti’nin oluşmasına neden olmuştur.  

  

4.2.Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi  

Milli Görüş çizgisi içinde gelişip 3 Kasım 2002 seçimleriyle tek başına iktidar 

şansını yakalayan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, siyasi ve ideolojik kimliği 

tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Partinin önde gelen isimleri ve 

teorisyenleri “merkez sağ” ve “muhafazakar demokrat” tanımlamalar dışında partiye 

atfedilen diğer tanım ve adlandırmalara karşı çıksalar da Ak Parti’nin İslami geçmişi 

tartışmaların odağına oturmaktadır.  

1970’lerin sonlarından itibaren İslamcık,  kapsamlı bir gelişim süreci içinde 

milliyetçi muhafazakar alanının dışında yer almaya başlamış ve Necmettin Erbakan 

liderliğinde MSP bu geleneğin içinden çıktığı milliyetçi-muhafazakar çizgiyi aşarak 

İslamcılığı ayrı bir dünya görüşü olarak inşa etmeye çalışmıştır (Bora, 2017:124-126.) 
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Bu dönemde Türkiye’nin içte yaşadığı, solun gelişimine karşı bir çizgi olmakla birlikte 

dünyada İslam’ın yükselişi ve ABD’nin Yeşil Kuşak Doktrini önemli bir etki alanına 

sahiptir. ABD Soğuk SavaşDöneminde uluslar arası alanda bir süper güç olarak 

etkinliğini sürdürebilmek için kendisine yakın rejimleri ayakta tutacak ve rakip ülkeleri 

zayıflatacak bir dış politika aracı olarak İslam’ı kullanmıştır. Bunda ABD’nin bir dünya 

gücü olarak İslam unsurunu SSCB ile girdiği uluslararası rekabette kullanabileceğini 

fark etmesi ve özellikle Ortadoğu’da önemli bir siyasal ve toplumsal güç olan İslam’la 

ilgilenme başlamış olması etkilidir. Bu dönemde ABD Batı karşıtı bir nitelik taşıyan 

Mısır önderliğindeki pan-milliyetçi akımı zayıflatmak için Ortadoğu ülkelerinde İslami 

akımları desteklemiştir. ABD’ nin Yeşil Kuşak stratejisi denetlenebilir bir İslamı 

desteklemek, SSCB’ye ve komünizme karşı kullanmak, radikal İslam’a ise dönüştürerek 

ılımlılaştırmak, bu mümkün olmazsa bastırmak şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu strateji, 

1980’lerde Türk-İslam sentezinin geçerli kültürel alan olarak Türkiye içinde geçerli 

olmuştur (Uzgel, 1999:3-36). 

1980 sonrası dönemde Türk-İslam sentezi bölünmeye karşı milli birlik 

anlayışıyla askeri rejimle bütünleşmiştir.Askeri rejim İslam’la uzlaşma yoluyla onu, 

Türklüğün asli parçası olarak yorumlayarak dinin laik, akılcı ve modern olan Atatürkçü 

toplum tarifine eklemlemeye çalışmıştır. Bunu yaparken de temel amaç, İslamcılığın 

akılcılığını kanıtlamak ve onun akılcı görünümlerini uyumlu bir toplum yaşamı için 

kılavuz ilkeler haline getirmek olmuştur. 12 Eylül askeri rejimi, halkın siyasetle bağını 

zayıflatarak, Türk-İslam sentezine dayanan bir kültür çerçevesiyle apolitik bir toplum 

yaratmayı hedeflemiştir. Politik öz yerine bu tür kültürel bir özün sunulmasıyla, dincilik 

ve milliyetçilik öğelerinin eklemlendiği Türk-İslam sentezi zaman içerisinde din 

öğesinin ideolojinin temel ağırlık noktasının oluşturduğu bir siyasal ortamın yaratıcısı 

olmuştur (Çiler,2004:78). 

Refah Partisi’nin kapatılması ve Necmettin Erbakan’ın siyasi yasaklı olarak ilan 

edilmesinden önce parti içinde “yenilikçiler” ve “gelenekçiler” olmak üzere bir ayrım 

yaşanmıştır. Önce RP’nin hemen ardından da Recai Kutan’ın başkanlığında kurulan 

Fazilet Partisi’nin, RP’nin devamı olduğu gerekçesiyle kapatılması üzerine Milli Görüş 

geleneğinin yani Milli Nizam Partisi ile başlayan, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, 

Fazilet Partisi’yle devam eden sürecin son partisi olan Saadet Partisi kurulmuştur. 
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 Siyaset sahnesindeki hem Milli Görüş geleneğinden gelen bazı isimlerin hem de 

arayışı süren başka partilere mensup kişilerin, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki 

“yenilikçiler”e katılma süreçleri takip edilmektedir. Yenilikçiler kanadında farkedilen 

bu gelişmelerle Erdoğan’ın; toplantılarda kaydedilmiş dini yorumlar içeren kasetler, 

başörtüsü konusundaki konuşmalar, malvarlıgı vb. birçok konu ile medyanın gündemini 

oluşturması eşzamanlı olarak yaşanmaktadır. Bu süreçte, Recep Tayyip Erdogan’ın 6 

Aralık 1997’de RP’nin bir üyesi olarak Siirt Meydanı’nda okuduğu şiir nedeniyle 28 

Eylül 1998 Diyarbakır DGM’de açılan dava sonucunda Türk Ceza Kanunu’nun 

312.maddesi gereğince hapis cezası onanmıştır. Hapis kararı, Türk Anayasası’na göre 

Erdoğan’ın parti kurucusu, başkanı, milletvekili, bakan, Başbakan olmasının da önünü 

kapatmaktadır. Hasan Celal Güzel de o dönemde Recep Tayyip Erdogan ile benzer 

durumda olan başka bir siyasetçi olarak aktarılmaktadır. Bu gelişmeleri izleyen süreçte 

Anayasa Mahkemesi’nde Hasan Celal Güzel’in itirazı ile 312.madde af kapsamına 

alınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı sonucunda emsal teşkil ettigi için 

Erdoğan’nın da siyaset yapabilmesinin önü açılmıştır. 

 Ak Parti varlığını 28 Şubat sürecinin yarattığı dinamiklere borçludur. Ancak 

aynı dinamikler Ak Parti’nin hareket alanını da kısıtlayıcı niteliktedir. Refah Partisi’nin 

1995 seçimlerinde birinci parti ve sonrada hükümet ortağı olmasıyla başlayan 28 Şubat 

süreci sadece laik rejimi tehdit eden “irtica”yı yok etmeye çalışmamıştır. Süreç aynı 

zamanda 1995 seçimlerinde iyice belirginleşen laik merkezin erimesi sürecini 

durdurmayı hedeflemiştir. Gerçekte ise süreç; ön gördüğünün aksine, Ak Parti 

alternatifini hem gelişmesine hem de eriyen merkezi iyice çökerterek iktidara gelmesine 

katkıda bulunmuştur. 28 Şubat süreci laik merkezi restore edip, güvenlik altına almaya 

çalışırken, aslında siyasal olan meselelerin birer güvenlik sorunu haline getirilmiş ve Ak 

Parti’ye rakip olabilecek partileri çökerterek, onun önünü açmıştır (Çınar, 2003:48). 

Ak Parti’nin en belirgin özelliklerinden biri kendini “muhafazakar demokrat” bir 

siyasi kimlikle tanımlaması, serbest piyasa ekonomisinin ve insan haklarının 

savunucusu olduğunu belirtmesi ve Avrupa Birligi’ni seçim vaadi haline getirmesi 

olarak analiz edilmektedir. Ak Parti’nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinde kazandığı 

başarının ve sonrasında kurduğu tek partili hükümet döneminin, Türkiye’nin siyasal 

yaşamında uyandırdığı ilk tepkiler, Türkiye’de siyasetin yeni bir evreye girdiği yönünde 
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olmuştur. Ahmet İnsel (2003); “12 Eylül rejiminin içsel çelişkilerinin yoğunlaşmasına 

teşekkür etmek gerekir ki, bu yüzden 3 Kasım seçimlerinin sonuçları, muhazakar-

demokratik bir politik/sosyal hareket önderliğinde 12 Eylül rejiminin muhafazakar-

devletçi-otoriteryan rejimini geride bırakma olasılığını yarattı.”(İnsel,2003:293) derken, 

Türkiye’nin siyasal hayatında “yeni” bir dönemi başlattığı yönünde analiz yapmaktadır. 

3 Kasım seçimlerini diğer seçimlerden ayıran bir diğer özellk ise; seçmen 

tercihini etkilemiş olan “aktörlerin” nitelikleridir. 1995 ve 1999 seçimlerinde, 

seçimlerde etkili olan aktörler ulusal çerçeve ve Türk siyasetindeki partilerle sınırlıyken 

3 Kasım 2002 seçimlerinde siyasi aktörler özellikle AB ve IMF aracılıgı ile uluslararası 

nitelikler kazandığı ve sivil toplum örgütlerinin de sürece dahil oldukları görülmektedir. 

Dolayısıyla, seçimlerin ekonomi temelinde ulusal ve küresel olmak üzere iki farklı 

boyutu olduğu söylenebilir (Tosun, 2003:54-56). 

Ak Parti, gerek askeri çevreler gerekse toplumsal kesimlerde dile getirilen 

çekinceler karsısında MSP’den Fazilet Partisine kadar süregelen Milli Görüşçü çizgiden 

ayrıldığını Parti programında ve 2002 seçim bildirgesinde sıkça vurgulamıştır. Recep 

Tayip Erdoğan, Muhafazakar Demokrasi Sempozyumun açılış konuşmasında İslami 

değerlerle olan bağını şu şekilde açıklamıştır: 

“Ak Parti yeni muhafazakar demokrat çizgiyi, muhafazakarlığın genlerine ve 

tarihi kodlarına uygun şekilde, ama siyaset yaptığı cografyanın toplumsal ve kültürel 

geleneklerine yaslanarak ortaya koymaktadır. Ak Parti, kendi düşünce geleneğinden 

hareketle, yerli ve köklü değerler sistemimizi evrensel standarttaki muhafazakar siyaset 

çizgisiyle yeniden üretmek amacındadır. Ak Parti, değişime değil, gerilemeye ve 

yozlaşmaya direnen bir anlayıştadır. Değişimi, gelişim ve ilerleme anlamında 

savunmaktadır. Ak Parti geçmişin statükoculuk üzerine bina edilen muhafazakarlığı 

yerine, modern açık bir muhafazakarlık üzerinde durmaktadır. Ak Parti evrimci veya 

tedrici doğal sürecinde işleyen toplumsal dönüşüme dayalı bir değişimi savunmaktadır. 

Ak Parti’nin muhafazakarlıktan anladığı, mevcut kurum ve ilişkilerin korunması değil, 

bazı değerlerin ve kazanımların korunmasıdır. Koruma ise değişime ve ilerlemeye 

kapalı değil, özü yitirmeden gelişmeye uyum sağlamaktır” (Erdogan,2005:13).  

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara geldikten sonra 59. 

Hükümet’in kuruluşu için 18 Mart 2003’de Hükümet Programı Hakkında TBMM Genel 
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Kurulunda yaptığı “Ak Parti siyasal kimliğini muhafazakar demokrat olarak 

tanımlamaktadır” başlıklı konuşmasında partisinin siyasal perspektifine ilişkin verdiği 

bilgiler özetle aşağıdaki gibidir; 

1. Ak Parti  siyasi kimliğini “muhafazakar demokrat” olarak tanımlamaktadır 

2. Kimliklerine referansla siyaset bir uzlaşı alanı olarak görülmektedir 

3. Toplumsal çeşitlilik ve farklılık siyasal olarak kabul edilmekte ve siyasetin tarafları 

her zeminde uzlaşmaya davet edilmektedir. Ak Parti ’ye göre farklılıklar zenginliktir 

4.Türk toplumundaki kültürel farklılıkların çoğulcu demokrasiyi zenginleştirecek 

unsurlar olduğuna inanılmaktadır. 

5. Ak Parti ’nin muhafazakarlık anlayışına göre siyasal otorite, hukuki ve siyasi 

meşruluğun ötesinde bir meşruluk temeline oturmaktadır. İşlevlerini onun irade ve 

değerlerine uygun olarak yürütmesi gerektiğini belirtmektedir. 

6. Sadece sayısal güce dayanan bir yönetim anlayışı benimsenmemektedir. Ak Parti  

toplumsal mutabakattan güç alan bir siyaset anlayışından yanadır. 

7. Ak Parti  siyasal otoritenin sınırlandırılması taraftarıdır. Hükümetin rolü, barışı, 

anayasal düzeni ve adaleti korumakla sınırlı olmalıdır 

8. Kanunların hakimiyeti önceliklidir 

9. Katılımcı demokrasi siyasal davranışların temelidir 

10. Demokratik toplumun gerekliliği sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgularlar 

11. Muhafazakar kimliklerinin temel felsefesi ve siyasal kaygısı, bireyi koruyabilecek 

bir aile olan toplumsal organizamayı sağlıklı bir şekilde birarada tutabilmektir 

12. Toplumun yapı tası olan ailenin sosyalleştirilmesi misyonu kaçınılmaz 

görülmektedir 

13. Demokratik kültür siyasetin ana unsuru olarak görülmektedir (Erdoğan,2004:10-14) 

 Recep Tayyip Erdogan’ın yapmış olduğu birçok röportaj ve açıklamada radikal 

bir partinin Türkiye’de güçlü olarak iktidara gelmesi ya da iktidarda kalmasının 

mümkün olmadığını belirttiği aktarılmaktadır. Ak Parti tüm Türkiye’ye hitap eden, 

radikal-marjinal olmayan parti kimliğini de her fırsatta vurgulamaktadır. Ak Parti; tüm 

ifadelerinde, belirgin olarak demokrasi üzerine vurgu yapmakta, Ak Parti’nin, 

“muhafazakar demokrasi” söylemi bu ifadelerden sonra anlam kazanmaktadır. 

Kimliğini tanımlarken kullandığı “muhafazakar” kelimesi partiyi, “İslamcı” olarak 
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nitelendirilmekten uzaklaştırmıştır. Kelime aynı zamanda Ak Parti’nin din ve 

geleneklere bağlı tarafını da ortaya koymasına yardımcı olmaktadır. “demokrasi” 

kelimesi ise çağdaş yönetim, halkın yönetimi ve adalet yanlısı parti olduğuna vurgu 

yapmaktadır (Uluslararası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyum Kitapçığı, s. 12). 

 Ak Parti’nin muhafazakarlığı, siyasetinin ana gövdesini oluşturan bir kimlik 

olması nedeniyle Türkiye için yeni bir duruşa işaret etmektedir. Ak Parti, Özalcı 

denebilecek bir yaklaşımla, devletin ekonomiden çekilmesi ile, toplumun ürettiği sivil 

kültür üzerindeki denetiminin de zorunlu olarak azalacağını düşünmektedir (Çınar, 

2002:42). Kimilerine göre Menderes dönemindeki DP’ye benzetilen Ak Parti , 

kimilerine göre ise liderinin davranışları incelendiginde Turgut Özal’la benzeşmektedir 

(Çakır ve Çalmuk, 2001:72-73).  Tanıl Bora’ya göre Ak Parti, ANAP gibi bir sağcılık 

karmasıdır ve 1983 dönemi ile benzeşmektedir (Bora,2002:30). Ak Parti’nin siyasi 

yapısındaki “karma” yaklaşımına olan inanç “tabana bakıldığında muhafazakar, 

programına bakıldığında liberal, merkez sağdan katılan elitlere bakıldığında başka bir 

kimlik ve en tepedeki üçlüye baktığımızda İslami bir parti ile karşı karşıyayız” 

(Tanıyıcı, 2002:12) şeklinde de ifade edilmektedir.  

Ak Parti, 3 Kasım seçimlerinden itibaren kendini Türk siyasetinde 

konumlandırma çabasına girişmiş, bu bağlamda öncelikle Erdoğan’ın danışmanlarından 

Yalçın Akdoğan’a “Ak Parti ve Muhafazakar Demokrasi” isimli bir kitap hazırlatılmış, 

bu kitap Ak Parti ’ye teorik ve ideolojik bir temel ve arka plan hazırlamanın yanında Ak 

Parti’nin siyasal konumlanışını ve kimlik tanımını verme iddiasında olan bir kitap 

özelliği taşımıştır. Kitapta Ak Parti’nin kendisini nasıl tanımladığı ve nereye oturttuğu 

belirtilmektedir (Akdoğan, 2000:160). Aynı çabanın bir başka ürünü olarak Ak Parti 10-

11 Ocak 2004 tarihinde İstanbul’da Liberal Düşünce Topluluğu tarafından da 

desteklenen “Muhafazakarlık ve Demokrasi” adlı bir uluslararası sempozyum 

düzenlemiş, sempozyumda Ak Parti ve muhafazakar demokrat kimliği tartışılmıştır.  

Ak Parti’nin muhafazakar demokrat kimliğini siyasal ve ekonomik açıdan iki 

başlık altında değerlendirmek mümkündür. Birincisiyle; muhafazakarlıkla İslami 

geçmişini sahiplenmekte ve İslami tabanını korumaya çalışmaktadır. Muhafazakarlığın 

ikinci boyutuyla ise; yeni-muhafazakarlık ve neo-liberalizmin bir birleşimi olan yeni 

sağ ideolojisinin neo muhafazakar ayağı ile bir bağlantı kurmak istemektedir. 
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Muhafazakarlık tarihsel süreklilik doğrultusunda değişimi içine sindirebilecek bir 

yapıya sahiptir. Bu muhafazakar düşüncenin sürekliliğini sağlayabilmesi açısından 

önemlidir. Ancak muhafazakar değişim sürecinde denetimi elinde tutmak ister ve bunu 

son derece reel ve maddi yararları da güvence altına alacak şekilde gerçekleştirir 

(Taşkın,2003:55).  

Akdoğan muhafazakar demokrat kimliğin parametrelerini şöyle sıralamıştır: 

“Muhafazakar demokratlık devrimci değil tedrici, aşamalı ve geleneksel değer ve 

kazanımları koruyan değişim anlayışına dayanır. Kurulu düzen dayatmacı 

aşırılıklardan, radikalizm ve toplum mühendisliğindenkorunmalıdır. Halk egemenliğini, 

anayasallığı, evrensel normlara dayalı hukuki meşruiyeti önemser. Sınırlandırılmış ve 

tanımlanmış bir iktidardan yanadır. Muhafazakar demokratlığa göre siyaset alanı 

uzlaşma kültürüne dayanır. Toplumsal alandaki farklılıkların siyasal alanda temsili 

ancak uzlaşma ve hoşgörü zemininde olur. İdealizm ve realizm arasında denge 

kurulmalıdır. Devletin ideolojik bir tercihle kendini dogmatik bir alana çekmesi kabul 

edilemez. Devlet asli fonksiyonlarına çekilmiş, küçük, dinamik ve vatandaşların 

şekillendirdiği ve denetlediği bir yapıda olmalıdır.” (Akdoğan, 2004:15-17). 

Ak Parti kendini statükocu değil yeniliğe açık modern muhafazakar olarak 

tanımlamaktadır. Ak Parti’lilere göre muhafazakar demokrat demek “Türkiye’nin 

kültürel ve toplumsal birikimlerini korumak anlamında muhafazakar, modern kurum ve 

değerleri savunmak anlamında da demokrat” demektir. Akdoğan’a göre muhafazakar 

demokrasinin koordinatları da şu şekilde özetlenebilir:  

“Gelenek önemsenmekle birlikte modern kazanımlar da gözardı edilmez. Ak Parti’nin 

muhafazakarlıktan anladığı mevcut kurum ve ilişkilerin korunması değil, bazı 

değerlerin korunmasıdır. Muhafazakarlık, köklülük, devamlılık ve istikrar üzerine vurgu 

yaparak yeniliği tarihsel birikime adapte etme gayretindedir. Sivil siyaset ve sivil 

toplum kuruluşlarının rolü ara korunak mekanizmaları olarak önemlidir. Ak Parti’ye 

göre Türkiye’de eksik ve kendine özgü bir demokrasiyerine çoğulculuk, çokseslilik ve 

tahammül duygusunu sindirebilmiş bir demokrasi kurulmalıdır. İdeal olan idari, 

toplumsal, siyasal tüm alanlara yayılmış organik bir demokrasidir; sadece seçim ve 

belirli kurumlara indirgenmiş bir demokrasi değil. Bunlar hem Ak Parti’nin kimlik 

tanımlaması hem de topluma karşı taahhütleridir. Demokrasiye, toplumun aktif 
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katılımıyla pratik kazandırmak, ılımlılığı ve uzlaşmayı sistemin ayrılmaz parçası haline 

getirmek Ak Parti’nin üst düzey siyasi hedefi olarak sunuluyor”(Akdoğan,2004:15-18).  

Ak Parti’nin muhafazakar demokrat kimliği kapitalizmin yarattığı siyasal, kültürel 

ve iktisadi dönüşüme birer tepki olarak doğup 20. Yüzyılın son çeyreginde Batı’da yeni-sağ 

iktidarla birlikte kazandığı önem paralelinde değerlendirilmektedir. Ak Parti piyasaları 

engelleyen her türlü devlet müdahalesine, refah devletinin yapılarına karşı savaş açan, 

gelir teşvikleri ve vergi oranlarıyla yukarıya doğru yeniden dağıtılarak ekonomik 

büyümenin önünü açacağı inanılan neo-liberalizmle neo-muhafazakarlığın karışımı olan 

yeni-sağın 1980’li yıllar boyunca sürdürdüğü politikaları referans almaktadır. Bu 

çerçevede Ak Parti’nin muhafazakar demokrasi anlayışı kapitalizmin 70’lerden itibaren 

içine girmiş olduğu birikim krizine bir çözüm olarak ortaya konan refah devletinin 

tasfiyesi, özelleştirme gibi neo-liberal ekonomi politikalarını savunmaktadır 

(Akdogan,2004:9).  

Türkiye ekonomisinin liberalizasyonuna ve ‘dışa açılmasına’ paralel olarak, 

Türkiye’de muhafazakar ve dinsel akımlar güç kazanmış, dini söylemler, Türkiye 

burjuvasine daha önceki milliyetçi bakış açısının sınırlılıklarının üstesinden gelmede 

yardımcı olmuştur. İslami kimlik, birçok ülkedeki, özellikle de Ortadoğu ve Orta 

Asya’daki yatırımlar için anahtar işlevi görmüştür. Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin 

payının artmasını talebiyle 1990 yılında kurulan  MÜSİAD, çoğu 1980 sonrasında 

kurulmuş ve tekstil, inşaat, gıda ve hizmet sektöründe odaklanan, genellikle 50’den az 

işçisi olan küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmaktaydı. İslamcı sermaye örgütleri, 

muhafazakar finans kapital, Anadolu holding firmaları, KOBİ’ler ve tarikat şirketleri 

gibi çeşitli boyutlardaki İslami sermayenin bir araya gelmesi için platformlar yarattılar. 

Bu örgütler, Türkiye kapitalizminin dünya kapitalist sistemiyle hızla bütünleştiği bir 

zamanda siyasalİslamın arkasındaki en dinamik öğeyi oluşturdular. Bu süreçte, sadece 

büyük sermaye kesimleri değil, Anadolunun yeni sanayileşen kentlerinin KOBİ’leri de 

küresel piyasalara açıldılar. Ak Parti, iktidara geldiğinde, neoliberal politikaları tavizsiz 

izledi ve böylelikle, bir proje olarak 1990’ların ikinci yarısında yavaşlamış olan 

neoliberalizme yeni bir itki verdi (Doğan, 2010:85-109).  

Uygulanan politikalar agresif bir özelleştirme programını, yabancı sermayeye 

çeşitli alanlarda verilen ödünleri, sağlık ve eğitim hizmetlerinin metalaştırılmasını, 
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doğal kaynakların sermayenin karlılığını arttırmak için yağmalanmasını, esnek çalışma 

ile sermaye gruplarının diğer taleplerini yasallaştıran yeni bir ‘İş Yasasını’ ve 

yoksulluğun yönetimi için çeşitli sosyal yardım programlarını içermekteydi. Dahası, 

özellikle 2002-2007 arasındaki ilk iktidar döneminde, Ak Parti, Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne üye olması için büyük çaba göstermiş, bu neo-liberal ve AB yanlısı politikalar 

TÜSİAD’ın hükümete sürekli desteğini de beraberinde getirmiştir (Balkan, E., Balkan, 

N., Öncü, A., 2014:207). 

Muhafazakarlık, Avrupa ve ABD’de yaşadığı yeni tecrübeyi  Türkiye’de Ak 

Parti     dönemi ile yaşamaktadır. Ak Parti demokrasi ve özgürlüklere vurgu yaparak iş 

başına gelmiş bir partidir. İslami kaideleri temel alarak bu amacına ulaşması yeni 

muhafazakar siyaset anlayışı ile uyumlu olduğunu, ekonomik alanda ise özelleştirmeye 

ve neoliberal politikalara verdiği destek ile de yeni muhafazakarlığın ekonomi politiğini 

benimsediğini ortaya koymaktadır. İslamın siyasette kullanıldığı ana İslamcılık 

yapılmadığı bir siyaset algısı ile hareket eden Ak Parti, dinin toplumsal harç olarak işlev 

gördüğü için kamusal alanda görünür olduğu ama sosyal ve siyasal alanın din merkezli 

referansından uzak tutulması olarak yorumlanacak bir tavırdadır. Sekiz yıllık eğitimin 

azaltılmaması ama ders müfredatında evrim teorisinin vurgularının azaltılması ve İmam 

Hatip mezunlarının istedikleri bölümde dört yıllık lisans bitirebilme hakkının verilmesi 

buna örnek verilebilir. Yine alkol kullanımına kısıtlamalar getirlimesi yerine alkolün 

satışına kısıtlamalar getirilmesi de aynı siyasi görüşün uygulamaları olarak 

yorumlanabilir (Dönmez,2011:45).  

Bu anlamda hükümetin getirdiği uygulamalarla ele alındığında 2002’den beri 

iktidarda olan Ak Parti’nin toplumsal yaşamda politik anlayışını benimsetmek üzere 

kanunlarla desteklemesi söz konusudur. Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ocak 2004 

tarihinde “Uluslararası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu’nda” yaptığı 

konuşma Ak Parti’nin muhafazakar kimliğini ortaya koyma açısından önemli bir adım 

olmuştur. Buna göre;  

“Yeni Muhafazakar Demokrat çizgiyi muhafazakarlığın genlerine ve tarihi 

kodlarına uygun şekilde, ama siyaset yaptığı cografyanın toplumsal ve kültürel 

geleneklerine yaslanarak ortaya koyulması, yerli ve köklü değerler sistemimizi evrensel 

standarttaki muhafazakar siyaset çizgisiyle yeniden üretilmesi, evrimci veya tedrici ve 
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doğal sürecinde işleyen toplumsal dönüşüme dayalı bir değişimin savunulması, 

siyasetin bir uzlaşı alanı olarak görülmesi, sivil toplum örgütlerine büyük önem 

verilmesi, totaliter ve otoriter anlayışlardan uzak durulması, hukuk devleti normlarını 

benimseyen asli fonksiyonlarına çekilmiş, küçük ama dinamik ve etkili bir devletten 

yana olunması, her türlü toplumsal ve siyasal mühendisliğe karşı durulması, bireysel 

özgürlüğün tam olarak tesis edilebilmesi için onu toplumsal alan içinde sivil ve sosyal 

oluşumlarla donatmanın gerekliliğine inanılması,“aile” kurumunu sarsacak 

uygulamalar konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanılması, etnik ve dinsel 

dışlayıcılığa karşı çıkılması,“laiklik”in devletin tüm dinler ve düşünceler karşısında 

nötr kalmasını ve eşit mesafeyi korumasını sağlayan, inanç farklılıklarının veya farklı 

mezhep ve anlayışların çatışmaya dönüşmeden sosyal barış içinde yaşatılabilmesi için 

takınılan kurumsal bir tutum ve yöntem olarak tanımlanması, geleneği veya modern 

olanı reddetmek yerine, yeni bir senteze varılması gerektiğinin düşünülmesi, dini bir 

toplumsal değer olarak önemsemekle birlikte din üzerinden siyaset yapmayı, devleti 

ideolojik bir dönüşüme uğratmayı, dini sembollerle örgütlenmeyi doğru bulmaması, din 

üzerinden siyaset yapmanın, dini araç haline getirmenin, din adına dışlayıcı bir siyaset 

yürütmenin hem toplumsal barışa, hem siyasi çogulculuğa, hem de dine zarar 

verdiğinin altının çizilmesi, dini ve dindarları önemsemek, dini değerlerin sosyal 

fonksiyonlarını kabul eden bir parti olmak ile dini bir ideoloji haline getirerek devlet 

aygıtı marifetiyle ve zorla toplumu dönüştürmeyi amaçlayan bir parti olmak arasında 

çok ciddi bir fark bulunduğunun belirtilmesi, geleneği, tarihi ve toplumsal kültürü 

önemseyen muhafazakarlığın dini de önemseyerek demokratik bir formatta kendisini 

inşa etmesinin önemli bir açılım olacağına inanılması”  

(http://www.belgenet.com./parti/indexsp.html.) 

Ak Parti’nin muhafazakarlık anlayışı içinde din, gelenek ve ahlak bir arada 

değerlendirilir. Muhafazakarlık, geleneğin ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olması 

nedeniyle en önemli toplumsal kurum olduğunu ileri sürdüğü ailenin korunmasına 

yönelik politikalara merkezi bir rol atfeder; ailenin korunması toplumun da 

korunmasıdır; çünkü toplum ortak kadere sahip büyük bir aileden ibarettir. 

http://www.belgenet.com./parti/indexsp.html
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Muhafazakarlık, aile birlikteliğinin devamının, hem özel mülkiyetin korunması, hem de 

kapitalizmin bireye verdiği zararın telafisi yoluyla istikrarın sağlanması için zorunlu 

olduğunu iddia eder. Din, gelenek ve ahlak ilişkisinin temelinde ortak iyiye yapılan 

vurgu, beraberinde topluma ilişkin organik bir kavrayışı getirmektedir (White, 2003: 

67–68). 

İnsel, Ak Parti’nin muhafazakarlığının kültürel muhafazakarlığın bir parçası 

olduğunu ve kamu alanındaki politikalarla da bunu desteklediğini ileri sürmektedir. Ak 

Parti’nin liberalliğini, iktisat politikalarında görülebileceğini belirtirken, piyasa toplumu 

yanlısı ekonomi politikalarıyla bunu ortaya çıkardığını ifade etmektedir. Sosyal 

politikalarda, bir yanda himmetçi tercihleriyle, diğer yanda örgütlü emek düşmanı 

tavırlarıyla liberalliği tamamlandığını ve tüm bu sebeplerden ötürü de, Ak Parti’nin 

Türkiye’de pragmatik bir muhafazakar liberal hareketi temsil ettiğini belirtmektedir  

(Radikal 2, 23–3–2008). 

Ak Parti hükümetinin hem ekonomik, hem kültürel yaşama yönelik 

düzenledikleri yasalar, uyguladıkları politikalar, yeni muhafazakar anlayışın son 15 

yılda Türkiye’de sadece politik yaşamda değil, toplumsal alanda, günlük yaşam 

pratiklerinde de oldukça net bir şekilde görüldüğünü ortaya koymaktadır. Ak Parti, 

muhafazakar burjuvazinin ve özellikle de bu grubun büyük sermaye kesiminin sınıf 

çıkarlarını temsil etmektedir. Muhafazakar finans kapitalin, siyasal iktidar avantajıyla 

birlikte, kendisini Türkiye’nin iktidar yapısında hesaba katılması gereken bir özne 

olarak yerleştirmiş olduğu öne sürülebilir. Neoliberal politikaların uygulanması 

muhafazakar veya baskıcı yönetsel pratikleri gerektirdiğinden, Türkiye büyük 

sermayesinin gözünde Ak Parti, muhafazakarlığına rağmen değil tam da öyle olduğu 

için tercih edilir durumdadır (Balkan, E., Balkan, N., Öncü, A.,2014:207). Son yıllarda 

hem Türkiye’de hem de Batı’nın Türkiye’den söz ederken kullandığı kavramların 

başında, siyasal islam gelmektedir. Türkiye’de yaşanan değişim sürecini daha net ortaya 

koyabilmek için aşağıdaki bölümde Siyasal İslam ve liberalizmin nasıl buluştuğu ve 

toplumsal yansımalarına değinilicektir.  
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4.3.Siyasal İslam ve Liberalizm 

Tüm dünya 1980’lerle birlikte dinsel alanda yaşanan iki büyük gelişmeye 

tanıklık etmiş, öncelikle, dinin öteki onyılları aşacak bir güç kazandığını, yeni bir 

boyuta ulaştığını görmüş, ardından da özellikle İslamiyetin dinsel açılımların ötesine 

geçen bir siyasal, toplumsal erke ulaşmasını izlemiştir. Böyle bir oluşum kuşkusuz bir 

çok boyutuyla birlikte ele alınmış ve tartışılmıştır. Fakat o tartışmaların neredeyse 

tamamının özünü şu soru oluşturur: Acaba dinin, özellikle de İslamın gündelik 

pratiklere bu derecede yoğun olarak sızışı postmodern bir oluşum mudur, yoksa bu da 

modernin bir başka boyutu, düzeyi veya türü müdür? (Göle, 1997: 46-58). 

Modernist devlet bir sistemdir. Özellikle kapitalizmin mantığıyla bütünleşmiş, iç 

içe geçmiş bu sistem bireyi tanımlamıştır. Kendisine yabancılaşmış, seçilmiş alanlar 

içinde değil, verili alanlar içinde hareket eden kişi, sistemin çökmesiyle kendisini 

boşlukta duyumsamaya başlamıştır. Bu insan ilkin bu konumdan rahatsızlık duyarak, 

ayrıca sosyal devletin o güne değin kendisine sağladığı olanakların geriye çekilmesiyle 

ortaya çıkan boşluğu dolduracak yeni bir cemaat dayanışmasını İslami örgütlenme ve 

ruh içinde daha rahatlıkla elde edeceğini ayrımsayarak o alana yönelmiştir. İslam’ın bu 

oluşumunu sağlayan en önemli olgu onun kapitalizmle olan ilişkisidir. İslamiyet’in 

kendisine yeni bir siyasal erk sağlamasının altyapısal olanakları da 1970’lerden sonra bu 

bağlamda sağlanmıştır. Bu girişim hem kendi kendine yeter, kendi kendisini üretir, hem 

de Batılı sermayeyi kontrol etmeye çalışan bir finansman potansiyelinin üretilmesidir. O 

finansmanın harekete geçirilmesi bir büyük devlet krizinin kısa sürede İslamiyetle 

doldurulmasını olanaklı kılmıştır (Kahraman,2007:50-62).  

Liberal siyaset teorisi, hiç şüphesiz ki hem kadim bir düşünce geleneğine sahip 

olması, hem de bireyin devlet ve toplum karşısındaki ontolojik önceliğini esas alması 

açısından diğer ideolojilerden ayrılır. Bir siyasal, toplumsal teori olarak liberalizm, her 

ne kadar sadece ekonomik ve politik veçheleriyle öne çıkmışsa da, aslında sosyal, 

siyasal ve etik konularda da kendine özgü bir söylem geliştirmiştir. Bu anlamda 

liberalizmin ontolojik öncülleri, temel insan hakları, anayasal düzen, kuvvetler ayrımı, 

serbest rekabet piyasası, hukukun üstünlüğü, bireysellik, çoğulculuk, çeşitlilik, eşitlik, 
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özgürlük, adalet, sınırlı devlet, iktisadi özgürlük, özel mülkiyet, parlamentarizmdir. 

Liberalizm, belli başlı bir öğreti olmakla birlikte bir değerler sistemi olarak da şu temel 

niteliklerden oluşur: hak eşitliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, kanaatlerde çoğulculuk, 

girişim ve rekabet özgürlüğü, kar peşinde koşma, servet ve maddi başarıya saygı, 

hümanizme saygı, yurttaşlık, cumhuriyet, ulusal birlik, özgürlük ve eşitlik fikirlerine 

saygı (Duverger, 1997:31).  

Liberalizmin bu teorik öncülleri, bireysel özgürlüğü her şeyin üstünde tutmuş, 

geleneğe karşı modernliği, cemaate karşı bireyi, dine karşı aklı, kutsala karşı sekülerliği 

ve itaate karşı özgürlüğü temel alan felsefi bir yaklaşımı öncelemiştir. Bu açıdan 

liberalizm kavramı, Aydınlanma düşüncesinin akla biçtiği yeni değerleri temel alırken, 

yaşamın tüm alanları konusunda görüş beyan eden bir ideoloji, bir düşünce ve zihniyet 

akımı olarak da görülmüştür. Bu durum, yani liberalizmin kendini insan faaliyetlerinin 

tümünde göstermesi, Wallerstein’in deyişiyle (1998:94) liberalizmi, lastikli bir terim 

olmaktan kurtulamamasına yol açmıştır. Bir kavram olarak liberalizm, anayasal devlet 

ilkesiyle kişinin siyasal, ekonomik, hak ve özgürlüklerini hukuki açıdan savunusunu 

yapan (Sartori,1993:398–412), diğer bir deyişle, bireyi siyasallaştıran ve onu toplumsal 

yaşamın merkezine koyan modern bir toplum projesi olarak da tanımlanabilir. 

Türkiye’de ‘serbest piyasa’ odaklı iktisat politikaları 1980’li yıllarda başlamış, 

1990’lı yıllarda görece daha demokratik bir ortama geçilmiş ve buna koşut olarak 

toplumsal muhalefet yeniden filizlenmişti. 2000’li yıllara gelindiğinde, Erdoğan 

hükümetlerinin icraatlarıyla kamu ekonomisi neredeyse tümüyle tasfiye edilerek yeni 

birikim rejiminin mükemmel biçimine ulaşmıştır. Türkiye bu uzun yolun sonunda, 

ulusal pazara yönelik sanayileşmeye dayalı sermaye birikimi rejiminden küresel ölçekte 

serbest mal ve sermaye hareketlerine dayalı bir sermaye birikimi rejimine, popüler 

adıyla neoliberalizme  geçişini tamamlamıştır. Bu köklü yapısal dönüşüm, iç içe geçtiği 

toplumsal ve politik alanlarda  da bir dizi ciddi değişime yol açmış, toplumsal alanda 

İslamcı bir burjuva sınıfı, önceki dönemin laik burjuvazisinden farklı bir kültürel 

oluşum olarak ayrışıp, görünür hale gelmiştir. 1970’li yıllardan itibaren belirgin bir Batı 

karşıtı konumlanışı benimseyip, genel eğitim olarak küçük sermaye sahiplerinin 

çıkarlarını temsil edegelmiş Milli Görüş hareketinden kopan bir grup, 2000’li yılların 

başlarında yeni bir İslamcı oluşum olarak ortaya çıkmıştır. Yeni dönemin bu yeni 
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İslamcıları, dünya piyasalarına eklemlenmekten sermaye hareketlerine açık olmaya, AB 

ile bütünleşmekten, ABD ve NATO’nun Orta Doğudaki stratejik ortağı konumunu 

benimsemeye kadar İslamcılıkla bağdaştırılması pek kolay olmayan siyasi girişimlere 

aday olduklarını ilan etmekten çekinmemişlerdir (Balkan, E., Balkan, N., Öncü, A., 

2014:13). 

1980’lerden itibaren Türk ekonomisinin uluslararası kapitalist sisteme tam 

anlamıyla entegre olması ve devletçiliğin yerini liberalizme bırakması devlet ile 

sermaye arasında öteden beri süregelen ittifakı zayıflatmıştır. Devletin ekonomi 

alanındaki etkinliğinin azalması, bu alanın temel aktörleri durumuna gelen 

işadamlarının siyasal otoritenin genel eğilimlerine aykırı bir söylem geliştirebilmelerine 

neden olmuştur. O güne değin siyasal mücadele alanına hiç çıkmayan işadamları kendi 

siyasal çıkarlarını koruyabilmek adına daha aktif roller üstlenmişlerdir. Aynı zaman 

diliminde karşılaşılan bir diğer olgu, çoğu Anadolu kentlerinde örgütlenmiş durumda 

bulunan “yeşil burjuvazinin” liberal ekonomik politikalar ile muhafazakar siyasetçilerin 

kendilerine verdiği desteklerden yararlanarak bu alanın yeni oyuncuları olarak sahneye 

çıkmasıdır. Bu süreçte her iki farklı işadamı grubu, siyasal iktidarla olduğu kadar 

birbirleriyle de mücadele içinde olmuştur. Özellikle 1980’lerden itibaren Türk 

ekonomisinin uluslararası kapitalist sisteme tam anlamıyla entegre olması ve 

devletçiliğin yerini liberalizme bırakması devlet ile sermaye arasında öteden beri 

süregelen ittifakı zayıflatmıştır. Örneğin 1980’lere kadar devlet işadamlarını 

faaliyetlerinde destekleyen başlıca güç durumundayken bu tarihten sonra eski TÜSİAD 

başkanlarından birinin ifadesiyle kendilerine “köstek” olmaya başlamıştır (Beriş, 

2015:33-45). Öte yandan Özal zamanında diğer pek çok alandaki değişim gibi devletle 

işadamları arasındaki ilişki yeni bir eğilim kazanmıştır (İlkin, 1993:193-194); kendisi de 

bir süre özel sektör deneyimi yaşamış olan Özal, iş çevreleri ile oldukça sıcak ilişkiler 

içerisine girip iş dünyasından pek çok kişiyi partisine almıştır (Bali,1998:31). 

Dolayısıyla siyasal iktidar o güne dek kendisini belirgin bir şekilde üstünde 

konumladığı sermaye çevreleri ile daha yakın ve nispeten eşit bir ilişki kurmaya 

başlamıştır. 
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Türkiye muhafazakârlığı, küreselleşme sürecinin genel özelliği itibarıyla 

tabanındaki sosyal sermayenin ticarileşme eğilimi ile giderek liberalleşmiş, tarımdan 

ticarete ve sanayiye yönelen ekonomi politiği doğrultusunda, toplumsal alanda kırsaldan 

kente, dolayısıyla ekonomik ve siyasal sistemin çevresinden merkezine doğru bir 

yönelim geliştirmiştir. Haldun Gülalp, küreselleşmenin öngördüğü yapının İslamcılığın 

güçlenmesi için gerekli temeli sağladığına işaret eder. Kalkınmacı devlet modelinin 

zayıflamasına neden olan, 1990’lı yıllarda Refah Partisinin tabanını oluşturan küçük ve 

orta ölçekli sanayicilerin güçlenmesini sağlayan bu ekonomik model, İslamcılığın da 

yükselişe geçmesine zemin hazırlamıştır. Gülalp, İslamiyet adına siyaset yapan 

çevrelerin 11 Eylül sonrasında “liberal İslam” söylemine sarılarak, savunmalarını 

liberalizm, insan hakları ve özgürlükler söylemine dayandırdıklarını öne sürer 

(Gülalp,2003:41-60). Aynı paralelde, Menderes Çınar da İslamcı girişimcilerin neo-

liberalizm ile ne kadar barışık olduklarını MÜSİAD örneğinden yola çıkarak 

göstermektedir. Buna göre MÜSİAD, neo liberal küresel konsensüse katılan, bu 

anlamda alternatif bir ekonomi değil, sadece alternatif bir piyasayı meşrulaştırma 

ideolojisi öneren bir İslami model öngörmektedir (Çınar, 2005:170). 

1980’den itibaren Özal Hükümeti ile uygulanmaya başlanan liberal politikalar ve 

ekonomik teşvikler ile İstanbul dışındaki küçük ve orta ölçekli firmalarda zaman içinde 

büyük gelişim gözlenmiştir. Konya’dan Kayseri’ ye, Bursa’dan Antep’e uzayan bir 

coğrafyada önemli bir ekonomik aktörler topluluğu gözlenmeye başlanmıştır. Bu 

kervanda, İslami ve İslamcı sermaye grupları da kendilerine yer bulmuşlardır. Bu 

girişimlerin sonucunda, “geleneksel ve kültürel bağlarla şekillenen cemaatsel topluluk 

ilişkilerinin toplumda önemini arttırması, geleneksel küçük girişimciler içinden yeni 

zenginleşen, 1990’larda KOBİ sahipleri olarak adlandırılacak bir kesim ortaya çıkmıştır 

(Öniş,1997:751-754). Bu Muhafazakarlar ve İslami/İslamcı kesimler, çoğunlukla 

MÜSİAD-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği- bünyesinde toplanmışlardır. 

MÜSİAD’ın diğer derneklerden farklılığı, siyasal motivasyonu ile ilintilidir. O da, 

sermayenin ahlaklı kapitalistlerin elinde olmasını sağlayacak bir sistem talep 

etmeleridir. MÜSİAD eski başkanlarından Ömer Bolat, MÜSİAD’ ın işadamı 
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portresini, “sosyolojik olarak muhafazakar, inanç değerlerini koruyan, milli duruşa 

sahip ve yerli değerleri gözeten” olarak tanımlamaktadır.  

(Ömer Bolat, “Müsiad model oldu.”, http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType 

=haberArchive-&ArticleID=17799, (18.11.2008); Hüner, Sencan, 1994.)  

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin kuruluşu İslami sermayenin 

gelişiminde en önemli adım olarak adlandırılabilir. Ancak burada öne çıkarılmak 

istenen MÜSİAD üyelerinin İslami ahlaka/ilkelere bireysel bağlılıklarından çok, 

örgütün İslamı düzenleyici bir güç olarak tanımlayan spesifik formülasyonudur. 

(Koyuncu,2002).  MÜSİAD üyeleri ulusal ve uluslararası Pazar ile bütünleşmiş 

şirketlerdir. Bu anlamda MÜSİAD’ın işlevleri ulusal ve uluslararası olarak iki düzeyde 

incelenebilir (Adaş,2006:50). MÜSİAD yurt dışında yaşayan vatandaşları üyelerince 

gerçekleştirilen girişimlere yatırım yapmaya teşvik ederek ve yabancı ülkelerdeki diğer 

girişimcilerle ortak yatırımları destekleyerek küresel bir Müslüman iş ağı kurulmasını 

hedeflemiştir. Bu amaç için, uluslararası iş fuarları, konferanslar ve yurt dışı gezileri 

organize etmiş, diğer örgütlere üye iş adamlarıyla, develt görevlileriyle, yöneticelerle 

bağlantılar kurmuştur. Faaliyet alanını Müslüman ve Müslüman nüfusun yoğunlukta 

olduğu ülkeler öncelikli olmakla birlikte Avrupa, Latin Amerika ve ABD’yi de içine 

alacak biçimde genişletmiştir. (Balkan, E., Balkan, N., Öncü, A.,2014:228) 

‘80’lerde güçlenen burjuvazinin ikinci halkasını “İslami sermaye”, “yeşil 

sermaye” veya “Anadolu kaplanları” adı verilen sermaye grubu oluşturur 

(Demir,2004:170). Söz konusu şirketler, ticari ve hukuksal bağlamda, işletme 

büyüklükleri, faaliyet alanları ve şirket türleri gibi konular bakımından birbirlerinden 

ayrılırlar. Örneğin bu şirketlerin bir kısmı doğrudan tarikat ve cemaatlerin kontrolünde 

hareket etmekte diğer bir kısmı ise sermayesi çok geniş bir tabana yayılmış çok ortaklı 

işletmelerden oluşmaktadır (Kozanoğlu, 1996:59).  

Anadolu Kaplanları’nın bilinen laik elitten farklı bir duruşu olduğu söylenebilir. 

Son otuz yıldır ekonomik gücü artan bu yeni elitin altyapısının ve bağlı bulunduğu 

sosyal sınıfların, İstanbullu laik ekonomik elitten oldukça farklı olduğu da 

anlaşılmaktadır. Hemen hepsi orta ve alt sınıflardan, dindar ve geleneksel aile 

yapılarından gelmektedirler. Çoğu ticarete aile firmalarında, erken yaşta atılmışlardır. 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType
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Ayrıca, pek çoğu bankalardan ya da devletten kredi almak yerine, faizsiz finans 

kurumlarından destek almayı tercih etmektedir. 

Anadolu şehirlerinden yükselen bu dindar elit Türkiye’de uzun yıllardır 

süregelen dengelerin de değişmesine neden olmuştur. İstanbullu laik elit ile bu yeni 

dindar elit arasında süregelen gerginlik ve fikir ayrılığı bilinen bir gerçektir. Genelde 

yüksek eğitimli olan ve batı kültürünü referans alan laik elit, batılı ülkeler ile yakın 

ilişkiler kurmaya çabalarken, geleneksel ve dini değerleri referans alan, dindar Anadolu 

Kaplanları, daha çok Müslüman Orta Doğu, Arap ve Afrika ülkeleri ile yakın ticari 

ilişkiler kurmaktadır. IMF politikaları, Kürt sorunu gibi siyasi meselelerde de bu iki 

grubun farklı seçimleri, fikirleri ve hükümete verdikleri farklı mesajları olduğu 

gözlemlenebilir. Gerçekte, yeni yükselen dindar elitin ekonomik ve siyasi gücünü artık 

göz ardı edemeyeceğini anlayan laik elit, uzun yıllardan beri elinde tuttuğu sosyal, 

siyasi ve ekonomik hegemonyanın sona erdiğini anlamıştır. İki ekonomik grup arasında 

gözlenen bu gerginlik, aslında yerleşik dengelerin bozulması ve ekonomik gücün 

yeniden paylaşılmasının yarattığı sancıları yansıtmaktadır (Yavuz, 2006). 

Türk ekonomisinin küreselleşmeye, dolayısıyla uluslararası kapitalizme 

eklemlenme süreci yalnızca zaten belirli bir sermaye büyüklüğüne sahip olan 

işadamlarını değil bunların yanında o zamana dek taşranın kısıtlı imkanlarıyla yetinmiş 

bir diğer kitleyi de bu fırsattan yararlanmaya itmiştir. Bu bağlamda, öteden beri 

Anadolu’da belirli ölçekte ticari ya da sınai faaliyet gösteren eşraf, liberalizasyon 

sürecinin sunduğu imkanlardan yararlanarak sermayelerini büyütmeleri ile ortaya 

çıkmıştır. Bu süreçte yerel ölçekli küçük ve orta boylu pek çok işletme, aldıkları 

teşviklerin de etkisiyle, sermayelerini büyüterek ulusal çapta faaliyet göstermeye 

başlamışlardır. Burada altı çizilmesi gereken nokta, taşradaki eşrafın büyük sermaye 

sahibi kimliğiyle ortaya çıkmasında siyasal iktidarın destekleyici tutumunun büyük bir 

etkisinin bulunmasıdır. (Uzgel, İ. ve B. Duru 2009, 283-306).  

Ak Parti’nin neoliberal ekonomik ve siyasal programı, selefi olarak kabul edilen 

partilerin, hiç değilse bir tarihten sonra içine girdikleri bir dönüşüm sürecinin son 

safhasıdır ve bu noktada izlenebilen siyasal gelişim çizgisi bir kopuştan öte bir 
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devamlılığa işaret etmektedir. Türkiye’de Siyasal İslam geleneği daha Refah Partisi 

döneminde; “ Refah Partisi gerçek özel sektörcü bir partidir” açıklamasını yaparak, neo-

liberal bir dönüşümün içine girmiş ve partinin hem siyasi hem ekonomik programlarına, 

bu neo-liberal dönüşümün etkileri yansımaya başlamıştır (Gülalp,2003:64). 

Bu noktada “kopuş” söyleminden hareket ile, Ak Parti öncesi Siyasal İslam 

geleneğine atfedilen “neo-liberalizmden etkilenmemiş olma” ve “anti-emperyalist” 

olma gibi özelliklerin, neo-liberalizm ile eklemlenme sürecine, Ak Parti öncesi 

dönemde zaten girmiş bulunan Siyasal İslam geleneğine, aslında sahip olmadığı 

özellikler atfedilmesi olarak değerlendirmelidir. Ak Parti’nin, sınıfsal anlamda da, 

öncülü olan partilerden farklı bir kompozisyona sahip olduğu konusu da oldukça 

tartışmalı bir husustur. Ak Parti’nin temel sınıfsal tabanı olarak gösterilen küçük-orta 

boy Anadolu sermayesi ve bunların ekonomik anlamda güçlenmesi ile ortaya 

çıkardıkları söylenen yeni orta sınıflar, Türkiye’nin sınıfsal yapısında yeni ortaya çıkan 

bir fenomen değildir. Dünyanın içine girdiği neo-liberal dönüşüm ve yeniden yapılanma 

sürecinin bir gereği olarak küresel anlamda yeni bir iş bölümü gerçekleşmiştir. Bu iş 

bölümü içinde, Türkiye’nin üzerine düşen rolün gerekleri ile çakışan bir şekilde bir 

gelişme dönemine giren küçük ve orta boy işletmeler için “İslamcılık”, çalışma 

koşullarının ve işçi-işveren ilişkilerinin en sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlayan bir 

“birikim ideolojisi” (Gülalp,2003:47) olarak 1980’li yılların sonundan beri işlev 

görmektedir. Bu açıdan incelendiğinde, 1980’lerin sonundan itibaren güçlenme evresine 

giren ve küçük-orta boy işletme adı verilen üretim birimleri ve bunların dayanağı 

olduğu yeni orta sınıfların, İslamcılığa işlevsel olarak değer atfettiği ve Ak Parti öncesi 

dönemde de, Türkiye’de siyasal İslam geleneğine dahil olan partiler ile içinde organik 

bir bağ içinde bulunduğu görülebilir. 

Siyasal ve kültürel alanların değerlendirilmesinde de, Ak Parti ile içinden geldiği 

Siyasal İslam geleneği arasında farklılıkların yanı sıra bazı devamlılıkları da 

gözlemlemek mümkündür. Öncelikle Ak Parti ile özdeşleştirilen bir politik duruş olarak 

“demokrasi” savunuculuğu, Türkiye’de Siyasal İslam geleneğinin diline, Ak Parti’nin 

öncesinde yerleşmiştir. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin kapatılmalarının ardından, 

Siyasal İslam kadroları, parti kapatılması özelinden hareketle bir demokrasi söylemi 

geliştirmişler ve Avrupa Birliği gibi konuları da bu çerçevede yorumlama yoluna 
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gitmişlerdir. Siyasal İslam geleneğinin takipçisi olan partiler, yaşadıkları dönüşüm 

süreci içinde demokrasiyi bir siyasal var olma yolu olarak değerlendirmişlerdir. Siyasal 

alanda kabul edilirliğin bir yolu olarak anlaşılan “demokrasi” söylemi, özellikle Refah 

partisinin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi’nin, daha sonra da Saadet Partisi’nin 

siyasal söylemine yerleşmiştir. Bu noktada Avrupa Birliği’de, bir “Hristiyan Klubü” 

olarak değerlendirilmekten çıkmış ve daha pragmatik bir değerlendirmeye tabi 

tutulmaya başlanmıştır (Mecham,2004:339-58). Bu noktada tekrar olarak, Ak Parti’nin 

siyasal ve kültürel olarak, Siyasal İslam geleneğinden bir kopuşundan değil; bir 

dönüşüm sürecinin sonuçları ve devamlılıklardan söz edilmesi gerekir. 

1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi, bazı sosyal bilimcilere göre tarihte 

bir kırılma noktasıdır. Bu devrimin, Doğu üzerindeki Batı egemenliğinin sonunu 

belirlediği düşünülmektedir. İslamcılığı modernleşmeye karşı gelenekçi bir reaksiyon 

olarak okuyan, dünyada modern Müslüman toplumların var olamayacağı inancını 

taşıyan (Gellner,1998) görüşlerin bu devrimle birlikte yıkılmaya başladığı bir sürece 

girildiği kabul edilmektedir. Medeniyetler çatışması tezi yerine, 1980 ve sonrası dönem 

değerlendirilerek, çoklu modernlikler anlayışının git gide hakim olması, kapitalist 

pazarın dünya üzerinde kendine sürekli genişleyecek bir alan yaratmasıyla ilintilidir. 

Çoklu modernlikler fikri, çok genel anlamda, çağdaş dünyayı anlamanın en iyi yolunun 

modernliği devam eden bir süreç olarak anlamak gerektiği ve bu sürecin de çoklu 

modernlik programlarını geliştiren çoklu sosyal aktörler tarafından belirlendiği 

iddiasıdır. (Eisenstadt, 2000).  Türkiye’de 1980’lerden itibaren uyguladığı liberal 

ekonomi politikaları ve bir diğer yandan da siyasi alanda güçlenen muhafazakar yapıyla 

birlikte çoklu modernlikler fikrinin taşıyıcısı olmuştur. Kabul edeilen muhafazakar 

siyaset, dünya kapitalist ekonomisiyle bütünleşmekten yana tavır koymuş ve dolayısıyla 

Batıcı yönünü öne çıkarmıştır (Mardin, 2001). 

1980 sonrası gelişen süreçlerin global bir değerlendirilmesi yapılacak olursa, 

finansallaşma, aşırı birikmiş küresel sermayeyi ülke ekonomisine çekme fırsatı 

yaratırken, yapısal uyum reformları da, uluslararası sermaye gruplarının birbirleri içine 

nüfuz etmesine olanak tanıyan mekanizmalar yaratmıştır. Yerli sermayeye, büyük 

ölçekli özelleştirmeler ve diğer yatırımlar üzerinden küresel üretken ve para sermayeler 

ile işbirliği kurmasına izin vermiştir. Böylece neoliberal yeniden yapılanma, sadece 
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sermayenin merkezileşmesine ve yoğunlaşmasına yol açmakla kalmamış, aynı zamanda 

“yerli” sermayenin belli dilimlerinin birikimlerini genişletme ve dünya piyasasına 

eklemlenme fırsatı da sunmuştur. Sonuç olarak İslami sermayenin gerçek 

metamorfozunu anlamak için sermayenin uluslararsılaşma sürecinin yanı sıra ulus 

devletin işlevleri bakımından son dönemlerde geçirdiği dönüşümün ve bu değişimin 

toplumsal hayata yansımalarının da incelenmesi gerekmektedir. (Balkan,Öncü, 

A,2014:246).  AK Parti ve onun temsilindeki siyasal iktidar, söz konusu sürecin ürünü 

ve sonucudur. Modern kapitalist sistemin üretim aracı olan sermayeye sahip olarak 

üretim gücü edinen “yeni burjuvazi”, bir yandan sermaye birikimi çerçevesinde kurduğu 

“yeni basın” odağı ile kendi ideolojik hegemonyasının üretimine de başlamış, bu yolla 

yeni düzenin kuruculuğuna, “merkez”le birlikte “çevre”yi de yeniden yapılandırmaya 

girişmiştir. Böylelikle, sistemin üretici güçleri arasına, bir başka deyişle, egemen 

sınıfsal-tarihsel bloğa katılarak merkezin değerleri çevresinde başkalaşmış ve içinden 

çıktığı “çevre”ye yabancılaşmıştır. Bu hâliyle artık içinden çıktığı “çevre”nin bir parçası 

değildir. Sonuçta, klasik yapısı değişikliğe uğrayan “merkez-çevre” yapıları ve ilişkileri 

yeniden biçimlenmektedir. 

Tüm dünyada burjuva sınıfı, kendi çıkarlarını en üst düzeyde temsil edecek bir 

iktidar yapılanmasını tercih eder ve destekler. Diğer taraftan devletçilik politikaları da 

burjuvazinin çıkarlarını zorunlu olarak doğrudan devlete bağlar. Tüm kaynakların 

devletin güdümünde olduğu, iktisadi ve ticari kuralların devlet tarafından belirlendiği ve 

devletin sürece sık sık müdahale ettiği bir ekonomi anlayışında işadamları kaçınılmaz 

olarak devletle iyi ilişkiler kurmak zorundadırlar. Tarihsel deneyim burjuvazinin bir 

milleti olmadığını, bunun sermayenin mantığına aykırı olduğunu göstermiştir. Buna 

göre, millî burjuvaziden kasıt, doğrudan devletin kendisi tarafından yaratılan, varlığını 

da devlete borçlu olan bir kesimdir. Ancak burjuvaziye sağlanan bu imkan ve imtiyazlar 

karşısında devlete karşı birtakım görev ve sorumluluklar verilir. Bu bağlamda 

burjuvaziden beklenen görev, siyasal rejimin genel politikalarına aykırı bir tutum 

sergilememesi ve bir muhalefet unsuru olarak ortaya çıkmaması, düzenin korunmasına 

yardımcı olmasıdır (Narlı, 1999:38-48).  

Siyasal İslam, küresel pazarın kendine genişlemek için yeni coğrafyalar araması, 

dini otoritenin farklı kimliğe bürünmesi, politik liberalizm ve AB’ye uyum yasası 
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kriterleri sayesinde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. İslam araştırmaları kapsamında 

birçok çalışma, İslam ile piyasa ekonomisi arasındaki ilişkiyi değerlendirme konusu 

yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında önemli bir yere sahip Olivier Roy, çalışmalarında 

İslamcılığın aldığı yeni biçimi “post-İslamcılık” olarak adlandırmakta ve bu yeni 

biçimin İslamileşmenin özelleşmesi olduğunu savunmaktadır. Bu çerçevede, ekonomik 

liberalleşmeden  yararlanan çok sayıda İslamcı işadamının İslami bussiness piyasasında 

yerini aldığını, yani tesettüre uygun giyim ticareti, İslami finans kuruluşları gibi 

sektörlerde faaliyet gösterdiklerini vurgulamaktadır (O.Roy, 2005:934). Siyasi ve 

ekonomik alanda yaşanan söz konusu değişim döneminin toplumsal yaşama yansımaları 

da kaçınılmaz olarak görülmüştür. Aşağıdaki bölümde 80’lerden itibaren başlayan 

değişim sürecinin toplumsal yaşamda, gündelik hayata yansımaları ve dönüşümleri ele 

alınmıştır.  

5. Yeni Muhafazakarlığın Toplumsal Yaşamdaki Görünümleri  

Bir toplumda yaşanan herhangi bir değişimi açıklayabilmek için bu durumu 

süreç içinde kendinden bağımsız koşullarla bir arada ele almak gerekmektedir. Yeni 

muhafazakar ideolojinin de toplumdaki yansımaları ele alınmak istendiğinde, bu 

durumu yukarıda açıklanan küreselleşme ve siyasal İslam’ın, liberal İslam’ın yükselişi 

ile birlikte ele almak gerekmektedir. İslami burjuvazinin Türkiye’de yeni bir egemen 

sınıf olarak yükselişi, neo-liberalizmin küresel çapta yaygınlaşmasına paralel bir 

gelişme olarak kabul edilmektedir.  

Balkan ve Öncü, İstanbul’da yaptıkları araştırma sonucu, yaşanan değişim 

süreciyle ilgili küresel tüketim ideolojisinin İstanbul’un toplumsal mekanlarında hayata 

geçmesiyle, küreselleşmiş yaşam tarzlarının oluştuğunu, tüketime dayalı 

kozmopolitanlıkların kent yaşamlarına hükmettiğini, yeni oluşan orta sınıfın estetik 

anlayışının  kendini küreselleşen orta sınıf olarak fark etmesiyle ilgili tüketim kültürüne 

adapte olduğunu ortaya çıkarmıştır (Balkan, Öncü,2015). 

Genel olarak kendilerini dindar olarak vasıflandıran partilerin güç kazanması 

İslam’ın siyasi görünürlüğünü arttırırken, özellikle Özal Dönemi’nde göze çarpan 

parasal artış da İslam’ın kültürel görünürlüğünü arttırmıştır. Bunun sonucu olarak 
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muhafazakar yaşam biçimleri kamusal hayatta görünür olmaya başlamıştır. Ancak bu, 

geleneksel bir yaşam biçimi değildir. Muhafazakarlığın ekonomik ve siyasal olarak 

yükselişe geçmesi gündelik yaşam pratiğinde de karşılığını bulmuştur. 1980’li ve 

1990’lı yıllarda, Türk toplumu açısından önemli değişiklikler yaşanmıştır. Dönemin 

olayları, insanların zihniyet yapılarını ve hayat pratiklerini de etkilemektedir. 80’li 

yıllardan günümüze yaşanan 12 Eylül Darbesi, Özal Dönemi, serbest ekonomi hamlesi, 

küçük yatırımcının ilerleme yolundaki atılımları, “Anadolu Kaplanları” olarak 

isimlendirilen küçük ve orta dereceli muhafazakar yatırımcının güç kazanması, 

muhafazakar kesimin kamusal görünürlüğünün artması, televizyon yayını ve özellikle 

de özel televizyon ve radyolar, güçlenen muhafazakar çevrenin alternatif eğlence talebi, 

“yeşil sermaye, yeşil tatil, yeşil pop” söylemlerinin ortaya çıkışı, Refah Partisi’nin 

yükselen oy kitlesi ve belediyelere hakim olması, kadınların işhayatında daha görünür 

olmaları, reklamlar vb. değişimler toplumdaki yaşam tarzını değiştirmiştir. Değişim, 

tüketim, çeşitlenme ve benzeşme…80’lerden 90’lara gündelik hayatın seyrini bu dört 

kavram belirlemiş, İslami hareketin özellikle büyük şehirlerdeki yüzü söz konusu 

değişimden yani benzeşme sürecinden etkilenmiştir. (Kozanoğlu, 1996:596.) 

1980 sonrası dönemde Türkiye’de daha bireysel ve daha liberal bir din 

anlayışının gelişmekte olduğu açıktır. Muhafazakarlığın ekonomik liberalizmle 

uzlaşması aynı zamanda ona özgü kültürel kabullerin de muhafazakar kanatta dolaşıma 

sokulmasını doğurmuştur. İnsanlar bir yandan modern teknolojik araçları kullanmak 

suretiyle dinlerini daha yoğun yaşadıklarını iddia ederken, bir yandan söz konusu 

araçların körüklediği tüketim ve eğlence kalıplarına yönelmek durumunda 

kalmaktadırlar. Devletin sanayiyi özelleştirmeye başlamasıyla, fiyatlar  yükselmiş, 

enflasyon çift haneli rakamlarda kalmış, kırsal alandan kente yeni bir göç dalgasının 

yaşanmasıyla işsizlik artmıştır. Yeni zenginler, Türkiye’nin finansal ve kültürel merkezi 

İstanbul’da iyice görünür olmuş, 1982’de silahlı kuvvetlerin sıkı gözetimi altında, daha 

liberal olan eski anayasanın yerine kısıtlayıcı bir anayasa kabul edilmiştir. Bu şekilde, 

zengin sanayicilerden yoksul kentlilere kadar pek çok grubun siyasal talepleri 

bastırılmıştır. (White,2003:206.) Bu dönemle birlikte “yeşil sermaye” ya da “Anadolu 

sermayesi” olarak isimlendirilen muhafazakar kesimin maddi olanaklarının artışı, 
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İslam’ın kültürel görünürlüğünü, muhafazakar tabanlı partilerin iktidara gelmesi ise 

İslam’ın siyasal görünürlüğünü arttırmıştır.  

Türkiye’de 1990’larla birlikte kapalı ve sınırlı ekonomik güce sahip 

muhafazakar iş adamı, yerini iş bitirici ve büyümeye odaklı bir figüre bırakmıştır. 

Turgut Özal dönemiyle başlayan bu süreçte, Özal formu aynı bırakıp içeriği değiştirerek 

toplumu değiştirmeyi amaçlamıştır. Formun değişmesi halkın değişime tepki 

göstermesine ve değişime katılmamasını sağlayacağı için moderniteyi gelenek/din 

içinde üretmeye çalışmıştır. Böylece din hayatın dışına kovulmamış, ancak 

modernitenin kendi bağlamının öngördüğü şekilde gündelik hayata davet edilmiştir 

(Arslan,1997:30-31). Amaç, Müslüman kapitalistleri, işadamlarını ve küçük tüccarları 

Batı merkezli kapitalizm ile daha sıkı bağları olan laik burjuvazi ile rekabete sokmak ve 

böylece piyasayı canlandırmak olmuştur. Özal döneminde 1990 yılında TRT’nin 

tekeline son verilmesi, zaman içinde kamuoyuna aktarılan sosyal ve siyasal mesajların 

söylem biçimlerinde önemli değişiklikler getirmiş olması açısından, son yıllardaki 

toplumsal kırılma noktalarının belki de en önemlisi olarak değerlendirilmiştir. 

Televizyon ve radyonun ticarileşmesi, İslamcı mesajların yayılması ve popüler kültür 

biçimlerinin oluşturulmasında önemli rol oynamıştır (Saktanber,2003:273). Teşvik 

kredileriyle sermayesini genişleten muhafazakar iş adamları ihracat yapmayı keşfederek 

dış ve iç pazarda var olmaya başlamıştır. Modern dünyanın para politikalarına 

eklemlenen muhafazakarlar, bu durumun getirisi olan sosyal ve toplumsal pratikleri de 

özümsemeye girişmişlerdir. Dindar insanların, ekonomik olarak geliştikçe sosyal hayat 

biçimleri değişmiş, davet edilmedikleri yerlere de davet edilmeye başlamışlar ve 

zenginin imajı değişmiştir. Bu süreçle birlikte, İslamcı zenginler denilince taşradaki 

birkaç muhafazakar toptancıdan değil, büyük holdinglerden, sermaye kuruluşlarından 

bahsedilir olmuştur (Kozanoğlu, 1996:60).  

Yaşanan dönüşümle, zenginleşen muhafazakar sınıflar başka bir dünyanın diline 

ve toplumsal kabullerine dahil olmaya başlamıştır. İslamcıların kapitalist ekonomi 

döngüsüne, katıldıkça zenginleşmesi, zenginleştikçe toplum hayatında ‘diğer 

burjuvaziyle’ aşık atmaya kalkışması, buna kalkıştıkça ‘diğerlerine’ benzemesi söz 

konusu olmuştur (Kıvanç, 1997:54). Pazarın rekabet ortamında adapte olan ve aynı 

zamanda muhafazakar değerlerle bezenmiş bu yeni muhafazakarların sosyal 
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konumlanışları değişirken, bu dönüşümün tek taraflı olarak yaşanmadığı bir gerçektir. 

Aynı zamanda onlar da benimsedikleri değerleri öncelikle iş yaşantısı içersinde ve daha 

sonra sosyo-kültürel düzeyde sentezlemeye girişmişlerdir.  

Muhafazakar girişimcilerin oluşturduğu şirketler kendi pazarlarını, ait oldukları 

değerler dünyasında devşirerek oluşturmuşlardır. Dolayısıyla muhafazakar tüketimcilik  

ideolojisini yine bu değerlere uygun bir meta üretimi ile harekete geçirmiştir. 

Muhafazakar girişimciler “... enerjilerini tüketim alanını ele geçirmiş olan haram ya da 

Batılı ürünler karşısında dışlandığını hissedenler için alternatif bir Pazar yaratmaya 

yönlendirmişlerdir” (Yaşın, 2005:232). Böylece tüketim kalıplarını belirleyen, organize 

eden ve bütünleştiren bir üretim ve buna ait bir tüketim kalıbı da şekillenmiştir.  

Yeni muhafazakarlar için, İslami usullerle kazanılmış helal paranın yine İslami 

usullerle dolaşıma sokulması gerekliydi. Bu noktada muhafazakarların kendi tüketim 

mekanizmalarını oluşturmaları sonucu beklenen bir sonuç olmaktadır. Kazanılanın 

harcanmasını israf kavramından farklılaştırmak isteyen yeni muhafazakar ideoloji, 

üretim süreçlerinde yaptıkları meşrulaştırma işlevini (rızıktan Allah veya İslamiyet için 

birikime geçişte olduğu gibi) tüketim için de uygulamışlardır. Muhafazakarlar için, 

tüketimin meşruluğu tüketilenlerin muhafazakar veya İslami değerlere uyumluluğu veya 

onu temsil etmesiyle sağlanmıştır. Dünyevi hazların farkına varan muhafazakarlar, 

helal-haram çizgisinde kar’a, israftan moda ve tüketim pratiklerine kadar bu dünyaya ait 

tüm pratikleri tatbik edebilmektedir. Arslan’ın ifade ettiği gibi; “... Müslüman, modern 

dünyanın ve hayat biçiminin- kapitalizmin, tüketim toplumunun- belirgin işleve sahip 

üç önemli ve büyülü kavramını keşfeder: Moda, marka ve kar” (Arslan, 1997:33). 

Keşfedilen dünyevi hazlar ile yeni muhafazakarlar varolan sistemin birer üreticisi ve 

tüketicisi konumuna gelmişlerdir. Gündelik yaşam pratiklerini öncelikle zenginleşmiş 

üst muhafazakar sınıfın pratikleriyle öğrenmiş, daha sonra bunu diğer orta ve alt 

sınıflarca da paylaşmışlardır.  

White, “Müslüman Milliyetçilik ve Yeni Türkler” kitabında  değişen Türkiye’yi 

anlatmaya çalışmıştır. Son yirmi yılda Türkiye’de adına Müslüman milliyetçilik dediği 

yeni bir Türk kimliğinin oluştuğunu belirten White, bu kimliğin, geleceğe bakışını 1923 

yılı üzerinden şekillendirdiğini, Kemalist gelenek yerine görkemli Osmanlı geçmişinden 

etkilenen dindar Müslüman Türkler’den oluştuğunu ancak bu yeni kimliklerin 
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cumhuriyetçi devlet iskeletiyle de örtüştüğünü, dindar bir Müslümanın demokratik, laik 

bir devlet yapısını yönetmesini tezat görmediğini belirtmektedir. Türkiye’de toplumun 

İslamcılar ve laikler arasında bölündüğü tezini kabul etmeyen White, Türk toplumunun 

sürekli değiştiğini, çoğunluğun Türklüğü etnik değil, kültürel değerler üzerinden 

tanımladığını, ister dindar ister laik olsun Müslümanlığı Türk kimliğinin vazgeçilmez 

bir parçası olarak gördüklerini belirterek, Batıya dönük yüzleri ile, ürünlere ve 

eğlenceye modern zevklerle yaklaşan, teknoloji ve küreselleşmeye pozitif bakan bir 

toplum olarak tanımlamaktadır. (www.milliyet.com.tr erişim tarihi: 25.02.2013). 

White’a göre, Yeni Türkler’i İslami burjuvazi denilen kesim teslim etmektedir. Sosyal 

katmanlarda yukarı doğru yükselen, modern, modaya uyan, ekonomik olarak bilinçli ve 

dünyada olup biteni çok yakından takip eden bir topluluktan oluşmaktadır. İslami 

burjuvazinin genç jenerasyonu da, yaşam tarzı tercihlerinde ve hayallerinde seküler 

gençliğe oldukça yakın biryerde durmaktadır. Bir grup başını örterken diğeri alkol 

kullanabilir; ancak eğitim, edebiyat, seyahat, hayattaki emeller, Müslüman ya da Türk 

kimliğini oluştururken kişisel tercihlerin önemi gibi konularda giderek birbirlerine 

yaklaştıkları bir gerçektir (White, 2013). 

White, 1980 sonrasında Müslüman burjuvazinin boş zaman faaliyetleri, moda, 

edebiyat, müzik ve yaşam tarzı üzerinden Müslümanlara yönelik bir piyasa geliştirerek, 

İslam’ı bir anlamda kişiselleştirmiş olduklarını ve dönemin koşulları gereği belli bir 

oranda ticarileştirdiğini belirtir (White, 2013:264). Siyasal İslamcılığın yerini kültürel 

Müslümanlığa bıraktığı, bir kimsenin Müslümanlığı ve buna uygun yaşam tarzını 

özgürce tercih etmesi anlamına gelen “bilinçli” Müslümanlığın modernitenin bir 

göstergesi haline geldiğini vurgular. Yaşanan değişimle birlikte, toplumsal açıdan 

muhafazakar sayılabilecek pek çok dindar Müslüman, küreselleşmeyi, liberal ekonomiyi 

ve bireysel haklara dayalı yasaları desteklemektedir.  

Yaşanan değişim sürecinin getirdikleri daha mikro alanda ele alındığında, 

toplumun en temel kurumu aile yapısında yaşanan değişimler ele alınabilir. Ahmet 

Faruk Kılıç’ın, Sakarya özelinde kaleme aldığı “Türkiye’de ‘Yeni Muhafazakar 

Aile’nin Ortaya Çıkış Süreci” başlıklı araştırma yazısı Türkiye’deki yeni yapılanmayı 

tanımlamak için önemli veriler sunmaktadır. Kılıç’a göre, Türkiye’de 1980’lerden sonra 

http://www.milliyet.com.tr/
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(yeni) muhafazakar kimlikli bir aile ortaya çıkmaya başlamıştır. Muhafazakar aile, 

2000’lerin başından itibaren sosyal hayatta daha çok fark edilmeye başlamıştır. Yeni 

muhafazakaraile; bir taraftan muhafazakar addettiği değerleri korumaya çalışırken, öbür 

taraftan da modernizmle kendi anlayışı doğrultusunda başetmeye çalışmaktadır. Kılıç’a 

göre; Türkiye’de yeni muhafazakar aile toplumun içindedir. Teknolojiden kaçmamakta; 

televizyon, uydu anteni, internet, cep telefonu vb. iletişim araçlarını yoğun olarak 

kullanmaktadır. Bunun yanında yükselen orta sınıf olarak manevi değerlerinden de 

vazgeçmemektedir. Bu yeni muhafazakar aile, bir taraftan modernizmden alabildiğine 

etkilenirken, bir taraftan da onun içinde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. 

Muhafazakar aile bireylerinin internet, plaj, AVM, flört, çocuk sayısı, eşcinsellik vb. 

konular özelinde yaşamakta olduğu dönüşüm önümüzdeki on yılların “gelmekte 

olanına” dair son derece ciddi tartışmaları tetikleyecek gibi görünmektedir. 

(http://www.dunyabulteni.net/dergi/279647/muhafazakrlik-algilari-ve-yeni 

muhafazakar-aile) 

Tüketim mekanizmasının en görünür alanlarından biri olan moda, günümüz yeni 

muhafazakarları için önemli bir noktadır. Modanın takibi muhafazakar yaşam 

biçimlerinde özellikle giyinme pratiklerinde karşımıza çıkmaktadır. Örtünme geleneksel 

dünyanın yaşam kalıplarına katılmayı içerirken moda, çağa ayak uydurmayı ifade 

etmektedir. Ancak günümüz muhafazakarlığında bunların ikisi de bir arada 

yaşanabilmektedir. Örtünmenin estetize edilmesi onun geleneksel toplumsal işleviyle de 

bir zıtlık oluşturmaktadır. Örtünme, kadının veya belirli ölçülerde erkeğin bedeninin 

karşı cinsten saklanmasını içerir ama White’ın vurguladığı gibi daha genel düzeydedir 

(White,2013:353). Örtünmenin şehirli modern yaşama katılma ayrıcalığına sahip 

muhafazakar sınıfları ile geleneksel yaşam biçimine sahip yoksul, taşralı sınıflar 

arasında bir köprü kurduğu izlenimi uyandırdığına inanılır. Ama örtünmenin estetize 

edilmesi veya modalaşması, toplumsal bir uzlaşım göstergesi olmaktan çok, 

farklılaşmayı örten bir nesne üzerinden nüans oluşturarak ayrıksılığı vurgulama işlevi 

görür. Nitekim “bireysel düzeyde moda, sosyal bağlılığın yanı sıra bireysel farklılığı da 

sunmaktadır” (Miles, 1998:91). Modernlik ölçütü olarak süs veya küçük estetik 

dokunuşlar; kentli, şehirli, eğitimli veya varlıklı olma göstergelerine dönüşerek, içinden 

http://www.dunyabulteni.net/dergi/279647/muhafazakrlik-algilari-ve-yeni-muhafazakr-aile
http://www.dunyabulteni.net/dergi/279647/muhafazakrlik-algilari-ve-yeni-muhafazakr-aile
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geldiği varsayılan geleneksellikten ayrışmış olmayı, geçmişteki benzerleri gibi 

yaşamamayı temsil eder. Ancak moda aracılığıyla kurulan farklılık aynı zamanda belli 

bir kollektivitiye dahil olmak anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, yaşanan değişim 

süreciyle birlikte, örtünme, giyim, aksesuar ve süs gibi alanlarda modayı takip etmek, 

muhafazakarlar açısından ayrışma, dahil olma gibi farklılıkları bir arada yaşamaya işaret 

eden modern yaşam pratiklerine katılmak anlamına gelmeye başlamıştır. 

Modern gündelik yaşam içersinde muhafazakar kadın hem özne, hem nesne 

(meta ve metanın simgesi) olmak durumundadır. İlk olarak muhafazakar kadının 

özneleşmesi onun kamusal görünürlüğünü ve aktivitesini kazanmasıyla ilgilidir. Ancak 

İslami gelenekte kadın örtünmenin de ortaya koyduğu şekilde gizlilikle ve 

mahremiyetle tanımlanır. Nilüfer Göle (2010:76) “İslam kültürü mahrem alanın kadının 

görünmezliği ile sınırlanması kadar, mahrem alana ait konuların ‘dile getirilmemesi’, 

‘giz’ üzerine kuruludur; ‘söylenmeyenler’ toplumudur” diyerek muhafazakar kadının 

“anti-liberal” olduğunu vurgular. Dolayısıyla kamusal bağlamda kadının bir özne olarak 

ortaya çıkması söz konusu anti-liberal geleneğin değişmesine bağlıdır. Bu değişim 

muhafazakar kadının kendini siyasal bir özne olarak tanımlamasıyla başlar. Nitekim 

günümüzde “zihinlere yerleşmiş kaderine boyun eğen, pasif, yumuşak başlı, itaatkar, 

geleneksel Müslüman kadın imgesi, evinin kapalı kişisel dünyasından çıkarak kolektif 

kitlesel hareketlere karışan, aktif, talepkar, hatta militan olan İslamcı kadınlar tarafından 

kırılmaktadır” (Göle, 2010:115). Böylece muhafazakar kadın hem geleneğine bağlı hem 

de siyasal bir özne olarak konumlanabilmektedir. 

Muhafazakar kadının özneleşmesi onun aynı zamanda eğitim almış modern 

kadın tipolojisine yakınlaşmasına da işaret etmektedir. Eğitimli muhafazakar kadın 

henüz öğrenim aşamasında içinden geldiği toplumsal bağlamdan farklılaşmaktadır. 

“Örtünen öğrenciler, İslam’ı geleneksel biçimiyle yaşayan, mütevazı Anadolu 

ailelerinden gelmekle beraber, kendileri İslam’ın geleneksel yorumlarını reddederek, 

gerek İslam’ı yaşayış biçimleriyle, gerek eriştikleri yüksek eğitim düzeyleriyle 

ailelerinden ayrılmaktadırlar” (Göle, 2010:121). Eğitimli muhafazakar kadın, giyim 

tarzından davranış kalıplarına kadar geleneksel muhafazakar kadından ayrışmaktadır. O 

artık modern davranış kalıplarının yanı sıra estetize edilen bir yaşam biçimi algısına da 
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yaklaşabilmektedir. Göle’ye göre; “Tercih ettikleri İslami şartlara uygun kıyafetleri de 

kadınların geleneksel giyimlerinden stil, renk ve kumaş açısından çok farklıdır. Eğitimli 

İslamcı kadınlar hem görünümleri açısından –geniş omuz stilize kumaşlar içinde– ve 

enerjik dış görünümleriyle- otobüse binip üniversiteye giderek- geleneksel Müslüman 

kadından ziyade, laik ve iddialı modern kadını hatırlatmaktadır”(Göle, 2002a:110) 

Muhafazakar kadın, kendi giyim kalıplarına ait modalarla, yaşam tarzlarının 

İslami geleneksel imgelerle düzenlenmiş biçimlerine dahil olur ve örtülü beden de bu 

şekilde metalar dünyasına girer. Artık örtü ve gizlenme örtülü olmayan bir dünyanın 

kalıpları içersinde anlam kazanır. Tesettür modaları takip edilir, giyinme ve örtünme 

pratikleri renklenir, yeni modalar yaratılır, aksesuarlar önem kazanır. 

Özgürce ama temiz kalarak kendi kimliğini inşa etme süreci, muhafazakar 

kadına özgüven kazandırmıştır. Muhafazakar kadın özgürleşmiş (tüketme özgürlüğü) ve 

güvenin gerekliliği olan kendi kimliğini oluşturma bilgisine kavuşmuştur (tüketici 

bilinci). Muhafazakar kadın için kendini oluşturmak, markaları takip etmekle, alışveriş 

mekanlarını ziyaret etmekle gerçekleştirilir. Üstelik alışveriş kendilik bilincinin 

gelişmesini sağlayacak şekilde ruhu rahatlatmakta, tazelemekte ve yenilemektedir; 

alışveriş yeniden öz yaratımın koşullarından biri olarak algılanmaktadır (Ceylan, 

2012:112). 

Muhafazakar kadının kamusal görünürlüğü ile onun bir özne olarak 

konumlanışı, yeni toplumsal yaşam biçimleri içersinde belirleyici bir niteliğe sahip olan 

tüketim kültürüne uyum sağlamasıyla sonuçlanmıştır. Muhafazakar kadın bedeni artık 

tüm örtü, giyim ve kuşamıyla gösterinin ortasındadır. Ancak bu gösterinin gerçekleştiği 

tek yer kadın bedeni değildir. Artık mekanlar, dinlenilen, soluk alınan yerler, okunan 

kitaplar, dergiler, izlenen filmler, yemek yenilen restoranlar veya takip edilen teknolojik 

gelişmeler de bu gösteriye dahildir. Ancak gösteri öncelikle kentte ve onunla bağlantılı 

olan yaşam mekanlarında gerçekleşmektedir. Kentin, konutun ve daha genel düzlemde 

mekanın örgütlenişi de tıpkı modada olduğu gibi trendlere bağlıdır. Mekanın yeni 

örgütlenişi modalaşmış yeni türde yaşam mekanları ortaya çıkarmıştır. Bu mekanlar, 

ayrıcalıklı bir yaşam biçimini çağrıştırdıkları ölçüde sınıfsal farklılıklara işaret etmekte 

veya bunları yeniden üretmektedirler. Bu amaçla inşa edilen üst-orta sınıflara hitap eden 

konut projeleri, ideal evleri onların içinde bulunduğu sosyal ortam imgeleriyle satışa 
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çıkarmıştır. Böylece muhafazakarlar seçkin bir yaşam deneyimine sahip olarak 

gelenekselci yaşam biçimlerinden uzaklaşmakta ve kapitalist dünyaya eklemlenmiştir. 

Tüm bu yaşam tarzları, kentin dışında kalmakla şekillendiği kadar, modern 

yaşam biçimlerinin gerekli koşulları olarak da görülmektedir (Aksoy ve Robins, 

1999:61). Çavuşoğlu’nun tespitiyle; Tüketim kültürünün dindar kesimlerce de 

benimsenmesinin ardından nasıl bir İslami gıda, giyim, eğlence gibi tüketim pazarları 

oluşmuş, markalar ortaya çıkmış ve bu ürünler tüketildikçe kimlik inşası ve meşruiyeti 

de mümkün olmuşsa, kaliteli, lüks, pahalı konut da İslami bir metaya dönüşmüştür. 

Konutun yatırım ve kimlik inşa/temsil aracı olması özelliğiyle yeni kapitalistleşen 

sınıfların arzu nesnesi ve tüketim hayali haline gelmesi, bu kesimlerin talep ettiği ya da 

sahip olduğu ürüne kendi kültürel kod ve alışkanlıklarını kazımaları da şaşırtıcı değildir 

(Çavuşoğlu, 2011:49).  

Öte yandan muhafazakar kesimler açısından ayrıcalıklı yaşam alanlarına 

kavuşmak birtakım eleştirileri de beraberinde getiriyordu. Bu eleştirilerde İslam 

anlayışının sosyal yardımlaşma ve insanlararası ilişkilerdeki anlayış ve hoşgörüyü 

içerdiği fakat yeni yaşam alanlarının buna imkan tanımadığı savı önemli bir yer 

tutuyordu. Ancak yeni muhafazakarların buna ‘rasyonel’ yanıtları vardı. “Sitelerde 

oturan yeni zengin dindarlar, kendilerini fakirlerden yalıttıkları eleştirisine ‘ben 

yeterince hayır yapıyorum, zekat, fitre veriyorum, ondan sonra kimse benim neyi nasıl 

tükettiğime karışamaz’ diyerek cevap veriyordu” (Bico ve Danış, 2012:17). Böylece, 

İslam’ın taleplerine uygun yapılan eleştirilere verilen yanıtlar seküler anlayışlarla 

şekillenmiş oluyordu. 

Yaşam alanlarının estetize edilmesi sadece konut ve konut içi dekorasyonda 

gözükmemekte; alışveriş merkezlerinden, hastanelere, üniversitelerden, yeme-içme 

mekanlarına kadar geniş bir yelpazede mekanın muhafazakarca estetize edilmesi ve 

modernizmle gelenekselliğin bir arada konumlandırıldığı elitizme rastlamak mümkün 

olabilmektedir. 1996 yılında kurulan Caprice Hotel yeni muhafazakarlığın tatil 

anlayışının nasıl organize edildiği konusunda açıklayıcıdır. Söz konusu otel 

muhafazakar tatil anlayışının sistematikleşmesi ve kurumsallaşması açısından özel bir 

tanımlama aracı olarak görülmektedir. Lüks standartlara sahip bu otel içindeki yaşam 

biçiminin düzenlenmesiyle benzerlerinden ayrılmaktadır.“Beş yıldızlı olan bu lüks 
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otelin başlıca özellikleri arasında benzerlerinden farklı olarak içki ve ‘casino’ servisinin 

olmayışı gelmektedir. Yeterince büyük bir mescide sahip olan otelde namaz vakitlerinde 

otel kompleksini donatan hoparlörlerden ezan okunmaktadır” (Bilici, 2000:208-217). 

Bu şekilde düzenlenmiş oteller muhafazakar yeni orta ve üst sınıflara uygun alternatif 

tatil mekanları olarak öne çıkmaktadır. Böylece modern ile muhafazakar yaşam 

biçimleri arasındaki gerilim elit bir tatil anlayışıyla ortadan kaldırılmaktadır. Sonuçta 

kapitalist yaşam tarzının önemli mekansal simgeleri (konut, site, otel vb) muhafazakar 

yaşam biçimlerini de etkilemektedir. 

 Günlük yaşamda önemli bir yeri olan teknolojinin takibi muhafazakarlar 

açısından Batı’ya ait ahlak(sızlık) ve kültürün dışta bırakılarak, onlarla mücadele 

edilebilecek bir yol olması nedeniyle önemli bir başka alandır. Yeni teknolojiler 

muhafazakarların yeni nesillere ulaşmasını sağlayan araçlardır. Ayrıca iman edenler 

açısından bir takım kolaylıklar da sağlayabilir. Günümüz teknoloji tüketimindeki bu 

araçsallık kendini daha çok kimlik edinme, modern yaşam deneyimlerine katılma ve 

teknolojinin bir gösteri nesnesi olarak metalaşması ile gösterir. Baudrillard’ın biçimsel 

güzellik ve potansiyel faydasızlığın bir arada bulunuşunu tanımlayabilmek için 

kullandığı Gadget kavramı teknolojiye yönelik fetişizasyonu açıklar niteliktedir 

(Baudrillard, 1997:132). O kullanım değerinden çok prestij kaynağı olarak var olmuştur. 

Faydası kullanımından çok toplumsal prestij nesnesi olmasından kaynaklanır. 

Bütünüyle bir araba “eğer bir moda ve prestijin mantığına ya da fetişist bir mantığa 

giriyorsa gadget’tir” (Baudrillard,1997:132). Bu tür nesneler aynı zamanda arzu 

nesneleridir. Muhafazakarlar modernle barışmaktadır ancak bu barışmanın sonuçlarının 

bütününü bir gadget olarak anlamak mümkündür. 

Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu’nun Türkiye’de Muhafazakarlık çalışmalarında 

(2009:142), muhafazakarların çoğunun bulunduğu pozisyonun statükoyla pek de arası 

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Namus cinayeti gibi “sözde gelenekler” nedeniyle 

kadınların öldürülmesine destek veren yok denilecek sayıdadır. Kadın haklarını ve 

kadınların başörtüsüyle üniversiteye girebilmesini destekleyenlerin oranı %52 oranında 

çıkmıştır. Doğum kontrolü hem taşra, hem de kent kökenli cevaplayıcılar tarafından 

desteklenmekte, görüşülen kişilerin %48’i doğum kontrolünün daha kolay erişilebilir bir 

hale getirilmesini talep etmektedir. Bunun yanında ise, boşanmanın ve kürtajın 
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kolaylaştırılmasına destek olanların oranı ise oldukça düşüktür. Araştırmaya katılan 

cevaplayıcıların %47’si farklı kültürlerin birarada yaşamalarının kolaylaştırılmasını 

desteklemektedir. Diğer yandan, bir konuda belirgin bir sınıfsal farklılık vardır: Alt 

sınıftan bireylerin, özellikle cinsel normlar söz konusu olduğunda, cinsiyet ilişkilerinin 

liberalleşmesine daha az müsamaha gösterdikleri görülmektedir.
14

  

Diğer yandan ise, Ak Parti , Türk gençliğinin arz ettiği, kategorileri zorlayan 

heterojenliği göstermektedir. Milli, yerel ve bireysel çıkarları temsil eden bir yapı olarak 

Ak Parti hükümeti, bir yandan statükoyu kökten değiştirirken, bir yandan da ondan 

istifade etmektedir. Ak Parti sevgi, kardeşlik, karşılıklı yardım, komşuluk ve yüz yüze 

ilişkilerle ilgili bir söylem kullanmaktadır. Demokratik, seküler bir hükümet sistemi 

içerisinde, refah ve ahlakın birlikte var olabildiği muhafazakar altın çağın yolunu açacak 

değişime izin veren, idealize edilmiş bir Müslüman topluluğu değerlerini 

yansıtmaktadır. Bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu’na atıfla küresel liderliğe 

duyulan arzu, durumu karmaşıklaştırmaktadır. Kadına ilişkin muhafazakar bakış 

toplumda yerleşmiştir ve yeni özgürlükçü uygulamaların önünde engel olarak 

durmaktadır. Bu bakış açısına göre, kişinin hakları o kişinin ailesinden ve topluluk 

içindeki konumundan gelmektedir ve bu nedenle kadınlar asla yeni yasaların öngördüğü 

biçimde birey olamazlar. Dahası, kadınlar ailelerine ve topluluklarına yakışan üyeler 

olmalı, yani şerefli erkeğin himayesindeki namuslu kadın rolünü korumalıdır 

(White,2013:258).  

Muhafazakarlığın modernizmle yakınlaşma biçimlerinden biri onun kapitalist 

ekonomik sistemle kurduğu bağlantıdan kaynaklanmaktadır. Ancak bu bağlantı, 

muhafazakarların korumak istediklerini göz önüne serme olanakları sunduğu gibi 

korunan şeyin ve onu koruyanın da değişmesine neden olmuş görünmektedir. Gündelik 

yaşamın muhafazakar biçimde düzenlenmesi, modern sonrası olarak adlandırılan 

dönemin insan, toplum ve doğa arasındaki ilişkilerinin sorunlu bir parçasını temsil 

etmektedir. Bu sorun insan-insan, insan-toplum ve insan-doğa arasındaki ilişkilerin 

                                                           
14

 Konrad Adenauer çalışması (1999) bekar kadın ve erkek arasında yaşanan evlilik dışı ilişki veya 

yabancılarla evlilik ve ilişki hakkındaki tutumlar bakımından sosyal sınıflar arasında bir bölünme 

olduğunu göstermektedir. Alt sınıflar, bu konularda orta ve üst sınıflara göre daha az hoşgörülüdür. 

Seufert 2002. 
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şeyleşmesini içermektedir. Günümüzde ise özellikle Türkiye özelinde düşünüldüğünde 

gündelik yaşamın ve kültürel kabullerin biçimlenmesinde kapitalist anlam dünyalarına 

yönelik bir yakınlaşma söz konusudur. Bu yakınlaşma süreci, muhafazakarlığın 

sanıldığı gibi durağan olmadığını gösterdiği gibi dünyanın yaşanan biçimiyle de 

sorunlarının bulunmadığını işaret etmesi açısından önemlidir (Hoşgör,2015:142-165). 

Tüketim, moda, popüler kültür, dini pratiklerin uygulanması, teknoloji 

kullanımı, kentsel yapının dokusundaki değişiklikler başta olmak üzere toplumsal 

yaşamın hemen her alanında kendini hissettiren; neo liberalizm, küreselleşme gibi 

dünya sisteminden etkilenen yeni muhafazakar ideoloji, yıllar içinde kendini gündelik 

yaşamda git gide daha çok hissettirmiş, toplum yaşamında görünür olmuş ve toplumsal 

sınıflarda kendine yaşam alanı bulmuştur. Söz konusu değişim sürecinin yansımalarını 

daha net görebilmek adına çalışmada, değişimin öncü aktörlerinden üniversite gençleri 

üzerinde yapılan araştırmanın yöntemi ve sonuçları aşağıdaki bölümlerde 

sunulmaktadır.  
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3. BÖLÜM:  ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 

İzmir’deki üniversite öğrencileri üzerinden yapılan araştırma ile günümüz 

üniversite gençliğinin yeni muhafazakarlığın siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamikleri 

ve gündelik hayattaki yansımalarını ortaya çıkarmak araştırmanın temel konusudur. Söz 

konusu amacı gerçekleştirmek üzere, öncelikle İzmir’deki üniversiteler tespit edilmiş, 

vakıf ve devlet üniversitesi olarak ayrıştırılmış, ardından üniversitelerden tercih edilecek 

öğrenci kitlesi tespit edilmiştir. Karar verilen grup üzerinde nitel araştırma 

tekniklerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanarak araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Nitel araştırma tekniği ile söz konusu grubun özellikleri, değerleri, yaşama bakış açıları 

daha net ve daha detaylı bir şekilde ortaya konulacağı düşünülerek bu  teknik 

seçilmiştir.  

Aşağıdaki bölümlerde, araştırmanın konusu ve amacı, yöntem ve tekniği, evreni, 

verilerin toplanması ve nasıl analiz edildiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bunun yanı 

sıra araştırma sırasında karşılaşılan güçlüklükler de ayrıca aktarılarak, araştırma süreci 

de net bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ise bir 

sonraki bölümde detaylı bir şekilde aktarılmıştır.  

 

1. Araştırmanın Konusu ve Amacı  

Geleneksel muhafazakarlık; 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte yeni bir boyut 

kazanmıştır. Irving Kristol, “yeni muhafazakarlık” kavramının ilk kez sosyalist Michael 

Harrington’un 1973 yılında yayınlanan “Dissent” adlı makalesinde kullanıldığını 

belirtmektedir. Kristol yeni-muhafazakarları “liberal bakışlı muhafazakarlar” olarak 

tanımlamaktadır. Muhafazakarlığın Amerika’daki algılanış biçimi olan yeni 

muhafazakarlık, liberal değerler üzerine kurulmuş ve liberalizmin devamlılığı için, din, 

aile, gelenek gibi muhafazakar değerler ithal etmiştir. 1960’ların entelektüel 

hareketlerinin önemli isimlerinden Vierreck’e göre; Amerikan muhafazakarlığı; gelenek 

karşıtı olmadığı gibi, Avrupa’nın devrimci sağ eğilimlerini de desteklememektedir. 

Amerikan muhafazakarlığı gelenek ve yasal zorunlulukları kabul ederken, devletçi 

zorlayıcılığı reddeder (Sallan Gül,2004:79). 
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Amerikan muhafazakarların büyük bir çoğunluğu Amerikan tarzı 

muhafazakarlığının “liberal-muhafazakar” çizgide oldugu konusunda birleşmektedir. 

Amerikan muhafazakarlar çoğunlukla; liberalizmin aşırılıklarından dolayı 

muhafazakarlığa yönlenmiş ve liberalizmin amaçlarını terk etmemiş liberallerdir. 

Onlara göre; Amerikan muhafazakarlığının kurucusu A.Smith’in izleyicisi Burke’tür 

(Dubiel,2013:34). Bu durumda; 1950 sonrasında oluşan Amerikan muhafazakarlığı 18. 

yüzyıldaki  Burke’ün söylemlerine dayanıyorsa “Amerikan muhafazakarlıgında yeni 

olan nedir?” sorusu sorulmalıdır. Bu sorunun cevaplandırılmasına Amerika’dan 

dünyaya yayılan yeni-muhafazakarlığın oluşum sürecinin açıklaması yardımcı olabilir.  

Yeni muhafazakarlığın çıkış noktası Keynezyen politikalar sonucunda ortaya konan 

refah devleti uygulamalarıdır. Glazer’a göre refah devleti, sosyal mühendislik 

uygulamalarıyla bireyi kendisine bağlı hale getirmiş, bireyin çalışma azmini ve ailenin, 

dinsel ve yerel kurumların önemini azaltmıştır. Bu nedenle refah devleti uygulamalarına 

son verilmeli, birey ailesinin ve kendisinin sorumluluğunu üstlenmelidir. Devlet 

genişletici para politikalarına son vermelidir (Sallan Gül, 2004:84). 

Yeni muhafazakarlık klasik muhafazakarlıktan farklı olarak, muhafaza edeceği 

değerlerini kendi belirlerken bu değerlerin neo-liberal politikalarla uyumlu şekilde 

toplumda yansımasına olanak verir. Bu anlamda yaygın kabule göre modernliğe bir 

tepki olarak doğan muhafazakarlık, yeni muhafazakarlık ile birlikte modern yaşama 

uyum göstermiş bir ideolojidir (Dural,2004:126). Türkiye’de 1980’lerden sonra 

liberalizmin ekonomi politikası olarak kabul edilmesi, günlük yaşam pratiklerinde tüm 

alanlarda etkisini göstermesiyle birlikte muhafazakar toplumda genel bir değişim 

yaşanması söz konusudur. Değişimi en çabuk kabullenen ve en kolay içselleştiren 

toplumsal grup olarak üniversite öğrencilerinin gündelik yaşam pratiklerini, 

beklentilerini, alışkanlıklarını bu süreçte belirlemek araştırmanın temelini 

oluşturmaktadır. Yeni muhafazakar gençlik kültürünün hangi boyutlarda farklılaştığı, 

yaşam pratiklerinde neo-liberal ekonomi politikalarına uyum gösterme süreçleri bu 

araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Gerek geçmişte gerekse bugün muhafazakar değer ve kurallar (bir kısmı 

toplumsal yapı içinde  geleneksel bir hal almış olsa da) en basit olarak gündelik 

yaşamımızı doğrudan ya da  dolaylı olarak etkileyen bir güce sahiptir. Bu görünürlük ve 
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etki, muhafazakarlığın özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda bir ideoloji, toplumsal ve 

siyasal bir hareket olarak hızla  yükselmesine neden olmuş ve toplumun her alanına 

yayılarak farklı biçimlerde ve yapılarda görünür hale gelmesine neden olmuştur. Bu 

araştırma kapsamında muhafazakar yaşam biçimlerinin tüm dünyadaki değişimi de göz 

önünde bulundurularak, Türkiye’de yaşanan bu değişim, kendisini “muhafazakar” 

olarak tanımlayan bireyin gündelik hayatına yansımaları, etkisi ve bunun sonucunda 

yaşam biçimlerinde gözlemlenen farklılıklar incelenmeye çalışılacaktır. Bu farklılıklar 

bir toplumda geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bir köprü görevi gören gençler 

üzerinde, özellikle de üniversite gençleri üzerinde sorgulanarak anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Çünkü bir toplumda geleneksel ve modern arasındaki “melez” oluşumları 

gerçekleştiren, geleneksel yaşamlarıyla modern kent yaşamını bir araya getiren 

öncelikle “genç kuşaklar” olmuştur. Özellikle kendilerini “muhafazakar” olarak 

tanımlayan, dini davranış biçimleri ve ibadetlerini gündelik yaşamının merkezine 

koyarak ya da gündelik yaşam alanının boşluklarına dini alışkanlık ve değerlerini 

yerleştirerek bunu belirgin bir biçimde sergileyen, geleneksel değerlerinden, düşünce 

yapısından taviz vermeyen, geçmişten gelen ailevi alışkanlıklarını, kırsaldan gelen 

yaşam tarzlarını kentte de devam ettiren üniversite gençlerinin gündelik yaşam pratikleri 

incelenmeye çalışılmıştır.  

Bu pratiklerin incelenmesinde ise en genel anlamıyla şu sorulara cevaplar 

aranmaktadır: Bu gençler, kendi özel/mahrem alanlarından çıkarak kamusal alanda 

nasılbir görünüm ve tavır sergilemektedirler? Kent yaşamı içinde farklılıklarını 

belirginleştirerek kendilerine yeni alanlar mı yaratmaktadırlar, yoksa bu farklılıklarını 

dönüştürerek diğer toplumsal gruplarla bütünleşmekteler midir? Ya da tüm 

farklılıklarıyla modern kent yaşamında “farklı olanla birlikte uyum içinde yaşamayı" 

sürdürmeyi başarabilmişler midir? 

Bu ve benzer soruların cevaplandırılmaya çalışmasıyla amaçlanan, 

“muhafazakar” olarak tanımlanan üniversite gençlerinin değer ve kurallarının, gündelik 

yaşam içinde nasıl bir yere ve öneme sahip olduğudur. Araştırmanın genel çerçevesi 

olarak, kendisini “muhafazakar” olarak tanımlayarak en temelde gelenek, din, aile, 

otorite konularında hassasiyete sahip olan gençlerin gündelik hayattaki sosyalleşme, 

iletişim biçimleri ve boş zaman alışkanlıklarının neleri kapsadığı ve bunları 
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muhafazakar değer ve kurallar çerçevesinde nasıl örtüştürdüğü, neo liberal politikalar 

çerçevesinde tüketim kültürüyle birlikte nasıl yeniden ürettiği ve tükettiği ele 

alınmaktadır. Araştırma boyunca vurgulanmaya çalışılan bu durumların geleneksel 

değerler içinde sosyalleşme mekanları, biçimleri ve alışkanlıklarının, nasıl birbirini 

dönüştürerek ya da birbirini aşındırarak (ya da törpüleyerek) iç içe geçtiği de 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Araştırmanın genel sınırları dahilinde konuyla ilgili belirlenen örneklem grubuna 

derinlemesine görüşme tekniği ile bir takım cevaplar verilmeye ve araştırmanın 

sonuçlarına ilişkin genel olarak öngörülerde bulunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana 

teması dahilinde tespit edilen veriler, ülke içindeki gerek siyasal gerekse ekonomik 

yapının da etkisi göz önünde bulundurularak bağlamsal olarak ifade edilmeye 

çalışılmıştır. 1980 sonrasında başlayarak günümüze kadar hızla ve derinleşerek tüm 

dünyada ve Türkiye'de yaşanan toplumsal değişimlerle birlikte ortaya çıkan neo liberal 

politikaların muhafazakar yaşam biçimlerini nasıl etkilediği önemlidir 

(Çiğdem,2003:33). Özellikle de “muhafazakar” üniversite gençlerinin dini 

alışkanlıkları, geleneksel değerleri, aileden gelen inanışları ve gündelik yaşam pratikleri 

arasındaki ilişkinin ve dengenin nasıl sağlan(ma)dığı kendi bağlamsal çerçevesinde ele 

alınması gerekir. 

 Siyasal açından ele alındığında Türkiye’de muhafazakar hareket sadece siyasal 

bir tepki olmanın ve var olan İslami-muhafazakar kesimlerin sözcülüğünü üstlenmenin 

ötesinde, kendi içinde de yeni kesimler, yeni yüzler yaratmıştır ve yaratmaya devam 

etmektedir. Bu durum ise aynı toplum içinde, yorum farklılıkları sonucunda ortaya 

çıkan dini gruplar ekseninde farklı yaşamsal pratiklere sahip farklı dini görünümlerin 

sergilenmesine neden olmuştur (Dural,2004:132). Bu farklılıklar en kolay, en çabuk ve 

etkili olarak ilk önce gençler arasında sergilenmektedir. Çünkü gençler, toplumsal 

alanlarda daha fazla görünürlüğe sahiptirler. Bu farklılıklar öncelikle görünür bir 

biçimde giyim tarzlarında,sosyalleşme alanları ile toplumsal davranış biçimlerinde, 

yaşam alanlarında, tüketim tercihlerinde özelde ise temel ibadetlerin uygulanmasında 

gözlenmektedir. Bu farklı görünümlerde aile yapısı, ekonomik durum ve kentsel köken 

önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca bu farklılıkların en önemli kaynaklarından biri de 

ekonomik ve siyasal olarak gittikçe güçlenen dini gruplar olmuştur. Genel anlamda 
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İslam’ın kamusal alana taşınarak siyasallaşması ve bir yaşam biçimi olarak görünür 

olmasıyla birlikte, cemaatler güçlerini artırmış ve din dışı alanlarda da etkin olmaya 

başlamışlardır. 

Öncelikle siyasal ve kültürel alanda ve sonrasında ise toplumun tüm alanlarında 

kazanılan meşruluk ve görünürlük İslam’ın toplumsal bir harekete dönüşmesini 

hızlandırmıştır. Böylece 1980 sonrası ve 1990’lı dönemlerde İslami hareket, liberal 

politikalarla da bütünleşerek kendi orta sınıfını, aydınlarını ve uzman meslek gruplarını 

oluşturmuş ve bu kesimlerin giderek bireyselleşmesi, piyasa ekonomisi, medya ve sanat 

dünyası içinde yer almaya başlamaları ile İslami hareketin temel dinamiklerinde 

kaymalara ve değişimlere neden olmaya başlamıştır. Özellikle kültür alanında, kültürel 

ürünlerin hem üretilmesi hem de tüketilmesi noktasında dindar birey kendi yerini 

almaya başlamış ve zamanla “İslami” kimliğe sahip bir kültürel alanın, özellikle 

popüler kültür alanının oluşmasına neden olmuştur (Bora, 2017). Böylece geleneksel 

dini kural ve değerlerin bugüne taşınarak modern yaşamla iç içe geçirilmesi kolaylaşmış 

ve gençlerin toplumsal ve siyasal alandaki beklenti ve talepleri artmıştır. İslami hareket 

kendi içinden beslenerek güçlenmiş ve İslami söylem bu kanaat önderleri ve seçkinler 

aracılığıyla özellikle gençler arasında yaygınlaşmıştır (İnanır, 2005). Ayrıca bu İslami 

söylem, geleneksel söylemden farklı ve sorgulayıcı bir içeriğe ve niteliğe de bürünmeye 

başlamıştır. Böylece İslami düşünce, modernliğin sunduğu düşünce ve görünümlerle, 

getirdiği yaşam tarzlarıyla, yeni tüketim biçimleriyle karşılaştıkça siyasal bir biçim 

kazanmaya başlamıştır. Bu siyasallaşmanın bir sonucu olarak İslami hareketler, 

modernleşme süreçlerine bağlı olarak toplumsal hareketliliği ifade ettiği ölçüde, bir 

anlamda modernleşmenin ürünü olarak yer almıştır.  

Modernleşmenin getirdiği en önemli davranış kalıplarından biri de tüketime 

yaptığı vurgudur. Çünkü modern dünyada var olmak isteği ve tüketim arasında 

doğrudan bir ilişki vardır. Modern toplumlarda inşa edilen kimlikleri öncelikle tüketim 

alışkanlıklarıyla ve dış görünümleriyle gözlemlemek mümkündür. Bu durumdan 

muhafazakar yaşam biçimleri de etkilenmiş ve yaşam pratikleriyle modern dünyanın 

tüketim alışkanlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğrultuda dini kimliklerin kişilerin mahrem 

alanlarından çıkarak kamusal alanda görünmeye başlamaları, dini bir modanın oluşması 

ve yaygınlaşması, giyim tarzının abartılı ve gösterişli oluşu, anlamından ve dini kurallar 
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tarafından tanımlanan işlevinden ziyade modaya uygun bir biçim kazanması hatta 

“İslami” bir modanın ortaya çıkması kapitalizm ile ilişkili olarak okunabilir 

(Doğan,2006:48). Önceleri sadece maneviyata vurgu yapan düşünce ve davranışların 

yerine şimdi, maddi dünyaya doğru yönelen, tüketim talepleri artan bir İslami kesim 

gözlenmektedir. “Bir hırka, bir lokma” anlayışının yeni dönemle birlikte İslam’da son 

bulduğu ve yerini “Bir Müslüman en iyisine layıktır” inancına bırakması söz konusudur 

(Göle,2011:92). Bu noktada, tüketim ve popüler kültürle barışmış yeni bir 

muhafazakarlık anlayışından söz edilmektedir.  

Günümüz toplumlarını en iyi betimleyen terimlerden birisi de tüketim toplumu 

terimidir. Şehirlerin merkezlerinde olanca ihtişamlarıyla beliren alışveriş merkezleri 

mekan planlaması açısından tüketimin günümüz toplumlarındaki merkezi yerine işaret 

etmektedir. İnsanların saatlerce bu mekanlarda zaman harcamaları ve bunu bir eğlence 

havasında zevk alarak yapmaları da tüketimin bireylerin hayatındaki önemini 

vurgulamaktadır (Featherstone,1996). Daha çok tüketimin daha çok mutluluk getireceği 

fikri üzerine dayanan reklam kampanyaları tüketim toplumu ideolojisinin gönüllü 

aktivistlerini oluşturmaktadır.  

Günümüz toplumlardaki diğer önemli bir özellik dini hareketlerin ortaya çıkması 

ve hem toplumsal hem de siyasi alanda etkinliklerini artırmalarıdır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde evancelik dini hareketinin güçlenmesi, İran’da İslam devriminin 

gerçekleşmesi, Hindistan’da Hindu radikal hareketlerinin ortaya çıkması ve benzeri 

birçok sosyal görüngü dinin toplumsal ve siyasal alanda güçlendiğini ortaya 

koymaktadır (Gülalp,2003). Dinin günümüz toplumlarında güçlenmesi, din ile tüketim 

toplumların kodları arasında bir bağlantı olup olmadığı fikrini akla getirmektedir. 

Max Weber’e göre, insanoğlunun metafizik ihtiyaçları dini gerekli kılmaktadır. 

Weber’e göre, insan zihni etik ve dini sorular üzerine düşünmeye yönelmesi itibariyle 

metafizik ihtiyaçlara sahiptir. Bu konular üzerinde düşünmek maddi bir ihtiyaçtan öte 

dünyayı anlamlı bir şekilde kavrama ve bu anlama göre tavır almaya yönelik içten gelen 

bir zorunluluktur (Weber, 1968). Berger, Weber’in dinin bir ihtiyaç olduğu iddiasını 

kabul ederek bu ihtiyacı açıklamaya yönelmektedir. Berger’e göre, dinin en önemli 

fonksiyonlarından birisi kutsal bir kozmos sağlamasıdır. Din böylece toplumun 

gerçeklik olarak ifade ettiği toplumsal yapıya aşkın bir meşruluk ve anlam katar. Din 
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hem toplumu düzenler hem de toplumsal düzene meşruiyet ve anlam sağlar. (Berger, 

1979). Dinin insanlara sağladığı bu anlam dünyası günümüz tüketim toplumun sağladığı 

anlam dünyasıyla bütünleşmiş, tüketitimin kalıplarına sığmış bir anlam dünyasıdır.  

Gündelik hayat içinde (özellikle de gelişmiş kentlerde) dini verilerle modern 

söylemlerin iç içe geçtiği ve hızlı bir değişimle birlikte yeniden örgütlendiği bir alan 

olmaktadır. Burada ise hem toplumsal yapının hem de dinin karşılıklı olarak değişimi ve 

birbirlerini dönüştürmeleri söz konusudur. Ayrıca İslami yaşam biçimleri açısından 

“modernlik, basit bir şekilde reddedilmemekte veya doğrudan içselleştirilmemekte, 

aksine eleştirilerek ve kendine uygun hale getirilerek” farklı kültürel bağlamlarda 

yeniden üretilmektedir (Göle,2000:93). Burada söz konusu olan İslam ve 

modernleşmenin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri sonucu ortaya çıkan İslam’ın 

modernleşmesi, modernliğin İslamileşmesi ya da modernliğin  yerlileşmesi sorunsalıdır 

(Modernliğin yerlileşmesi ve İslami yaşam biçimleri konusunda daha ayrıntılı bir bilgi 

için, Jenny B. White’ın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yapmış olduğu antropolojik bir 

çalışma olan İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine bir araştırma (2002) adlı 

çalışmaya bakılabilir). Yani dinin, içinde bulunduğu coğrafyaya, kültüre, toplumsal 

yapıya göre kendine yeni bir biçim ve yön vermesi sorunsalıdır. İslam sosyolojisi 

üzerine çalışmalar yapan Charnay’in söylediği gibi İslam, herMüslüman toplumun kendi 

kaderi doğrultusunda ortak düşünce ve tavırlarının genelyapısını oluşturmaktadır. 

İslam bir yandan içinde bulunduğu toplumsal çevreyi, kültürüetkilediği ve bunları 

biçimlendirdiği gibi diğer yandan bu ortamdan etkilenerek farklı görünümler 

kazanmaya başlamıştır (Charnay, 1994:21).   

Burada çalışmanın merkeze aldığı sorun modernlik karşısında siyasi bir bilincin 

gelişmesi değil, modernliğin içselleşmesi sürecinde içinden geçirildiği muhafazakar 

değer ve kuralların yeniden tanımlanması ve muhafazakar yaşam biçimlerinin modern 

kent yaşamına uygun bir biçimde dönüşmesi/ dönüştürülmesidir 

Bu talep ve beklentileri artan kesim içinde de en büyük çoğunluğu gençler 

oluşturmaktadır. Muhafazakar kesim içinden gelen temel eleştiri noktalarından biri 

gençlerin ilahi / kutsal / manevi hatta ahlaki değerlerini yitirmiş oldukları yönündedir. 

Yine kendi içlerinden gelen eleştirilerden biri de, gençler arasında içi boş, gerçek 

anlamını yitirmiş olarak tanımlanan dini davranışların arttığı ve dindarlığı semboller 
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yığınına dönüştüğü yönündedir. Bu genç kesimin algılama ve yaşam biçimlerine 

dayanarak gözlemlenen dindarlık kavramı sadece dış görünüme sahip içi boş semboller 

olarak tanımlanır hale gelmiştir. 

 Modernleşmenin yaşamın tüm alanlarına getirdiği değişimler içinde, toplumsal 

yapının en önemli dinamiklerinden biri olarak “din” olgusu da bu sürecin en önemli 

nesnelerinden biri haline gelmiştir. Dinin modernlik ölçüsündeki görünümleri, 

toplumsal düzeyde dini yaşam biçimlerini,bireysel düzeyde de dindarlığı, farklı 

değişken ve bileşenlerle karşı karşıyagetirilmiştir (Subaşı,2004:9). Bu değişken ve 

bileşenlerin başında eğitim düzeyi ve ekonomik seviye gelmektedir. Eğitim ve 

ekonomik seviyenin yükselmesiyle birlikte İslami kesimin büyük bir kısmı, siyasal ve 

toplumsal alanda kendilerini ifade etme ve anlatma imkanı bulmaya başlamışlardır. 

Elbette bu noktada İslami hareketin ardında yer alan yeni aktörlerin, eğitim seviyesi ve 

yaşam standardı yükselen sınıfların, kentleşen kesimlerin olduğu unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla İslami yaşam biçimlerinde görülen değişimler, kentleşme ve gündelik 

yaşam ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmelidir. 

Modernliğin içselleşmesi sürecinde içinden geçirildiği İslami değer ve kuralların 

yeniden tanımlanması ve İslami yaşam biçimlerinin modern kent yaşamına uygun bir 

biçimde dönüşmesi/dönüştürülmesini modern pratiğin doğal bir eğilimi olarak 

değerlendiren Bauman, düzenin inşası, katılma ve kabul edilmenin sınırlarını çizerken, 

asimile edilemeyen herşeyin hak ve temellerinin reddini – ötekinin gayri 

meşrulaştırılmasını – ortaya koymaktadır. Bu durum toplumsal alanlar içinde dini 

görünümleri ötekileştirirken, dini görünümlerin yoğun olduğu çevrelerde ise (dini 

gruplar gibi) dini olmayanın ötekileştirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bauman’a göre 

kolektif ve bireysel eylemler müphemliği yok etme amacı tarafından yönlendirildiği 

sürece, sonuç hoşgörü maskesi altında da olsa hoşgörüsüzlük olacaktır ki bunun anlamı 

şudur: “Aslında sen çok kötüsün fakat ben o kadar cömerdim ki yaşamana izin 

vereceğim”(Bauman,2017:18). Kendinden farklı olana karşı böylesi bir tavra sahip olan 

modern pratik, en temelinde farklı olanı kendi içinde eriterek ve birbirine benzeştirmeye 

çalışarak homojen bir topluma ulaşma beklentisi içindedir. Elbette farklı olana ilişkin bu 

tavır, farklılıkları kendine benzetme çabası sonucunda bu süreçte modernliğin kendini 

de etkileyen, dolayısıyla da değiştiren birtavırdır. Hem din hem de modernlik, gündelik 
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yaşamı kendi kurallarınca dönüştürmeye çalışırken pek çok noktada çatışarak 

gerilimlere neden olmaktadırlar.  

Şerif Mardin’in kullandığı (Mardin, 2005)“mahalle baskısı”tanımlamasında 

olduğu gibi, Anadolu’da dindar kesimin dindar olmayan ya dadindarlıkları zayıf olan 

kesim üzerinde uyguladığı, kendine benzetme amacı taşıyan veçoğu zaman doğrudan 

şiddeti de içeren baskı da karşımıza çıkmaktadır (Çakır,2008:124). 

 Featherstone’a göre, tüketim kültürünün hedonizmi, “burada” ve “şimdi zevk 

peşinde” koşulmasını, dışavurumsal hayat tarzlarının yeşertilmesini, narsistik ve bencil 

kişilik tiplerinin geliştirilmesini vurgulaması çerçevesinde din açısından muazzam 

yıkıcı olmuştur. Genelde dinin, özel olarak da püritan mirasın ödediği çilecilik, 

çalışkanlık, basiret ve tutumluluğun karşı yönünde, “şimdi yaşa sonra öde” felsefesiyle 

tüketimciliğin ruhsal fakirliğe ve hedonist bencilliğe yol açtığı sıkça savunulmuştır 

(Featherstone, 1996:187). Giderek hakimiyetini daha çok arttıran “tüketim toplumu” 

Daniel Bell’in ifadesiyle, “gündüz püritan, gece playboy
15

” tipini yaratmıştır (Bozkurt, 

2002:34). Hem geleneksel hem de modern kültürü yaşayan, eklektik bir kültürü taşıyan 

esnek birey günümüzün kişilik tipini meydana getirmektedir. Bu çerçevede modern 

kültür, hem dindar olmayı hem de hedonist yaşam tarzını üretebilmektedir. Çoğul 

kimlik çerçevesinde gençler, hem kendini muhafazakarım diye tanımlamakta hem de 

hedonist özellikler taşıyabilmektedir.  

 Sırasıyla tüm bu temel sorular etrafında değişen kent yaşamı içinde, üniversite 

gençlerinin dini değerlere, kurallara bakışında görülen değişimlerin ve farklılıkların, 

dini pratiklerine ve gündelik yaşamlarına nasıl yansıdığı ve gündelik yaşamlarını 

etkileyerek nasıl değiştirdiği sorunsalı niteliksel bir alan araştırmasıyla açıklanmaya ve 

yorumlanmaya çalışılacaktır. Ve tüm bu sorulara, konuyla başka birçalışma yapılana 

kadar geçici de olsa bir takım cevaplar verilmeye çalışılacaktır. 

                                                           
15

 Daniel Bell, kapitalist üretim sürecinin, Giderek çalışmak kadar tüketebilmek, kendini farklılaştırmak 

ve öngörülebilir olmaktan çıkmak gibi özellikleri barındıran, “yeni-egosantrik” tipler ortaya çıkardığını 

ifade eder. Bu yeni prototip, iş dünyası başarısı yanında, bireysel haz ve tutkuları bir arada yaşayan, içsel 

disiplinden çok bireysel güç gösterisine meraklı olmayı içerir. Özellikle 1960’lardan itibaren ekonomik 

büyüklüklerin sabit düzeylere ulaşması, bunun karşısında yerleşik hayat düzenleri ve rutinleşme, “kitle 

üretimi”, “içsel disiplin” ve “üretim” gibi değerlerin yerine “harcamak”, “eğlenmek”, “özgür olmak” gibi 

unsurları yerleştirmiştir.  Dini veya seküler rasyonel yargılara dayalı ahlaki standartlar aşınmaktadır.  

Üretim toplumu değil, “boş zaman toplumu” yaratılmıştır. (Daniel Bell, Sanayi Sonrası Toplumun Gelişi, 

1973). 
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Bu çalışma, yeni muhafazakar üniversite gençliğinin neo-liberal politikalar 

çerçevesinde nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğunu, günümüzde muhafazakar yaşam 

biçimiyle neo-liberalizmin nasıl eklemlendiğini, yeni muhafazakarlıkta muhafaza edilen 

ve değişen değerlerin neler olduğunu net olarak sunmak gayretindedir. Bu bağlamda 

yeni muhafazakarlığın boyutları ortaya çıkarılarak bu boyutların yeni muhafazakar 

üniversite gençlerinin günlük yaşam pratiklerine olan etkileri ortaya konmaya 

çalışılmaktadır.  Yeni muhafazakarlık ve neo-liberalizm kavramlarının tarihsel arka 

planını oluşturan araştırmanın Amerika’daki ve Türkiye’deki yeni muhafazakarlığın 

neo-liberalizm ile eklemlenme süreçleri incelenmiştir. Bu bağlamda, teorik çerçeve 

sunulduktan sonra, Türkiye’de özellikle son 10 yılda yaşanan dönüşüm süreciyle 

birlikte,“Yeni Türkiye”, “muhafazakar gençlik” söyleminin teorik anlamda ne ifade 

etiğini açıkça belirtmek ve bu söylem ve uygulamalarının yeni muhafazakarlık teorileri 

açısından tartışmayı amaçlamaktadır. 

Küreselleşen dünyada yaşanan toplumsal değişmeler, gelişmekte olan ülkelerde 

değerlerle ilgili farklılaşmaların, gelişmiş ülkelere oranla daha fazla ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle ekonomik, siyasal, kültürel etkilere toplumun diğer 

kesimlerine oranla daha fazla açık olan gençlerin mevcut değerlerinin tespiti önem arz 

etmektedir. Gelecekte tekrarlanması amaçlanan bu araştırma ile gençlerin bugünkü 

mevcut değerleri tespit edilerek, zaman içerisinde meydana gelen toplumsal ve küresel 

değişmeler sonucu ortaya çıkan sorunlara ilişkin nasıl çözümler üretilebileceği yönünde 

bir bilgiye sahip olunacaktır. Araştırma gençlik ve değerler üzerine yapılmış olan 

literatüre katkı sağlaması bakımından da önem taşımaktadır. 

Türk siyasi hayatında 1990’lardan itibaren yaşanan en önemli gelişmelerden biri, 

merkez sağ partilere olan seçmen desteğinin azalması ile aşırı milliyetçi ve dindar siyasi 

partilerin yükselişi olmuştur (Akgün, 2002). Farklı dönemlerde farklı araştırmacılar 

tarafından yapılan kamuoyu araştırmaları, 1990’lardan itibaren sağ görüşlü ideolojik 

yönelimlerde artış gözlemişlerdir (Çarkoğlu ve Toprak, 2007). Bu çalışmalardan 

bazıları, içerisinde dindarlığın ve farklı olarak tanımlanan gruplara karşı 

hoşgörüsüzlügün de arttığını ve sonuç olarak Türkiye’nin giderek daha muhafazakar bir 

değerler sistemine evrildiğini iddia etmektedirler. Ancak, bu gözlemlerin 

gelenekselcilik, otonomi veya demokratik rejim tercihleri gibi temel siyasi değerlerdeki 
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gerçek bir değişimi mi yansıttığı ve eğer temel sosyal değerlerde bir değişim 

gerçekleştiyse bunun itici gücünün hangi nesiller olduğu konusunu inceleyen bir 

çalışma mevcut değildir. Bu araştırma, yazındaki bu boşluğu doldurmak amacıyla, 

öncelikle 1980’den itibaren sosyal ve siyasal değerlerde yaşanan değişimi bilimsel bir 

temel üzerinden açıklamakta, daha sonra da siyasal sosyalleşme kuramları ışığında 

değerlerdeki değişim ve sürekliliğin yeni nesile yansımasını açıklamaya çalışmaktadır.  

1999 ile 2006’da  Çarkoglu ve Toprak tarafından yürütülen iki ulusal temsili 

kamuoyu araştırmasının karşılaştırılması, Türkiye’de kamuoyunun 1990’ların sonları ve 

2000’lerin başlarında daha da dindarlaştığını göstermektedir (Çarkoglu ve Toprak, 

2007). Araştırmacılar, dindarlık özdeğerlendirmelerinde “aşırı dindar” olduğunu ifade 

eden kişilerin oranının 1999’da %6’dan 2006’da %13’e yükseldiğini; kendini “çok 

dindar” olarak gören katılımcıların ise %25’ten %47’ye yükseldiğini bulgulamıştır. 

Buna ek olarak, kimliklerini Müslüman olarak tanımlayanların oranı, 1999’da % 36’dan 

2006’da %45’e yükselmiştir. Benzer şekilde, Yeşilada ve Noordijk’in 1990 ile 2007 

dönemi arasındaki “Dünya Değerler Araştırması” verilerine dayanan analizi (Yeşilada 

ve Noordijk,2010), hem geleneksel değerlerin hem de Tanrı’nın katılımcının 

hayatındaki önemi olarak ölçülen dindarlığın, Türkiye’de 1990’ların ikinci yarısından 

itibaren arttığını göstermektedir. Ayrıca, Esmer’in bulgularına benzer şekilde, Çarkoglu 

ve Toprak’ın araştırmaları da artan dindarlığın Kürtler, Aleviler, yabancılar ya da 

homoseksüeller gibi “farklı” olarak tanımlanan kişilere ve gruplara karşı artan 

hoşgörüsüzlükle ilişkili olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Buna ek olarak 2009’da 

Uluslararası Sosyal Araştırma Programı (International Social Survey Programme) 

tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen kamuoyu araştırması Müslüman olmayanlara 

karşı toleranssızlığın oldukça fazla olduğunu bulgulamıştır (Kalaycıoğlu, 2009). 

Tüm bu araştıma sonuçları göstermektedir ki, 1990’lardan itibaren yaşanan 

dönüşüm süreciyle birlikte, Türk toplumu hem siyasi tercihlerinde hem de sosyo-

kültürel yaşamında giderek muhafazakarlaşan bir yapı göstermektedir. Bunun yanında 

tüm dünyayı etkileyen küreselleşme süreci ekonomik alanda neo-liberal politikaların 

uygulanmasıyla farklı bir sosyo-ekonomik yapıyı doğurmuş ve Türkiye de bu süreçten 

etkilenmiştir. Yaşanan değişim dönemi, gittikçe muhafazakarlaşan, bir yandan da 

sermaye ile barışmış, zenginliği kabullenmiş ve kendine bir hak olarak gören, “Bir 
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Müslüman en iyisine layıktır” inancına sahip toplumu doğurmuştur. Bu yeni anlayış ile 

yetişen -ya da bu anlayışın içine doğmuş -toplumun önemli bir kesimini oluşturan 

üniversite öğrencileri yaşanan bu değişimin aktörleri olarak bu araştırmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Çalışma, bu alana getireceği derinlemesine bakış açısıyla yaşanan 

değişimi açıklamada katkıda bulunacak bir niteliğe sahiptir.  

Toplumsal değişme ajanlarından en önemlisi gençler, özellikle de üniversite 

gençleridir. Bir toplumda üniversite gençliği, toplumun sosyo-kültürel yapısının en 

dinamik unsurudur. Üniversite gençliğini, diğer gençlik gruplarından ayıran en önemli 

özellik, onların geleceğin bilgili yönetici ve karar verici adayları olmalarıdır (Yazıcı, 

2001:12-13). Üniversite gençliği aldığı eğitim yoluyla modern kültürün temsilcisi 

olarak, toplumsal yapının şekillenmesinde önemli yeri olan plan ve programların 

içerisinde hazırlayıcısı olarak yer alacak ve değişimin itici gücünü oluşturacaktır. 

Dolayısıyla toplumu meydana getiren nüfusun en önemli bölümünü oluşturmaktadır. 

Toplumsal yapının değişmesi, küreselleşmenin etkileri, küresel medya düzeninin 

toplumlara gösterdikleri ile birlikte değişime en açık toplumsal birim olan üniversite 

gençliğinin de  değerlerinin ülkemizde ve tüm dünyada değişimi söz konusudur.  

 

2. Araştırmanın Yöntem ve Tekniği 

 

Bir bütünün ayrılmaz iki parçası olarak ne birey içinde bulunduğu toplumdan 

bağımsızdır,  ne de toplum içinde barındırdığı bireylerle tümüyle aynıdır. Giddens bu 

durumu, “biz toplumu yaratırken, aynı zamanda toplum tarafından yaratılırız” ifadesi 

ile toplumsal yapı ve bu yapının en önemli ve dinamik bir unsuru olan bireyin nasıl 

karşılıklı birbirlerini etkileyerek ve değiştirerek var ettiğini açıklamaktadır 

(Giddens,1992:14). Bu noktadan hareketle, çalışmanın temel hareket noktasını oluşturan 

bakış açısı da bireyi anlamak ve açıklamak için topluma, toplumu anlamak için de 

bireyin düşünce ve tavırlarına bakılması gerekliliğinin olduğudur. Bu durum bireyi 

anlamak için, bireyin ait olduğu grubu gözlemleyerek anlamaya ve sonrasında ise 

grubun dışına çıkarak, grubu ve bireyi dışarıdan açıklamaya çalışma gerekliliğine 

dayanmaktadır ki araştırmanın temel yöntemini de bu oluşturmaktadır. 
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Nitel araştırma insanların yaşam tarzlarını, öykülerini, davranışlarını, örgütsel 

yapıları ve toplumsal değişmeyi anlamaya dönük bilgi üretme süreçlerinden biridir 

(Strauss ve Corbin, 1990). Nitel araştırmayı insanın, kendi sırlarını çözmek ve kendi 

çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin derinliklerini keşfetmek üzere 

geliştirdiği bilgi üretme yollarından birisi olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla 

araştırma sırasında nitel araştırma yöntemi uygulanmış, söz konusu toplumsal değişme, 

toplumsal yaşamın verilerinden yola çıkarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Tüm bu 

süreçlerde en önemli veri toplama kaynakları olarak, birey ve gruplarla derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Yapılan derinlemesine görüşme içeriklerinden hareketle 

okudukları, dinledikleri, izledikleri kültür ürünleri üzerinden içerik ve söylem 

çözümlemeleri de yapılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma verileri ortaya konulurken, öğrenciler cinsiyet temelinde ayrılarak kız 

ve erkek öğrenci olarak aktarılmıştır. Çalışmada, “kız öğrenci” kullanımı, toplumsal 

cinsiyet bağlamında Türkçe’de vurgulanan bekareti simgeleyen bir kelime olarak değil, 

söz konusu kitlenin yaşına vurgu yapan bir anlamda yer almaktadır. Kız ile kadını 

birbirinden ayıran ve bekaret, evlenme, doğum gibi nedenlere dayanmayan bir kriter 

olarak yaş faktörü burada belirleyici olmaktadır.  Üniversite gençliğinden bahsedilirken 

hem Türkçe hem de yabancı literatürde “kız-erkek öğrenci” kavramının kullanılması, 

bunun yanında, üniversitelerin resmi dillerinde (yazışma, tüzük, broşür gibi) “kız 

öğrenci” kavramının kullanılması, cinsiyet ayrıştırmasında bu kelimenin tercih 

edilmesine neden olmuştur.  

Araştırmanın konusu ve amacı çerçevesinde hem bir veri toplama hem de 

açıklama ve yorumlama biçimi olarak, nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel analiz 

kullanılmıştır. Bu yöntemi kısaca açıklamak, yöntemin önemi ve gerekliliğini anlamak 

açısından faydalı olacaktır. 

 Betimsel Analiz  

Betimsel Analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha 

önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri 

analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu 

bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık 

sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların 
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okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2003).  

Betimsel analiz dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada araştırmacı 

araştırma sorularından, araştırmanın kavramsal çerçevesinden ya da görüşme ve 

gözlemlerde yer alan boyutlardan hareket ederek veri analizi için bir çerçeve oluşturur. 

Böylece verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiş olur. 

Ardından, araştırmacı daha önce oluşturmuş olduğu çerçeveye dayalı olarak verileri 

okur ve düzenler. Bu süreçte verilerin anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya 

getirilmesi önem taşımaktadır. Bu aşamadan sonra araştırmacı düzenlemiş olduğu 

verileri tanımlar. Bunun için gerekli yerlerde doğrudan alıntılara da başvurmak zorunda 

kalabilir. Bu sürecin sonunda araştırmacı tanımlamış olduğu bulguları açıklar, 

ilişkilendirir ve anlamlandırır. Araştırmacı bu aşamada ayrıca yapmış olduğu yorumları 

daha da güçlendirmek için bulgular arasındaki neden sonuç ilişkilerini açıklar ve ihtiyaç 

duyulması durumunda farklı olgular arasında karşılaştırma yapar (Yıldırım ve Şimşek, 

2003). Aşağıda araştırma boyunca kullanılan ana temalara yer verilmiştir.  

 

2.1. Çalışmanın Ana Temaları  

Araştırmaya katılan katılımcıların kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar 

görüşme formunda bulunan maddelere bakılarak oluşturulan temalar kapsamında içerik 

analizi yapılarak kodlanmış ve ortaya çıkan temalar ve kodlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1:  Yeni Muhafazakar Gençlik Kültürü Çalışmasının Temaları 

ANA TEMALAR ALT TEMALAR  

DİN  Kandil 

 Dini bayramlar 

 Dua etme /Dil 

 Oruç/ Ramazan 

 Umre/hac 

 Kuran kursu/ cemaat 

 Günah/ Haram 
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MODERN TOPLUM  Değerler/ Gelenekler/ 

 İslamiyet 

 Modern Kent yaşamı  

 Olumlu/ olumsuz  

AİLE   Anne –baba rolleri 

 Aile kurma biçimi 

 Aile kurma yaşı 

 Aile içi ilişkiler 

EVLİLİK  İdeal evlilik 

 Evlilikte roller 

CİNSELLİK  Ne zaman 

 Değerler/Tutumlar/Yargılar (cinsel 

yaşama dair) 

 

KADIN   Cinsellik 

 Kariyer 

 Giyim 

SİYASET  Siyasi duyarlılık 

 Gündem 

 Siyasetçi  algısı 

 Siyasi  gelecek 
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TÜKETİM  Moda/ Popüler kültür 

 Tüketim mekanları  

 Lüks  

 Zenginlik  

ÇALIŞMA YAŞAMI  Çalışma koşulları 

 Beklentiler  

 Hedefler  

ÖTEKİ  Eşcinseler 

 Kürtler 

 Gayrimüslümler 

Yukarıdaki temalar çerçevesinde gerçekleşen görüşmeler sonucunda  üniversite 

öğrencisi kimliği çatısında buluşan örneklem grubunun kültürel dinamikleri ve gündelik 

hayatı anlamlandırma biçim ve süreçleri ortaya konmuştur. Söz konusu temalar, 

geleneksel muhafazakarlığa ait temel kavramlar olmakla birlikte, yeni muhafazakar 

geleneğin gelişiminde etkili kavramlar olarak günümüzde yansımalarını devam 

ettirmektedir.  Muhafazakârlık, "bireyci" değil "toplumcu" bir doktrindir, ve 

liberalizmin metodolojik bireycilik ilkesini reddederler. Onlara göre bireyden daha 

önemli olan aile ve toplumdur. Muhafazakarlık, liberalizm gibi piyasa ekonomisini 

savunur. Özel mülkiyet, rekabet, özgürlük gibi temel kurumlar muhafazakarlar 

tarafından savunulmaktadır. Din ve ahlak, muhafazakarlar tarafından önem verilen ve 

saygı duyulan kurumların başında gelir. Muhafazakarların bir çoğunda din ve ahlaka 

saygı ve bağlılık söz konusu iken, laiklik ilkesine de önem verirler. Muhafazakar 

düşüncede demokrasi ve kanun hakimiyetine inanç sözkonusudur. Tüm bu temel savlar 

gözönünde bulundurularak, yeni muhafazakar gençlik kültürünü açıklamak üzere ilgili 

temalar belirlenmiş ve üniversite gençlerinin, bu temalara ilişkin yaklaşımları, gündelik 

yaşamlarındaki pratikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme kullanılmıştır. Önceden tespit edilmiş olan ölçütlere karşılık gelen 

durumların çalışılması bu örnekleme yönteminde esas teşkil etmektedir 

(Yıldırım,Şimşek,2003). Bu çalışmada katılımcıların belirlenmesinde kullanılan ölçüt, 

İzmir’de vakıf ve devlet üniversitelerinin farklı bölümlerinde okuyan, öğrenci konseyi, 

öğrenci birliği temsilcilerinden oluşmasıdır. Bu noktada belirtilmesi gerekir ki; 

katılımcıların yeni muhafazakar ideolojinin temsilcisi olup olmamaları bir kriter olarak 

saptanmamış, öğrencilerin içindeki yeni muhafazakar kültürün özelliklerini -kendileri 

farketmemiş olsalar da- ortaya çıkarmak temel hedef olmuştur.  

Öğrenci konseyi üyelerinin tercih edilme sebebi, bu öğrencilerin üniversite 

yaşamının getirdiği yaşama uyum göstermiş, sosyal ilişkileri ve iletişim yönleri 

kuvvetli, toplumsal olaylar karşısında katılımcı, dışa dönük bireyler olduğunun 

varsayılmasıdır. Ayrıca, genellikle üniversitelerin 3.-4. sınıflarından oluşan, yaş 

aralıkları 21-23 olan öğrenci konseyi üyelerinin toplumsal olay ve olgulara bakış 

açılarının da bu anlamda daha gelişmiş olduğu varsayılmaktadır. Öğrenci konseyi 

üyelerinin tercih edilmesinin bir diğer nedeni de, üniversitelerin bünyesindeki tüm 

fakülte ve yüksekokul bölümlerinden temsilcileri içermesi sebebiyle farklı disiplinlerde 

benzer özellik taşıyan bir örneklem grubu oluşturacağı inancıdır. Bu anlamda öğrenci 

temsilciliği görevi olan gençlerin daha sosyal, üniversite yaşamını daha içselleştirmiş, 

akademik ve sosyal hayatta daha başarılı ve kendilerini daha rahat ifade edecekleri 

varsayımıyla böyle bir tercih yapılmıştır.  Bu anlamda İzmir’deki üniversitelerin öğrenci 

konseyi üyeleri tespit edilmiş ve toplamda 9 üniversite, 103 öğrenciden oluşan bir 

araştırma grubuna sahip olunmuştur.
16

 

                                                           
16

 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de yaşanan ve Fethullahçı Terör Örgütünce düzenlenen 

darbe girişimi sonucunda, terör örgütünce finanse edilen vakıf üniversiteleri kapatılmıştır. 

Kapatılan vakıf üniversiteleri arasında bu tezin de araştırma evreninde yer alan üniversiteler 

mevcuttur. İzmir Üniversitesi, Gediz Üniversitesi ve Şifa Üniversitesi tezde örneklem 

oluşturmak amacıyla kullanılan ve yaşanan darbe girişiminin ardından kapatılan vakıf 

üniversiteleridir. Araştırmanın konusu, içeriği açısından önemli olann üniversitelerin adı değil, 

bir kuruma ait üniversite öğrencilerinin varlığıdır. Araştırmanın gerçekleştiği tarih, yaşanan 

darbe girişiminden yaklaşık 6-7 ay öncedir ve çalışmanın içeriği nedeniyle önemli olanın 
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Alan araştırmasında  evreni oluşturan 103 öğrenciden 33 öğrenci ile de görüşme 

yapılamamıştır. Öğrenci konseyi 4 kişiden oluşan İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitiüsü’nün hiç bir öğrencisi araştırmaya dahil olmak istememiştir. Bu nedenle bu 

üniversiteden hiçbir temsilci araştırmada yer alamamıştır. Araştırma evrenini oluşturan 

bazıları öğrenciler, vakitleri olmadığını ileri sürerek katılmamıştır. Bazıları ise 

araştırmanın konusunu duyunca katılamayacağını belirtmiştir. Öğrencilerden bazıları da 

görüşmeye geleceklerini belirtmiş olmalarına rağmen, randevuya gelmemiştir. 

Gelmemelerini da farklı nedenlere bağlamışlardır. Kimisi acil bir işi çıktığını, kimisi 

okulda olması gerektiğini kimisi de hasta olduğunu belirtmiştir. Görüşmeye 

katılmayanların çoğunu İzmir çevre ilçelerinde kampüsü olan üniversite öğrencileri 

oluşturmaktadır. Mesafe nedeniyle görüşmek istemedikleri varsayımına dayanarak, 

araştırmacı okullarına gelmeyi teklif  etmiş olsa da cevapları yine olumsuz olmuştur. 

Diğer tüm üniversitelerin öğrenci konseyi üyelerine ulaşılmış, temsilciler eksik de olsa 

görüşmelere katılmıştır. Araştırma sırasında en çok fire verilen üniversiteler kalabalık 

nüsüflarının da etkisiyle Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi olmuştur. 

Tablo 2:Araştırmanın Evreni   

CİNSİYET ÜNİVERSİTE BÖLÜM TOPLAM 

erkek 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ  

Fen Bilimleri Enstitüsü 
  

erkek Mühendislik Fakültesi   

kız Hukuk Fakültesi   

erkek Mimarlık Fakültesi   

kız İİBF    

kız Fen Edebiyat   

erkek İşletme   

erkek Meslek Yüksekokulu   

    8 

erkek 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  

Matematik   

erkek Yazılım Mühendisliği   

                                                                                                                                                                          
örneklem grubunun İzmir’deki bir üniversiteye ait olması sebebiyle bu üniversitelerin isimleri 

metinde yer almaktadır. Kapatılan vakıf üniversitesi öğrencileri 667 nolu KHK ile başka 

üniversitelere yerleştirilmişlerdir. Bu nedenle örneklem için kullanılan bu grubun üniversite 

öğrencisi kimliği devam etmekte, bu açıdan da araştırmanın güvenliği ve geçerliliği de sabit 

kalmaktadır.  
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kız Turizm-otel işletmeciliği   

erkek endüstriyel Tasarım   

kız Halkla İlişkiler ve Reklam   

kız Mütercim Tercümanlığı   

erkek İşletme   

    7 

kız 

İZMİR ÜNİVERSİTESİ 

Fen Edebiyat   

kız güzel Sanatlar   

erkek Mimarlık Fakültesi   

kız Hukuk Fakültesi   

erkek İİBF    

erkek Mühendislik Fakültesi   

erkek Tıp Fakültesi   

kız Sağlık Yüksekokulu   

kız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   

kız Yabancı Diller   

erkek Fen Bilimleri Enstitüsü   

erkek Sosyal Bilimler Enstitüsü    

    12 

kız 

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık Bilimleri   

erkek Mühendislik-Mimarlık   

erkek Diş Hekimliği   

kız Turizm Fakültesi   

erkek Tıp Fakültesi   

erkek Fen Bilimleri Enstitüsü   

kız Sağlık Bilimleri Enstitüsü   

kız Sosyal Bilimler Enstitüsü    

erkek Su Ürünleri Fakültesi   

erkek İİBF    

kız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   

    11 

erkek 

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ 

Tıp Fakültesi   

erkek Diş Hekimliği   

kız Sosyal Bilimler Enstitüsü    

kız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   

    4 

erkek 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 

Hukuk Fakültesi   

erkek İİBF    

erkek Mühendislik-Mimarlık   

kız Fen Edebiyat   
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kız MYO    

erkek Adalet Myo   

erkek Fen Bilimleri Enstitüsü   

erkek Sosyal Bilimler Enstitüsü    

    8 

erkek 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

Tıp Fakültesi   

erkek İİBF    

kız Ege Myo   

erkek Mühendislik   

erkek Diş Hekimliği   

erkek Ziraat Fakültesi   

kız 
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

  

kız Eğitim Fakültesi   

kız Fen Fakültesi   

erkek Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu   

erkek Emel Akın Meslek Yüksekokulu   

kız Eczacılık Fakültesi   

erkek Su Ürünleri Fakültesi   

kız Hemşirelik Fakültesi   

kız İletişim Fakültesi   

erkek Devlet Türk Musikisi Konservatuarı   

erkek Çeşme Turizm Otelcilik Yüksekokulu   

kız Edebiyat Fakültesi   

kız Ödemiş Sağlık Meslek Yüksekokulu   

erkek Ödemiş Meslek Yüksekokulu   

erkek Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu   

erkek Bergama Meslek Yüksekokulu   

erkek Bayındır Meslek Yüksekokulu   

erkek Aliağa Meslek Yüksekokulu   

kız Sosyal Bilimler Enstitüsü    

kız Sağlık Bilimleri Enstitüsü   

erkek Fen Bilimleri Enstitüsü   

kız Yabancı Diller   

    28 

erkek 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  

İİBF    

erkek Mühendislik   

kız Hemşirelik Fakültesi   

kız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon   

erkek İzmir Myo   

erkek Tıp Fakültesi   



150 
 

erkek Hukuk Fakültesi   

kız Sosyal Bilimler Enstitüsü    

kız Devlet Konservatuarı   

erkek Seferihisar Meslek Yüksekokulu   

kız Sağlık Meslek Yüksekokulu   

erkek İşletme    

erkek 
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksek 
Okulu 

  

erkek Denizcilik Fakültesi   

erkek İlahiyat Fakültesi   

erkek Fen Bilimleri Enstitüsü   

kız Edebiyat Fakültesi   

kız Fen Fakültesi   

erkek Bergama Meslek Yüksekokulu   

kız Eğitim Fakültesi   

kız Adalet Meslek Yüksekokulu   

    21 

erkek 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ 

Fen Fakültesi   

erkek Mühendislik Fakültesi   

erkek Mimarlık Fakültesi   

erkek Disiplinlerarası Programlar   

    4 

GENEL 
TOPLAM      

103 

 

42’si kız, 61’i erkek toplamda 103 üniversite öğrencisinden oluşan evrenden 

görüşmeye katılanların sayısı 70 olmasına rağmen, 2 öğrenci konun dışında kaldığı, 

gerekli bilgileri sağlayamadığı nedeniyle örneklem dışı bırakılmış ve sonuç olarak 

örneklemi oluşturan 68 öğrencinin 37’si kız, 31’i erkek öğrenciyi kapsamıştır.  Farklı 

şehirlerden olmalarına rağmen öğrencilerin ortak özellikleri üniversite yaşamlarını 

İzmir’de geçirmeleridir. Bu sayede İzmir kentinde yaşayan üniversite öğrencilerine 

yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere ulaşma ve onlardan randevu alma 

süresi oldukça zaman alıcı olmuştur. 2016 Şubat ayında randevular alınmaya başlanmış, 

görüşmeler ise Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Görüşme süresi 

katılımcı başına ortalama 55 dakika sürmüştür. En uzun görüşme süresi 115 dakika 

olurken en kısası  ise 25 dakika sürmüştür.  
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4. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırma verilerinin yorumlanmasında nitel araştırma tekniklerine ait betimsel 

analiz tekniğine başvurulmuştur. Bu teknikte elde edilen veriler, önceden belirlenen 

başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularına göre 

sınıflandırılabileceği gibi, veri toplama aşamalarında elde edilen ön bilgiler 

doğrultusunda da düzenlenebilmektedir. Bu analiz türünde veri kaynaklarından alıntılar 

yaparak, metin içinde belirtmek çalışmanın güvenirliliği açısından yararlı olmaktadır. 

Bu yöntem ile ayrıca çarpıcı görüşlerin yansıtılması da sağlanmaktadır. Bu analizin 

amacı, ham haldeki verilerin araştırmayla ilgilenenlerin anlayabileceği ve 

kullanabileceği bir şekle sokulmasıdır (Altunışık vd.,2007:268). Betimsel analizde 

amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 

sunmaktır. Bu amaçla, araştırma sırasında elde edilen verilere orjinal halleri korunarak, 

alıntılar halinde yer verilmiştir.  

Nitel verilerin analizi yapılırken Nvivo 10.0 programından faydalanılmıştır. Nvivo 

programı, çok sayıda karmaşık  kaydı organize ve takip etme konusunda veri 

yönetimini, veri üzerinde basit ve karmaşık sorular sorma ve bu sorular için bir cevap 

bulma konusunda veri üzerinde sorgulama yapmayı, fikirleri, kavramları, örnekleme 

stratejilerini vb. unsurlar arasındaki ilişkileri etkileşimli yöntemle görsel hale getirme 

konusunda da veriyi görselleştirmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada da, Nvivo 10.0 

programı aracılığıyla, araştırmanın ana ve alt temalarına yönelik veriler kodlanmış ve bu 

kodlamalar kategoriler halinde organize edilmiştir. Program aracılığıyla görüşmelerden 

elde edilen verilerin orjinal halleri korunarak araştırma verilerinin yorumlandığı metne 

aktarılmıştır. Programın sağladığı nicel verilerden de araştırma sonuçları ortaya 

konulurken yararlanılmıştır. Nvivo 10.0 programı, bazı temaların kilit kavramlarını 

analizlerde sayısal olarak vermektedir. Bu noktada dikkat çekici rakamları olan kilit 

kavramlar, konunun özü hakkında bir anlam taşıdığı düşünülerek değerlendirilmiştir.  

Görüşmelerin tematik analizinin yapılmasında ilk olarak verilerin kodlanması işlemi 

yapılmıştır. Verilerin kodlanmasında elde edilen görüşme dökümleri araştırmacı 

tarafından birkaç kez detaylı bir şekilde okunmuştur. İncelenen  her satır, cümle ya da 

paragraf satır satır kodlanmıştır. Bu kodlama işlemi verilerin araştırmacıya sunduğu 
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kavramları keşfetmesine yardımcı olmuştur. Bir sonraki aşamada, aynı biçimde 

kodlanmış tüm veriler incelenmiş ve o kodların kavramsal ifadeleri anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Durumdan duruma ya da olaydan olaya değişim gösterebilen kodlarla 

tematik olguların veya düşüncelerin nasıl temsil edildiği keşfedilmiştir. Kodlama 

işleminde veriler yakından incelenerek farklı parçalara ayrılmış, benzerlik ve 

farklılıkları karşılaştırılmış ve verilerin hangi olguyu temsil ettiğine göre açık 

kodlamaya uygun olarak isimlendirilmiştir. Görüşmeler arası yapılan detaylı 

karşılaştırma ve inceleme sonucunda benzer anlatımlarda genel bir kategorileştirmeye 

giderek, verileri kendi bağlamlarından da tam ayırmadan tema oluşturma işlemi 

yapılmış ve tema analizi nihai halini almıştır. Kodlama işlemi öncesinde araştırmacıya 

kolay ve rahat bir kodlama yolu göstermesi için yazınsal araştırmaya dayalı genel bir 

kavramsal tema şeması hazırlanmış olsa da belirli temalara ilave temalar kodlama 

sonrasında dahil edilmiştir.  

Temaları oluşturma sırasında ortaya çıkabilecek sorunları minimize etmek ve 

görüşme transkripsiyonlarının kodlanmasında güvenilirliği sağlamak adına davranış 

bilimleri alanında uzman sosyal bilim araştırmacısından destek alınmıştır. Ayrıca bu 

yaklaşım, yapılan çözümlemenin yolunda gitmesini kolaylaştırdığı gibi, kuramsal 

duyarlılığı da garantilemektedir. Verilerdeki kuramsal olasılıkları gözden kaçırmak, 

kategorilerin temellendirilmesi gerektiğini göz ardı etmek veya genel olarak 

temellendirilmiş kuramda açık kodlamanın amacını gözden geçirmek her zaman söz 

konusu olabildiğinden (Punch,2005:202), başka araştırmacıların bakış açılarına 

başvurma gerekliliği mevcuttur. Kodlamaları yapacak olan bağımsız araştırmacıya 

araştırmanın amacı detaylı bir şekilde anlatılmış, araştırma sorusu, görüşmelerin 

örneklemi ve nasıl yapıldığı ve görüşme sırasında sorulan sorular ile ilgili detaylı bilgi 

verilmiştir. Bağımsız araştırmacıdan odaklanması istenen temalar ve metinlerden 

çıkabilecek yeni temalar ile ilgili de not tutması gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Araştırmacıya analizi kolaylaştıracak şekilde ayrı olarak hazırlanan görüşme dosyaları 

sanal ortamda gönderilmiştir. Gönderilen metinler daha sonrasında bağımsız 

araştırmacıdan geri toplanmıştır.  
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5. Araştırma Sırasında Karşılaşılan Güçlükler  

Araştırma süresince pek çok kolaylık ve güçlükle karşılaşılmıştır. Kolaylıkların 

başında araştırmacının örneklem grubuyla diyaloğunun iyi olması gelmektedir. 

Örneklem grubuyla kurulan etkili iletişim sayesinde görüşmelerin gerçekleşmesi 

kolaylaşmış ayrıca da görüşülen kişilerin araştırma sırasında daha rahat ve samimi bir 

şekilde cevap vermesine sebep olmuştur. Ayrıca araştırmacının işi gereği de örneklem 

grubuyla günlük hayatında haşır neşir olması da grupla daha iyi iletişim kurabilmesine 

ve daha iyi anlayabilmesine olanak sağlamıştır. Araştırma konusunun güncel hayatı 

kapsaması da görüşülen kişilerin rahat ve detaylı cevaplar vermesine sebep olmuştur. 

Söz konusu kolaylıklar, araştırma sırasında olumlu sonuçlar doğurmuş, görüşülen 

kişilerin derinlemesine cavaplar vermesini sağlamıştır.  

Araştırma sırasında karşılaşılan güçlüklere bakıldığında ise, öncelikle geniş bir 

örneklem grubuna sahip olma ve kişilerin her birine ulaşmada oldukça zaman 

harcanması yer almaktadır. İzmir’deki üniversitelerin öğrenci temsilcilerinden oluşan 

örneklem grubu kendi içinde bir netlik taşıması sebebiyle ulaşılması kolay gibi gözükse 

de, özellikle Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerinin kalabalık nüfusu ve yayılmış kampüs 

çevresi nedeniyle zorluklara sebep olmuştur. Ayrıca, öğrencilerin farklı ders 

programları ve sınav takvimleri nedeniyle zaman açısından da zorluklar yaşanmıştır. 

Ortak zaman diliminin yakalanabilmesi için görüşmeler tahmin edilenden daha uzun bir 

sürede tamamlanmıştır.  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün şehir dışında olan kampüsü de görüşülen 

kişiler ve araştırmacının ortak bir zaman aralığı yakalamasında olumsuz bir etken 

olmuştur. Araştırmaya karşı gönülsüz olduklarını baştan hissettiren grupla ders 

yoğunlukları ileri sürülerek sonunda  randevulaşılamamış ve bu grup araştırma dışında 

kalmıştır. Yine şehir merkezine uzak kampüsü nedeniyle bir başka üniversitenin 

öğrencileri ile de görüşmeyi ayarlamak uzun zaman almıştır. Kampüslerin yerleşim 

alanları,  kısıtlı bir zaman aralığında gerçekleştirilmek istenen araştırma için bir problem 

olsa da, görüşülen kişilerin kampüs dışında kendi sosyalleşme alanlarında görüşmeyi 

kabul etmesi bu problemi ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda, söz konusu üniversitenin 
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öğrencileri ile kendi talepleri doğrultusunda Kordon’da her zaman gittikleri bir kafede 

sesiz bir alana geçerek görüşme gerçekleşmiştir.  

Araştırma sırasında yaşanan güçlükler arasında, araştırmacının cinsiyetinin kadın 

olması da yer almaktadır. Görüşülen kişilerden özellikle erkek öğrenciler görüşmenin 

başlarında mesafeli bir duruş sergileyerek, sorulara kısa cevaplar vermişlerdir. Görüşme 

süresi ilerledikçe güven ortamı kazanılmış ve daha derinlemesine, daha samimi cevaplar 

vermeye başlamışlardır. Ancak bu süre zarfında görüşülen kişilerin güvenini kazanmak 

adına güncel konulardan oldukça fazla konuşulmuş, sohbet ortamı yaratılmaya 

çalışılmıştır. Kız öğrencilerden bazıları ise başlangıçta daha yakın başladıkları 

görüşmeye, konu ikili ilişkiler, cinsellik, evlilik öncesi ilişki gibi alanlara geldiğinde 

çekimser kalarak görüş bildirmeyenler olmuştur. Erkek öğrencilerin bu konularda 

oldukça rahat ve samimi bir dil kullanarak konuştuğu gözlemlenmiştir.  

Araştırma sırasında yaşanan güçlüklerden bir diğeri de, görüşülen kişilerden 

çoğunun görüşme sırasında kayıt cihazı kullanılmasını kabul etmemesidir. Araştırmacı 

tarafından güven ortamını sarsmamak adına bu istekleri kabul edilmiştir. Bu nedenle 

görüşmeler sırasında görüşülen kişilerin söyledikleri not alınarak takip edilmiştir. Daha 

sonra bu notlar temize çekilerek anlamlı bir  bütün ortaya çıkarılmıştır.  

 Yukarıda belirtilen tüm zorluklar ve kolaylılıklar ışığında, araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal yaklaşımları ele alınmış ve daha sonra da 

metodolojik çerçeve oluşturularak araştırmanın evreni ve örneklemi oluşturulmuştur. 

Araştırma verilerinin toplanması, verilerin analizi ve yorumlanması ile araştırma 

sırasında karşılaşılan güçlükler bu bölümde ele alınmıştır. Çalışmanın kavramsal ve 

kuramsal  çerçevesinde yer alan açıklamalardan hareketle, alan araştırmasından elde 

edilen verilerin değerlendirilmesi dördüncü bölümde ele alınmıştır.  
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4. BÖLÜM: ARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmanın alan araştırması bölümünde, 68 üniversite öğrencisi ile derinlemesine 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve çalışmanın ana temaları çerçevesinde alt temalara 

ayrılmıştır. Söz konusu ana temalardan bahsedilirken belirli alt temalar da ortaya 

çıkmıştır. Alan araştırmasından elde edilen verilere değinilmeden önce araştırma 

kapsamında yer alan 68 öğrencinin demografik profiline yer verilecektir. Şekil 1’de 

görüşülen öğrencilerin demografik profiline yer verilmektedir.  

Şekil 1: Araştırma Grubunun Kurumsal Dağılımı 

 

Şekil 1’de alan araştırması kapsamında görüşülen  İzmir’deki üniversite 

öğrencilerinin üniversitelere ve cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır.   

•5 erkek  

•3 kız  
Yaşar Üniversitesi  

•4 erkek 

•4 kız  
İzmir Ekonomi 

Üniversitesi  

•6 erkek 

•6 kız  
İzmir Üniversitesi  

•3 erkek 

•5 kız  

Katip Çelebi 
Üniversitesi  

•2 erkek 

•2 kız  Şifa Üniversitesi  

•3 erkek 

•2 kız 
Gediz Üniversitesi  

•5 erkek 

•8 kız  
Ege Üniversitesi  

•4 erkek  

•6  kız  

Dokuz Eylül 
Üniversitesi  
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Araştırma sonuçları metne dökülürken, görüşülen kişiler isimlerine yer verilmeden 

kodlanmıştır. G: görüşülen kişiyi, yanındaki sayı görüşme numarasını 

oluştururken, E: erkek, K: kız öğrenciyi belirtmiş, yanındaki sayı görüşmecinin 

yaşını belirtmiş, V: vakıf üniversitesi,D: devlet üniversitesini belirtmiştir. Vakıf ya 

da devlet üniversitesi ayrımına yer verilmesinin sebebi, günlük yaşam pratiklerini ve 

yaşama dair bakış açılarını belirtirken kişinin sosyo-ekonomik düzeyinin de ortaya 

konmak istenmesidir. Bu kodlama sistemiyle örnek verilecek olursa; G14,E22,V. olarak 

belirtilen kişi; 14. Görüşmeci, 22 yaşında erkek, vakıf üniversitesi öğrencisi olarak ifade 

edilmektedir.  

1. Görüşülen Kişilerin Demografik Profili 

Vakıf ve devlet üniversitesi olmak üzere toplamda 8 üniversite, 31’i erkek, 37’si kız 

öğrenci olmak üzere 68 kişi ile araştırma kapsamında görüşülmüştür. Yaş aralıkları 20-

24 arasında değişmekte olan görüşmecilerin cinsiyete dayalı yaş dağılımlarının da eşit 

olduğu belirtilmelidir. Örneklemin üniversitelerin öğrenci konseyi üyelerinden oluşması 

ve öğrenci konseylerinin de genellikle 2. sınıf ve üstü öğrencilerden oluşması sebebiyle, 

öğrenciler çoğunlukla 2.,3. ve 4. sınıflardan oluşmaktadır . 

Görüşülen kişilerin medeni durumlarına bakıldığında hepsi bekardır. Aralarında kız 

öğrencilerden 8’i sözlü, 2’si nişanlı olduğunu belirtirken, erkek öğrencilerden ise 4’ü 

nişanlı olduğunu söylemiştir. Sözlü ve nişanlı bu grup evlilik tarihleri hakkında daha 

karar alınmadığını belirtmişlerdir.  

68 kişilik örneklem grubundan 23’ü İzmir doğumlu değil iken, 45’i İzmir 

doğumludur. Ancak doğum yeri farklı olanlar arada yer alsa da örneklem grubunun 

hepsi İzmir’de yaşamaktadır. Görüşülen kişilerin hepsi İslam dinine mensuptur, 

aralarından 1 kişi farklı bir mezhepten olduğunu söyleyerek Alevi olduğunu 

vurgulamıştır.  
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2. Araştırma Verileri  

Gençlerin, kendi anlam dünyalarını yaratarak, yetişkinlik ve yetişkinliğin 

getirdiği hayat akışından uzak, kendilerine ait bir dünya yarattıkları düşünülür. Bu 

dünyanın gündelik hayat akışı, jargonu, düşünce biçimleri ve karşılıklı ilişkiler sistemi, 

yetişkin  dünyasındakilerden tamamen faklıdır. Gençlik bir toplum için yeniliği, gücü, 

ilerlemeyi ve geleceği temsil eden çok önemli bir toplumsal kategoridir. Hemen tüm 

toplumlarda genç insan, biçimsel düşünüş ve geleceğe yönelimin gelişmesi için belirli 

bir zamana ihtiyacı olan, ahlaki ilke ve değerleri özümsemeye çalışan ve kişisel 

kimliğini arayan kişi olarak tanımlanır. Eisenstadt’a (1966) göre genç bu aşamada 

gelecekteki yetişkin yaşamına hazırlanır ve kişisel durumu ile daha geniş sosyo-kültürel 

yapı ve değerler bütünü ile arasında bir bağ kurmaya çalışır (Tezcan,1981:14-15).  

Gencin içinde yaşadığı toplum, gençlik politikaları oluşturmaktan ailenin 

gündelik yaşamdaki davranışlarına değin bu gereksinmelere ne ölçüde duyarlı ise 

gencin gelişimsel görevlerini yerine getirmesi de o ölçüde kolaylaşır. Gençlik kendine 

özgü bir kültüre sahip olma sürecine girmiştir. Bu bir bakıma gençliğin kendini ifade 

etme ihtiyacından doğmuştur. Çünkü gençlik dönemi kimlik kazanma ihtiyacının en 

yoğun yaşandığı dönemdir. 60’lı yıllarda bu gençlik kültürü daha çok karşı kültür 

hareketleri çerçevesinde şekillenmiştir. İngiltere’de “Teddy Boys” lar, “Meşin 

ceketliler”, Amerika’da “Dazlaklar”, Almanya’da görülen “Punkçu” gençlik, II. Dünya 

Savaşı sonrası “savaşma, seviş” sloganıyla ortaya çıkan “Hippiler” ve “Çiçek 

Çocukları” (Doğan, 1991:567) modern toplum eleştirisini hedeflemiş ve gerilimi 

boşaltan bir subap görevi üstlenmiştir. 

 Bu hareketlerin Türkiye’deki benzerleri olarak da İstanbul “Bağdat Caddesi 

Gençliği” ve Ankara’daki "Yüksel Caddesi ve Tunalı Hilmi Caddesi" gençliği örnek 

verilebilir. Türkiye’de 1968 Kuşağı gençlik kültürü, dünyadaki gençlik hareketlerinin 

taklidi niteliğinde ve karşı-kültür hareketleri çerçevesinde yapılanmıştır. Bu hareketleri 

Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinin ateşlediği ve kendi sosyal gerçekliğine paralel 

gelişmeler olarak değerlendirmek oldukça güçtür. Batıdaki isyan açıkça modern 

dünyayı, başka bir deyişle sanayi toplumunun yerleşik değerlerini ve standartlaşan hayat 

tarzını hedef almıştır. Başlangıçta sanayi toplumuna alternatif bir hayat tarzı arayışına 
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yönelen bu başkaldırı, zamanla değişik ittifaklar kurarak daha farklı sosyo-politik 

gelişmelerle bütünleşmiştir. 70’li yıllar bu dönüşümler bağlamında politize olmuş ve 

toplumsal duyarlılıkları hayli yüksek bir gençlik kültürünün döneme damgasını vurduğu 

yıllar olmuştur. Günümüz gençlik kültürü ise ideolojik bölünmüşlüğün göreceli de olsa 

törpülenmesi ve 12 Eylül 1980 öncesinde yaşanan bunalımlı deneyimin toplumsal 

hafızalardaki izlerinin etkisiyle depolitizasyon sürecine girmiş ve daha çok popüler 

tüketim kültürünün yönlendirdiği bir içerik ve konum sahibi olmuştur. (Şahin, 2005: 

157-181). 

Şişman’ın (2003) da belirttiği gibi tüketim, cinsellik ve gençlik çerçevesinde 

belirlenen modern sonrası dönemin kimlik anlayışı, en belirgin görünümüne 

zamanımızın gençlik kültüründe kavuşmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda 

gençlik kültürleri açık sistemler olarak değerlendirilmesi gereken küresel melez 

kültürler olarak tanımlanmaktadır ve gençliğin aslında geç kapitalizmin çelişkilerini 

cisimlendirdiği öne sürülmektedir. Gençler aynı zamanda dünya vatandaşı olarak 

nitelenmektedirler, başka bir deyişle gençlik, küresel kentlerde, yerel kültür ile ulusaşırı 

kültür gövdeleri arasındaki dinamik kesişme noktası olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Son on yılda yaşanan ulusaşırılık, refah devletinin çöküşü ve kimlik siyasetinin 

yükselişi gibi gelişmeler, gençlik çalışmalarında da yeni yaklaşımların ve yöntemlerin 

geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Küresel bir gençlik kültürünün son yıllardaki yükselişi, 

küresel kentlerde yaşayan gençlerin deneyimlerinin birbirine giderek daha çok 

benzediğini göstermektedir (Neyzi, 2004:109-110). Bu tespit, özellikle daha önce 

üzerinde tartışılan Frankurt Okulunun önde gelen temsilcilerinin (Adorno ve 

Horkheimer) kitle toplumu eleştirileriyle de büyük ölçüde örtüşmektedir. Gençler “yeni 

iletişim teknolojileri yoluyla alternatif alanlarla ve alternatif örgütlenme biçimleriyle 

özdeşleştirilmektedir ki, şiddet eylemleriyle de ilişkilendirilen ulusaşırı silah ve 

uyuşturucu ticaretinin ait olduğu yer altı dünyası da bunlara dahildir” 

(Bottomore,2013:54).  

Küreselleşme, dünya çapında sosyal ilişkilerin yoğunlaşmasına (Giddens, 

1998:21) karşılık gelmekte, toplumsal hayatın yeniden düzenlenmesine dönük siyasi ve 

ekonomik faaliyetler bütünü olarak, gündelik yaşamın pratiklerini de daha karmaşık ve 

çeşitli ağlarla örmektedir. “Küreselleşme, dünya çapında meydana gelen olayları olduğu 
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kadar gündelik yaşamı da etkilemektedir” (Giddens,2000:15). Bu etkileşim süreci, 

küresel değerlerle bütünleşme pratikleri bağlamında, gençlerin gündelik yaşamlarında 

da yeni farkındalıklar ve yeni sosyalliklerin üretilmesine neden olmaktadır. Kendi 

yaşam pratikleri ve ürettikleriyle de karşılıklı bir etkileşimin içerisinde yer alan gençler, 

yeni kültürel ve sosyal anlamlılıkların da üretilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak 

gençler, kendi pratikleriyle, amaçlarıyla ve kendini ifade etme biçimleriyle yeni 

sosyallikler üretmeleri toplumsal hareketlere farklı bir boyut kazandırmaktadır 

(Yeşiltuna, 2015:166).  

Değişen bu yaşam koşullarında, gençlerin gündelik yaşamı deneyimleme 

biçimlerinde ve iletişim ortamlarının değişmesinde internet kullanımı temel belirleyici 

olmaktadır. İnternetin, gençlerin taleplerine bağlı olarak, anında ve istedikleri her yere 

ulaşabilme koşulunu yaratması, gençler açısından interneti vazgeçilmez kılmaktadır. Bu 

süreçte internetin gelişmesi, geniş sosyal etkileşim üzerinde ve kişisel iletişim 

özgürlüğünün genişlemesine olanak vermektedir (Smith, 2003:279). Gençler başta 

interneti, eğlence ve arkadaşlarıyla sohbet etmek amaçlı kullanırken, günümüzde 

iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, bu amaçlar çeşitlenmiş 

ve, herhangi bir konuda bilgi alma, ilgi ve beğenilerini geliştirme, bilimsel, dini ve 

felsefi konularda kendini geliştirme, güncel olayları ve siyasetçileri takip etmeye uzanan 

gündelik yaşam pratiklerinin tüm alanlarını doldurmuştur.  

Farklı etnik kökenlere, dini inanışlara ve farklı siyasi ideolojilere sahip olsalar da 

gençler için ortak bir kültürden söz etmek mümkündür. Son yıllarda gençliğin, özellikle 

de üniversite gençliğinin siyasete ve farklı siyasi ideolojilere geçmiş yıllara göre daha 

mesafeli durması "apolitik gençlik" söylemlerine sebep olmuş ve bu konuda gençlerin 

oldukça eleştirilmesine sebep oluşturmuştur. Ancak ileriki bölümlerde görüleceği üzere, 

çalışmanın verileri, gençlerin siyasetten bilinçli bir uzak durma yaşadığını,  bunun 

yanında toplumda olan biten hakkında fikir sahibi olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu 

anlamda siyasi ideolojilerin de üniversite gençleri arasında hala geçerli bir tutum 

olduğunu söylemek mümkündür. Türk siyasetinde bir dönem özellikle üniversitelerde 

kendini oldukça yoğun hissettiren, "sağcı-solcu", "milliyetçi- komünist" ayrımı 

günümüz üniversiteli gençleri için bir anlam taşımamaktadır, ancak bu durum siyasi 

görüşleri olmadığı anlamına da gelmemektedir.  
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, dindarlık bir söylem olarak, en kolay bir biçimde 

muhafazakarlık ve milliyetçilik düşünce akımlarıyla eklemlenerek varlığını sürdürmeye 

çalışmış, fakat bu durum, 1980’lerde yavaş yavaş kırılmaya, siyasal ve toplumsal alanda 

bunlara gerek kalmadan tek başına bir ideoloji, siyasal bir söylem olarak kendini inşa 

etmeye başlamıştır (Avcı,2012:77). Dolayısıyla 80 sonrası dönemde milliyetçi 

akımlardan çok farklı dindarlıklardan söz edilmeye başlanmıştır. Bu dönemin 

gençlerinin, kendilerini hiçbir biçimde milliyetçilik ya da muhafazakarlık noktasına 

koymadıkları ve özellikle bunlardan ayırarak sadece “İslami”, "dinine bağlı" olarak 

tanımlanmak istedikleri öne çıkan bir tavır olarak çeşitli araştırma sonuçlarında kendini 

göstermiştir. "İslam’ın dili, coğrafyası ve ırkı yoktur" düşüncesinden hareketle 

kendilerini milliyetçi olarak tanımlamak istemeyen, aynı zamanda, muhafazakarlık 

söylemini de eski moda bulan gençler için her iki yaklaşım da günümüzde onları 

tanımlayan ifadeleri oluşturmamaktadır.  

Seksenli yıllarda her alanda gözlenen dönüşümün genç kuşakları derinden 

etkilediğini, serbest pazarı, tüketim toplumu ve sayıları  giderek artan özel televizyon 

kanallarıyla yeni bir genç tipi yarattığını söylemek mümkündür. Siyasi görüşlerini 

belirtmede, toplumsal ve güncel olaylar karşısında fikir ve tutumlarını sergilemede 

günümüz gençliği, kendinden önceki kuşaklardan farklılık göstermektedir. Askeri 

darbenin ardından kurulan “yeni” düzende gençlere siyasetten uzak durmaları, ülkeyi 

kurtarmak gibi ütopik işlerle uğraşmak yerine kendilerini kurtarmaları “tavsiye 

edilmiştir”(Caymaz, 2015:301). Tüm toplumsal kategoriler gibi gençlerin de tarihsel 

süreç içerisinde gündeme gelen değişim ve dönüşümlerden etkilendiğini, bu nedenle 80 

sonrası gençliğinin, eski dönemlere göre önemli farklılıklar taşıdığını görmek 

gerekmektedir. Günümüzde artık “bildiğimiz gençliğin sonu”nun geldiğini, partiler 

kanalıyla siyasete katılan gençlerin çıkarcı güdülerle hareket ettiğini düşünen Samet 

İnanır’a göre; “(...) bu dar sahada siyaset yapmaya soyunanlar, bu sahayı genişleterek 

ferahlatmak yerine “ihale”, “kadrolaşma” kelimelerinin çağrışımlarıyla siyaseti şahsen 

“güçlü” olmak için bir yatırım olarak gören “esnaf” itkileri ağır basan kişileer olmakta” 

(İnanır,2005:44). Söz konusu tanım, günümüz gençliğinin neoliberalizmin değerleriyle 

yoğruşturulmuş kültürel değerler sistemine sahip olduğunu ifade etmektedir.  
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İnternet ortamında oluşturulan yerel ve küresel sosyal paylaşım siteleri ile 

gençlerin ortak beğeniler, ilgi alanları, etnik, dinsel ve kültürel benzerlikler, ulusal 

kimlik ya da çeşitli etkinlikler çerçevesinde bir araya gelebilmesi söz konusu 

olmaktadır. Bu birliktelik ile gençler, kendi yerel gerçekliklerinden doğan fakat aynı 

zamanda küresel değerleri de barındıran ortak bir “gençlik kültürü” nü yaratmışlardır. 

“Gençlik kültürü” olarak ele alınan kavram gençlerin, düşünceleri, hayata ve dünyaya 

bakışları, alışkanlıkları, kültürel faaliyetleri ve toplumsal ilişkileri çerçevesinde 

oluşturdukları gündelik yaşam pratiklerini kapsayan bütünsel bir anlayışı ifade 

etmektedir. Özellikle bir toplumda “hız belirleyicileri” olarak tanımlanan genç kesim, 

toplumsal yapıdaki en önemli kesimlerinden biridir. Yani gençler, toplumsal değişimin 

ve ilerlemenin en önemli öncüleridir. Toplumlar açısından böylesi bir önemi olan 

gençlik dönemi, günümüz toplumsal yapısını anlamak üzere aşağıda araştırmanın 

belirlenen temaları dahilinde ele alınmıştır.  

 

2.1 Din: 

Üniversite yılları insan hayatında pek çok değişimin ve gelişimin yaşandığı 

yıllardır. Aynı zamanda gençlik döneminden ilk yetişkinliğe de bir geçiş dönemi olan 

bu yıllarda üniversite öğrencileri, ilk kez aileden kopmanın beraberinde getirdiği pekçok 

sosyo-kültürel ve ekonomik değişikliği bir arada yaşarlar. Değişimin yaşandığı bu 

dönemde, bireyin kimliğinin de oturmasıyla birlikte ailesinden farklı bir dünya görüşü 

oluşturması, daha önce üzerinde durmadığı konular hakkında fikir yürütmesi, soyut 

kavramlarla ilgili daha farklı bir bilince sahip olması söz konusu olmaktadır. Din 

konusundaki tavır ve tutumlar da bu dönemde üniversite öğrencileri için farklı bir boyut 

kazanmaktadır 

Toplumsal hayatta yaşanan hızlı değişimler bağlamında gençler, değişen toplum 

düzeni içerisinde farklı rol beklentilerine sürüklenerek ruhsal bir gerilim ortamında 

kimlik arayışlarını sürdürmek durumunda kalmışlardır. Kendi yaşı gereği değer 

yargıları hızla değişen gençlerin, içine yaşadığı toplumun değerlerinin de hızla 

değişmesi karşısında bocalaması oldukça olağan karşılanmaktadır (Hökelekli, 2006:12). 

Din toplumu etkilediği, değiştirdiği gibi, toplum da dini etkilemekte, yerine göre 
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şekillendirmekte ve aralarındaki bu karşılıklı etkileşim sürekli devam etmektedir. Bu 

durum dindarlık araştırmalarında kendisini açıkça göstermektedir. Yapılan çalışmalar 

günümüzde dindarlık olgusunun da değişime uğradığını, toplumsal yapılardaki 

değişimlerin bu durumda önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu anlamda 

gençliğin din algısı ve dindarlığı konusu da değerler ve değerlerin değişimi bağlamında 

incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek sosyal gerekse bireysel açıdan dinsel hayatta yaşanan değişiklikler bir 

yandan sekülerleşme teorisinin temelini oluşturan varsayımların doğru olduğu tezini 

desteklese de, diğer yandan modern dünyada yaşanan içsel bunalımlar, anlam arayışları 

ve ekzistansiyel kaygılarla baş edebilme çabaları ya geleneksel dine dönüş arzusunu ya 

da dini modern bir tarzda yorumlayarak yaşamaya çalışma çabalarını harekete 

geçirebilmektedir. Tüm bu gelişmeler modern dönemde insanın hala neden dine ihtiyaç 

duymaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. Sekülerizm sürecinde sosyal ve bireysel 

dindarlık yok olmamış, ancak dinin algılanma ve yaşanma biçimlerinde kayda değer 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Aslında bu süreçte din ve dindarlığın tanımlanma şekli de 

değişikliğe uğramaya başlamıştır. Bugün artık dini belli bir mezhebin ön gördüğü 

şekilde belirli kalıplar içerisinde yaşamak, bu bağlamda ibadetleri yerine getirmek 

dindarlığın temel görüntüleri olarak ele alınmamaktadır. 

Gençler üzerine yapılan araştırmalar, gençlerin çok büyük bir çoğunluğunun  

“Allah’a ve dine inandığını” göstermektedir. Örneğin, "Türk Gençliği 98: Suskun Kitle 

Büyüteç Altında" adlı araştırmada, gençlerin %89.3’ü “Allah’a ve dine inandıkları” 

cevabını vermiştir. Artan tarafından yapılan "Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve 

Umutlar" başlıklı 2005 yılında yayımlanan araştırmasının sonuçlarına göre, öğrencilerin 

%94’ü Allah’a inandıklarını belirtmiş, bunun yanında %97’si bilime inandıklarını 

belirtmiştir. (Artan, 2005:37). 

Oldukça hassas yaklaşılan bir konu olarak din, görüşmeler sırasında başlangıçta 

direk olarak konuşulmamıştır. Görüşülen kişilerin öncelikle daha gündelik hayata dair 

görüşleri ve yaşam tarzı öğrenilmeye çalışılmış böylelikle güven ortamı sağlanmaya 

çalışılmıştır. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde din konusu ayrıca ele alınmıştır. Genel 
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profil, din konusunda belirli hassasiyetlerin olduğu, duyarlı yaşanmaya çalışıldığı 

yönündedir. Önceki araştırmalardan elde edilen sonuçlarla uyumlu bir şekilde, araştırma 

sonucunda, gençlerin inançlarının “sekülerleşmiş” bir inanç olduğu ortaya çıkmıştır. 

Müslüman bir birey olmanın  tüm koşullarını yerine getiremese de, çoğunluk elinden 

gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını, özellikle de İslamiyete ait özel dönemlerde daha 

dikkatli davranmaya çalıştığını vurgulamıştır. Din konusunda önemli bir diğer nokta da 

çoğunluğun dini bilgilerini aile büyüklerinden edindiği yönündedir. Türkiye’nin 

Anadolu kentlerine kıyasla daha modern, daha Batılı, daha seküler kabul edilen ili 

İzmir’de ve genel olarak modern kent yaşamında dini değerlerin ve dini pratiklerin 

uygulanmasının çok da kolay olmadığı yönünde görüş bildirenler de olmuştur. 

2.1.1. Dini Öğrenmenin Kaynağı 

Türkiyedeki dini yaşam biçimlerinin ve dindarlık algılarının gittikçe çeşitlenerek 

farklılaşmasında ve sonuç olarak toplumsal yapıdaki din algısının heterojen bir yapıya 

dönüşmesinde, bireylerin çocukluktan itibaren gerek resmi alan çerçevesinde gerek 

resmi alanın dışında aldıkları dini bilginin etkisi oldukça güçlüdür 

(Akşit,Cengiz,2012:382). Görüşmecilerden bu çeşitliliği görmek adına, dini bilgilerin 

kaynağının nereden geldiği öğrenilmeye çalışılmıştır.  

Bireylerin sosyalizasyon süreci içinde, toplumsal hayatta karşılaşacağı ve 

haberdar olması gereken bir inançlar ve değerler sistemi vardır. Bu amaçla aile, çocuğun 

içinde yaşadığı topluma uyum sağlamasına yardımcı olma amacıyla, dini ve ahlaki 

konuları kendi süzgecinden geçirerek çocuğu eğitmeye yönelir. Okçay’ ın yapmış 

olduğu bir araştırmada çocukların dinsel sosyalizasyonlarında birinci kaynağın aile 

olduğu tespit edilmiştir (Okçay, 1992:134). Benzer bir sonucun yine TÜİK’in yapmış 

olduğu aile yapısı araştırmasında ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu araştırmaya göre de 

bireylerin % 58 i dini bilgileri edinme kaynağı olarak aileyi, % 10,3 ü okulu 

göstermektedir (TÜİK, Aile Yapısı Araştırmaları, 2006:22). Buradan da anlaşılıyor ki, 

din eğitimi ve dini sosyalizasyon ailede başlamakta ve okulda devam etmektedir. 

Dini bilginin kaynağına yönelik yapılan araştırma sonuçları,  bugünkü en temel 

dini düşünce ve tavırların aile ortamında edinildiğini göstermektedir. Ayrıca bu dini 
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öğrenme ve uygulama sürecinin, gerek doğrudan bir baskı yoluyla gerekse görünmez ve 

yönlendirici olan, öğrenciler tarafından bir zorlama olarak değilde bir “örnek alma” 

biçimi olarak ifade edilen bir baskı şeklinde yaşandığı görülmektedir. 

Araştırma sonucunda, literatürdeki geçmiş araştırmaları pekiştirecek şekilde,  

katılımcıların büyük çoğunluğu dini bilgilerinin öncelikli ve en güvenilir kaynakları 

olarak aile büyüklerini belirttikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle dini bayram ritüellerinin, 

Ramazan Ayının, kandil gecelerinin anlam ve öneminin ve bu dönemlerde yapılması 

gerekenlerin aile tarafından öğretildiği, ve birleştirici bütünleştirici özellikleri sebebiyle 

kuşaktan kuşağa geçtiği görüşü ortak kanıdır. Görüşülen öğrencilerden G5, annesinden 

edindiği dini bilgileri uyguladığını ama bunun yanında babasıyla da daha modern bir 

hayatın parçası olduğunu annenin ise bu noktada -bu yaşam tarzına dahil olmasa da- 

hizmet eden rolü üstlendiğini belirtmektedir.  

G5,K23,V: “Dini bilgilerimin hepsini annemden öğrendim. Annem dini bütün 

bir kadındır. Baş örtüsü takar. Bize önemli günlerde neler yapmamız gerktiğini söylerdi 

küçükken hep. İşte kandil gecesi dua etmemiz gerektiğini, büyüklerimizi aramamız 

gerektiğini falan... Annem kapalı evet ama ben babamla birlikte içki içerim annem de 

birşey demez hatta meze hazırlar bize...ama tabiki Ramazanda içmeyiz...Dinin 

temelinde de böyle bir hoşgörü ,saygılı olma durumu var zaten...”  

Dini bilgileri edinmenin kaynağı olarak aile büyüklerini gösterenler arasında bir 

diğer ortak nokta da, cinsiyetler arası farklılıklarda rol model olarak seçilen aile 

üyesinin de farklılık taşıması olmuştur. Yani kız öğrenciler, dini bilgilerini “ aile 

büyüklerimden öğrendim” derken burada söz konusu aile büyükleri anne, anneanne, 

babaanne iken, erkek öğrenciler için söz konusu kişiler babalar ve dedelerdir. Aile içi 

geleneksel rol dağılımının kız ve erkek öğrencilerin toplumsal pratikleri öğrenmelerinde 

geçerli bir durum olduğu ortaya çıkmaktadır.  

G8,K22,D:“Dini hassasiyetlerim vardır. Dini bütün biriyim. Ailemden öyle 

gördüm çünkü. Bence dini öğrenmenin en önemli kaynağı zaten aile. Okulda zorla 

üstünkörü öğretiyorlar birşeyler. Ama asıl yaşadığımız dini ailenden görerek 

öğreniyorsun. Baş örtüsü dini yaşamak için tek kriter değil. Mesela benim ailemde hiç 
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yok başörtüsü takan ama dini değerleri olan bir aileyiz. Anneannem bizimle yaşıyor ve 

ben de din konusunda önce annemden, anneannemden gördüklerim ile sonra okulda 

öğrendiklerim ile bilgi sahibi oldum. Bence zaten önemlisi de bu , önce ailede hissetmeli 

insan dini değerleri. Bence dinimizi tam anlamıyla ruhuyla hissettiren en önemli günler 

dini bayramlarımız.bizim kültürümüz onlar. Ne biliyim bayram öncesi alışveriş yapılır, 

bayramda çocuklara yeni giysiler giydirilir, işte büyük bayram sofraları kurulur, aile 

büyükleri ziyaret edilir. Bunlar aileden görülerek öğrenilen ve devam ettirilmesi 

gereken değerlerimiz.”Görüşülen, din konusunda aileden edinilen bilgilerin önemini 

vurgularken, kendi yaşamından örnek vererek annesi ve annesinin ona okul hayatından 

önce gerekli bilgileri verdiğini belirtmektedir. 

G15,E20,D:“...sınırlar içinde dindarım. Aslında kendini nasıl tanımlarsın 

dersen milliyetçiyim derim. Sahip olduğum dini bilgilerimi aileden edindim. Yani 

babamdan gördüm bayram sabahı namaza gitmeyi ta çocukken, okula başlamadan. 

Okulda öğrendiklerin zaten çok yüzeysel, ezbere dayalı. Ailenden öğreniyorsun asıl. 

Ama yine de okulda din dersi zorunlu olmalı. Herkesin bilimsel olarak da dinini 

öğrenmesi gerekiyor.” Görüşülen, “dini bilgilerimi aileden öğrendim” derken, babasını 

referans göstermiş ve daha okula başlamadan önce babasından dinin gereklerini nasıl ve 

ne zaman yerine getirdiğini öğrendiğini belirtmektedir. Erkek olmasından kaynaklı 

bayram namazı pratiği ve babayı rol model olarak seçme tutumu görülmektedir.  

G46, din eğitimini tamamlamak için çeşiti kurslara ve medreselere gittiğini 

belirtirken bilgilerini öncelikle ailesinden edindiğini söylemiştir. Bu noktada ileride 

umreye gitme konusundaki hevesini de babasından ve eniştesinden aldığı söylenebilir.  

G46,E21,V: “Beş vakit namaz kılan inançlı bir Müslümanım. Alkol 

kullanmıyorum. Dini bilgilerimi önce aileden sonra da çeşitli kurslardan ve 

medreselerden edindim. Din eğitimi öncelikle iyi, ahlaklı bir birey olunması için 

gereklidir ve bu nedenle de küçük yaştan başlamalıdır. Kadınlar eğer ben Müslümanım 

diyorsa başörtüsü takmalıdır. Çünkü bizim dinimiz bunu emreder. Oruç tutmak gibi 

bence...dinimizin gereği.. oruç tutuğunda da öncelikle o manevi duyguyu hissetmen 

gerekiyor. Biray boyunca arındığımı hissediyorum.dini bayramlarımız gibi, nasıl tüm 
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aile biraraya geliyor, küsler barışıyor... İleride hacca/umreye gitmek istiyorum. Hatta 

umre için şimdiden para biriktiriyorum. Babamlar eniştemler gitti, inşallah ben de 

gidicem.” 

Görüşülen kişiler arasında, okullarda verilen din eğitimi konusunda içeriğinin 

farklılaştırılması gerektiğini düşünenler de olmuştur. G6, içeriğinin değiştirilerek sadece 

dini emirlerin değil, dinin özünün de anlatılması gerektiğini söylerken, G32, okullarda 

verilen din dersi eğitiminin saatinin arttırılmasını ama bunu da zorla değil sevdirerek 

verilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

G6,E24,V: “Kendimi dindar ya da dini hassasiyetleri olan biri olarak 

tanımlayabilirim. Sahip olduğum dini bilgilerimi aileden edindim. Ailemde başörtülü de 

var dine inanmayan da...ama dini bayramlar mesela bizim ailede herkes için çok 

önemlidir. Aile biraraya gelir, küs olanlar barıştırılır muhakkak. Bence okullarda din 

dersi değil ama din kültürü ya da din felsefesi dersi zorunlu olmalı. Dinin temelini 

neden inançlı olmamız gerektiğini öğrenmeli çocuklar...”  

G32,K22,V: “Yani bence din dersleri zorunlu olarak olmalı okullarda. Devlet de 

yapmaya çalışıyor ama haftada 1-2 saat yetmiyor. Sevdireceksin, bir şeyi sevdirerek 

yapacaksın. Zorla olmuyor. Ama yani ben girmek istemiyorum diyeni de zorla 

sokmamalısın tabi. Zaten okulda zorunlu olarak aldığın değil, ailenden, çevrenden 

gördüğün asıl önemli olan. Okul sadece bir pekiştireç”  

Önemli olanın din eğitiminin zorunlu ya da seçmeli olarak okullarda olup 

olmaması değil, eğitimin içeriği ve kalitesidir görüşü gençler arasında hakimdir. Din 

bireysel bir konudur ve iyi not alabilmek için bir dersin konusu olmamalıdır inancı 

görüşmecilerde hakimdir. 

G37,E21,D:: “Farklı dinlerden de dinsiz olan arkadaşlarım da var. Sureleri 

hem Türkçe hem Arapça ezberlerken dini bilgilerimi edindim. Küçükken dedem bu 

konuda teşvik ediyordu, okuyup kendim öğrenmemi sağladı. Bence din dersinin zorunlu 

ya da seçmeli olması çok önemli değil. Bir saatlik dini bilgiyle kimse dindar olmaz ya 

da dini öğrenemez bence...önemli olan dersin içeriği. Günümüzde yeterince 

öğrenilmediği ve bilinmediği için bence İslamiyet iyi okunmuyor. İslamiyet günümüz 
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modern dünyasıyla uyuşabilir ama doğru yorumlamak ve bağnazlaştırmamak gerekir. 

Günümüzde İslam adına yapılan çoğu yorum yanlış. Çünkü İslamiyeti doğru 

bilmiyorlar. Bu nedenle bence herkesin Kur’an-ı Kerimi okuması lazım.” 

Katılımcıların çoğunluğu ailenin bu konuda önemli bir görevi olduğunu ve dini 

eğitimin öncelikle ailede verilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Kendileri de ilk dinsel 

bilgilerini ve ilk dini pratiklerini aile yaşamları içinde görerek, yaşayarak öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. Dini bilgilerini çoğunlukla ailesinden öğrendiğini belirtenler için en 

önemli ve hassas konuların başında dini bayramlar gelmektedir. Yukarıdaki örneklerde 

de görüldüğü üzere, G6, G46 ve G8 dini bilgilerini ailelerinden edindiklerini belirtmiş 

ve dini bayramların aileyi bir araya getiren, önemli zamanlar olduğu vurgusunu 

yapmıştır. G8 dini bayramları kültürel değerler olarak tanımlamıştır. Dinin en önemli 

fonksiyonlarından birisi olarak kabul edilen, toplumu ‘düzenlemek’ ve ‘yapılandırmak’ 

amacıyla belirli normlar oluşturmasıdır. Bu bağlamda her din, inananlarına olaylar 

karşısında ne şekilde hareket edeceklerine ilişkin belirli davranış modelleri empoze 

etmektedir. Nitekim J. Wach’a göre, teoride toplum hayatını düzenleyici normlar koyan 

din, uygulamada ise öteden beri var olan toplumun içine nüfuz etmek suretiyle onu bir 

dereceye kadar yeniden düzenlemektedir (Wach, 2012:37). Bu nedenledir ki, bir 

Müslümanın ailesinde ne kadar küslük olursa olsun dini bayramlar, aileyi biraraya 

getiren, küslerin barıştığı, ailenin bir bütün olarak yeniden biraraya geldiği birleştirici, 

bütünleştirici, bağları kuvvetlendirici etkisiyle önem verdiği ritüeller olarak 

görülmektedir.  

Ergenlik döneminde bağımsızlık güdüsünün güçlü etkisini yaşayan gençler; 

ailelerinin etki alanından uzaklaşırken, akran grubuyla etkileşim içine girmektedir. 

Ailesinden ve okulundan aldıkaları dini rehberliği yetersiz gören gençlerin bir kısmı bu 

alandaki boşluklarını dini cemaatler kanalıyla doldurmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 

kimlik arayışı içerisinde bocalayan, belirsizlik ve karmaşadan bunalan, toplumdaki 

yerini ve görevini belirlemekte zorlanan, manevi ve ahlaki ideallerini gerçekleştirmek 

için bir yol arayan gençler için dini cemaatler bir çıkış yolu olarak algılanabilmektedir. 

Görüşmeciler arasında da sahip olduğu dini bilgilerini genel anlamıyla, abilerinin ya da 

ablalarının teşviğiyle gittikleri cemaatlerden edindiğini belirtenler olmuştur. Cemaat adı 
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vermekten çekinen ve çok detay vermek istemeyen görüşmecilerin de, genel olarak 

cemaat algısının çevredekilerden olumsuz bir bakış açısına sahip olduğu bu nedenle bir 

cemaate üye olduğunu, toplantılarına gittiğini söylemeye çekindikleri gözlemlenmiştir. 

Konuyla ilgili kendini açıklamak zorunda hisseden görüşmeciler, cemaat toplantılarında 

Kur’andan sureler okunduğunu, kendileri gibi üniversite okuyan abiler- ablalar 

tarafından toplumsal hayatta daha iyi bir insan olabilmek için bir Müslüman’ın nelere 

dikkat etmesi, nasıl yaşaması gerektiği gibi konuların konuşulduğunu, İslamiyetle ilgili 

kitapların önerildiğini, bu kitaplarda yazılanların tartışıldığı, konuşulduğu, sohbet 

ortamında geçen toplantılar olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle başka kentlerden gelen 

ya da kentin kırsal kesimlerinde yaşayan üniversite öğrencileri için bu toplantılar 

sosyalleşme ve kendilerine çevre edinme imkanı sağlayan ortamlar olmaktadır. 

Cemaatler sadece dinsel temelli taleplerin karşılanma kaynağı olmamakta, gençler için 

yaşamlarını kolaylaştırıcı koşulları edinmenin de bir aracı olmaktadır.  

Ailesinden edindiği dini bilgileri daha sonra kendi isteğiyle bir cemaate katılarak 

daha da derinleştirmek isteyen gençler, cemaat ortamının kendisi için bir okul gibi 

olduğunu, nasıl ki okulda arkadaş ediniliyorsa cemaat sayesinde de arkadaş çevresinin 

genişlediğini belirtmektedirler. 

G15,E20,D: “Yani o cemaatler bizim için biraz da okula benziyor. Yani nasıl 

daha iyi ingilizce öğrenmek için kursa gidiyorsun bu da onun gibi birşey. Biz de 

hocasından öğrenmek için böyle cemaatlere gidiyoruz işte. Bir çocuk ne kadar 

annesinden babasından öğrenebilir ki. Her okul gibi buralarda da gidiyorsun 

hocasından öğreniyorsun. Kötü birşey yok yani bunda”  

Bir başka cemaat üyesi olan genç ise, cemaatleri haftasonları vakit harcadığı, 

sosyalleştiği, sohbet ederek, çay içtiği bir yer olarak tanımlamaktadır. 

G20,K22,D: “Ben haftasonları gidiyorum bir cemaat evine. Aile dostumuz bir 

ablam gidiyordu, onun sayesinde ben de başladım. Bazı dini şeyleri yaşamamda onlar 

sebep oldu. Allah razı olsun. Bir hocamız var yarım saat dini, yarım saat ilmi, yarım 

saat de bir Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Sonra çay içiyoruz sohbet 
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ediyoruz ve bitiyor. Cemaat diyince hep bir önyargı oluyor insanların kafasında ama 

aslında özünde olan biten bu kadar.”  

“Bir Müslümanın nasıl olması gerektiği” bilgisini de cemaatten öğrenmeye çalışan 

genç için, bu yapılanma, yaşamının her alanına ilişkin bir referans niteliği taşımaktadır. 

Cemaatlere giderek dini bilgiler edinen, sahip oldukları bilgileri pekiştirdiklerini 

belirten görüşmeciler, cemaate gittiklerini ya da üye olduklarını söyleyip söylememe 

konusunda tereddüt yaşamışlardır. Türkiye’de dini eğitimin cemaatlerin 

sorumluluğunda yaygınlaşması süreci son yirmi yılda hız kazanmıştır. Kişilerin önce 

pasif, ardından aktif bir şekilde dahil oldukları dini grup örgütlenmeleri ve bu gruba ait 

kurumlar, dindarlığı ve dini pratikleri bireyin yaşamında kökleştirerek bunu bir yaşam 

biçimine dönüştüren ve ideolojik bir tavır haline getiren alanlar olmaktadır. Yapılan 

araştırmalar sonucu dini pratikleri yerine getirmede oransal olarak düşük çıkan 

üniversite gençliği, çalışmamız sırasında dini hassasiyetleri söz konusu olduğunda 

oldukça yüksek oranla bu hassasiyetlerini dile getirmişlerdir. Bu da bizi, her ne kadar 

dini pratikleri yerine getirmeseler de bu konuda hassas oldukları düşüncesine itmiştir.  

 

2.1.2. Nefs, Günah ve Öbür Dünya İnancı 

Görüşülen kitleye göre, din temelli alan, sadece “inanç”tan oluşmamaktadır. Bir 

inanç sisteminin din haline gelebilmesi için “Allah’ın bildirdiği çeşitli kuralların, yani 

ilâhî emir ve yasakların” bulunması da gerekmektedir. Çünkü gençler “Allah”, 

“Peygamber” ve “Kutsal kitap” üçgeninde tanımlamaya çalıştıkları dinde insanların 

hem iman ve ibadet hayatlarına yönelik hem de onların ahlâkî davranışları başta olmak 

üzere bireysel ve sosyal hayatlarını düzenlemeye ilişkin pek çok talebin yer aldığı 

kanısındadırlar. 

Günah, kutsal ve tabiat üstü varlıklarla alakalı dinî bir kavramdır. Beşerî düzen 

ve kanunların çiğnenmesi suç kabul edilirken, kutsal ve tabiat üstü varlıklara karşı 

işlenilen hata ve aşırılıklar günah olarak isimlendirilmektedir. (Harman, 1996:278). 

Farsça bir kelime olan ve suç anlamına gelen “günah”ın etimolojisi, kutsala karşı 

işlenen hata, kusur ve aşırılıkları karşılayan dinî bir kavrama işaret etmektedir.  
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Araştırma kapsamında günah konusuna değinildiğinde karşımıza öncelikle 

“nefs” kavramı çıkmıştır. Günümüzde muhafazakar eğilimli bir gencin karşılaştığı en 

büyük sıkıntının ne olduğu konusunda görüşülen tüm öğrenciler tarafından vurgulanan 

ve bireyin kendi içinde gerilimler yaşamasına neden olan “nefs” konusudur. Dışsal bir 

baskı olmaksızın kişinin dini değer ve kuralları tam olarak içselleştirememesi sonucu 

ortaya çıkan ve dini anlamda mücadele edilmesi güç unsurlarından biri nefstir. Nefs 

mutlaka uzak durulması, mutlaka terbiye edilmesi ve kontrol altına alınması gereken 

içsel bir güçtür. (Akşit,2012). Aksi takdirde nefsine hakim olamayan birey günah 

işlemeye mahkum olacaktır.  

Günümüz tüketim toplumunda, bireyin tüketici haz peşinde koşan biri olarak 

görülmesi onu aynı zamanda günaha da teşvik eden unsurdur. Hızla yaygınlaşan 

tüketim kültürü sayesinde tüketim, sadece ihtiyaçlara değil, aynı zamanda bireyin 

fantezi, duygu, arzu ve hazlarına hitap etmeye başlamıştır. Günümüz tüketicisi, günlük 

mutluluk peşinde koşan, anında tatmin isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen, 

gelecek için bugünü feda etmeyen, geçmiş ve geleceği içerecek biçimde denemeyi 

büyük bir arzuyla isteyen, içerik yerine biçime daha çok ilgi duyabilen, hazcı yanı öne 

çıkan, kendisini tüketime hazır bir imaj haline getirmiş tüketicidir (Featherstone, 

2005:144). Şimdi ve hemen, zevk için gerçekleştirilen eylemler bireyi günaha 

itmektedir, nefs bu noktada devreye girmelidir 

En temel dini bilgilerini cemaat sohbetlerinde edindiğini söyleyen G37,E21,D., 

içinde bulunduğumuz zamanda dindar bir gencin en çok mücadele ettiği şeyin nefs 

olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü genç olarak günümüzde eğlenceden, arkadaşlıklara 

kadar her şeyin nefsin hoşuna giden, nefsi besleyen hazlarla dolu olduğunu ifade 

etmektedir. “Günümüzde muhafazakar bir insanın, inandığı, bildiği değerler ve 

kurallara uygun olarak yaşanması, hatta böylesine bir dindarlığın 20-25 yaşındaki bir 

genç tarafından yaşaması, uygulanmaya çalışılması ise çokdaha zor. Çünkü etrafta 

insanın nefsine yönelik olan o kadar çok unsur var ki. Her şey nefsimizi memnun etmek 

için hazırlanmış sanki.” 
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Eğlence ve tüketim dünyasına İslami yorumlarla yaklaşan din âlimleri 

eğlencenin kendisinin haram olmadığını, böyle olması durumunda dinin temel 

kaynakları olan Kur’an ve sünnet tarafından yasaklanacağını söylemişler, fakat caiz 

olan eğlencenin sınırlarının da dinin temel kaynakları çerçevesinde oluşması için gayret 

sarf etmişlerdir. Eğlenceyi bir dinlenme ve rahatlama aracı olmaktan çıkarıp insanların 

din ve dünya hayatıyla ilgili islerinde etkinlik ve verimliliklerini olumsuz yönde 

etkileyen bir duruma getirmek İslam’ın eğlenceyle ilgili hoşgörü sınırını aşan bir 

durumdur. Genel ahlak kurallarına aykırı olmaması, zina, içki, kumar gibi dinin 

yasakladığı şeylerden uzak olması şartıyla her türlü eğlence meşrû; doğrudan ya da 

dolaylı olarak İslam dinine, bu dinin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına, üstün 

şahsiyetlerine ve kurumlarına zarar vermeye yönelik her türlü eğlence de gayri meşru 

olarak tanımlanır. Ayrıca insanların manevî şahsiyetlerini, namus, şeref ve diğer kişilik 

haklarını hedef alan eğlenceler de gayri meşru kabul edilmektedir.  

Bir cemaatle bağlantılı olduğunu belirten görüşülen gençlerden,G15,E20,D., 

okul dışında çalışmak zorunda olduğunu ve dini alışkanlıklarını eskisi gibi yerine 

getiremediğini ancak bunun yanında bir arkadaşı onu aradığında cezbedici, eğlenceli bir 

teklifle geldiğinde vakit yaratabildiğini, kendisini de eleştirerek şöyle açıklıyor: “Okul 

dışında bir  mağazada satış temsilciliği yapıyorum. Bu dönem benim için çok yoğun ve 

yorucu geçiyor. Boş zamanım olduğunda ise camiye gitmek ya da Kuran okumak yerine 

dinlenmeyi tercih ediyorum. Ama bir arkadaşım çağırsa dışarda kafedeyse ya da bir 

avmde falansa koşa koşa gidiyorum yanına. Maalesef inancımız gittikçe zayıflıyor, 

Allah affetsin. Nefsimize hâkim olamıyoruz. Nefs insana en hoş geleni, en kolay olanı 

yaptırıyor.” 

Görüşülenlerden, G28,E23,D.’ye göre “tüm günahlarımızın tek sorumlusu 

içimizdeki şeytanı temsil eden nefsimizdir.” Nefs ile mücadelenin tamamen kişinin 

kendiyle bir mücadelesi olduğunusöyleyen G28, bazen dini davranışlar ve görünümlerle 

bazı alışkanlıkların nasılçeliştiğini açıklarken kendi gözlemlerine dayanarak şöyle bir 

yorum yapıyor:“Çok güzel, namaz kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, dini hassasiyetlerin 

var ama bir arkadaşın akşam seni Kordon’a  içki içmeye çağırıyor ya da içkili bir 
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ortama davet ediyor. “E gitme o zaman” dendiğinde ise "nefsim istiyorsa ben ne 

yapayım" cevabını alıyorsunuz..” 

“Yani günümüzde açık konuşuyim insan bazen bile bile günah işliyor. Şimdi 

televizyonda bir dizi izliyorsun, bir reklam görüyorsun işte o parfüm kadını daha çekici 

yapıyor, seksi yapıyor, erkek etkileniyor. E sen de bile bile bu hissi karşı tarafta 

uyandırmak için kullanıyorsun parfümü. İçten içe biliyorsun yaptığının yanlış olduğunu. 

Hepimiz yapıyoruz...artık Allah affetsin diyoruz napalım” diyerek G52,K24,D., bazen 

bile bile günah işlediğini bunu çevresindekilerin de yaptığını belirtiyor. Reklam 

dünyasından verdiği örnekle ise, günümüz tüketim dünyasında ne kadar savunmasız 

kaldığını da bir bakıma itiraf etmiş oluyor.  

Görüşülen öğrenciler, günah ve nefs konularından bahsederken bunun temelinde 

insanın kendiyle mücadelesi olduğu, nefsini yönetme konusunda eğitilmesi gereken bir 

varlık olduğu konusunda birleşmiştir. Günümüz modern toplumunun, tüketim 

toplumunun, reklam dünyasının insanın nefsi ile olan bu mücadelesini zorlaştırdığı ve 

kimi zaman da bu mücadeleye yenik düştüğünü ve aslında bile bile günah işlediğini de 

açık sözlü bir şekilde dile getirmişlerdir.  Bunu dışında neyin günah olduğu konusunda 

görüşülen kişilerin bir diğer ortak noktası da kürtaj olmuştur. Görüşmecilerin hemen 

hepsi kürtajın günah olduğunu, Allahın verdiği canı Allah’tan başkasının alamayacağı 

konusunda birlik içindedirler. Kürtaj konusu ilerleyen bölümlerde ayrı bir başlıkta ele 

alınmıştır 

Dini eğilimi dikkate alınmaksızın, görüşülen öğrencilerin neredeyse tümünde “öbür 

dünya” inancı hakimdir. Herhangi bir olaya referans verirken, iş yaşamı 

beklentilerinden, dünya düzeninden, tüketim alışkanlıklarından ya da arkadaşlarıyla 

olan gündelik ilişkilerinden bahsederken “öbür dünya” inancını taşıdıklarını 

vurgulamışlardır. Aşkın ve ruhani olanın birlikteliği önemli bir gerilim ya da çelişkili 

bir birliktelik olarak görülse de, İslamın gündelik hayatı düzenleyen ve yönelendiren 

dünyevi bir din oluşu, ruhani ile gündelik meselelerin bağdaştırılmasını olanaklı 

kılmaktadır. Tuğal (2006:267) öbür dünya ile gündelik olan arasındaki gerilimi, iki 

alanın birbirini tahakküm altına alma çabası içinde olmasında görmektedir. Bir yandan 
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dinin gündelik hayatta daha etkin olmasını arzu edenler kendi yorumlarına göre dinsel 

alan ve dinsel pratikleri dönüştürürler, diğer yandan gündelik olanı ritüelleştirerek 

yeniden tanımlarlar. Düğünlerin ve cenazelerin çeşitli dualar ya da dinsel ritüellerle 

kutsallaştırılması bu bağlamda düşünülebilir.  Eisenstadt (1982) gündelik ve öbür 

dünyanın birbirinden ayrı alan olarak anlaşılmaya başlanmasının kaçınılmaz olarak iki 

alan arasında gerilime sebep olduğundan bahsetmektedir. Ona göre bu gerilimin 

kurumsallaşarak kabul edilmesinin ardından birlikte bağ kurma çabaları başlamış 

böylece de insan davranışlarının yüksek ahlaki kurallara dayanarak yeniden 

şekillenmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu sayede dünyevi ve ruhani hayatların 

devamlılığı söz konusu olmakta, hatta gündelik olan öbür dünyanın rehberliğinde 

şekillenmektedir. Görüşmeler sırasında da bu bir aradalığa sıkça rastlanmıştır.  

Görüşülen öğrencilerden G5, toplumsal hayatta deneyimlediği sosyal sınıf 

ayrımından şikayet etmiş ve bunu da hak yenmesi olarak ifade etmiştir. Maddi olarak 

güçlü olanın bu gücünü dış görünüşüyle karşı tarafa hissettirdiğini ve toplumda herkesin  

söz konusu bu imaj doğrultusunda muamele gördüğünü belirtmiştir. Toplumsal 

yaşamda görülen bu sınıfsal ayrımcılığın, hak yemenin bu dünyada ya da öbür dünyada 

cezasının çekileceğini ifade etmiştir.  

G5, K23,V: "Benim hayatta en affedemediğim şey hak yenmesi. Bizim ülkemizde çok 

var bu ne yazıkki. Eğer maddi açıdan güçlü değilseniz, arkanızda sağlam birileri yoksa 

iş yerinde de, ne biliyim hukuk sisteminde mahkemede de her yerde eziliyorsunuz. Yani 

gidin bir devlet hastanesine giyiminiz kuşamınıza göre size muamele ediyorlar. 

Garibansanız hemşiresi de hastabakıcısı da yüzünüze bakmıyor. Ama ilahi adalet diye 

bir şey var. elbet ya bu dünyada ya öteki tarafta hak yiyenlerin hepsi cezasını çekecek."  

Yine maddiyatla ilgili toplumsal yaşamdaki adaletsizliğe değinen öğrencilerden biri 

de G63 olmuştur. Haksız kazançla zenginleşen kişilerin de mutlaka bu dünyada olmasa 

daöbür dünyada hesap vereceklerine dair inancı olduğunu belirtmiştir.  

G63, E22,V:  "Bazı tipler türedi, böyle bir anda zenginleşti adamlar... nereden 

geliyor bu para belli değil. Biliyorsun adam çalıyor, çırpıor, dolandırıyor, ama en iyi 

arabalara biniyor, en lüks yerlerde tatilde. Sinir oluyorum onlara tabi ama şundan da 
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eminim yani bu dünyanın bir de öteki tarafı var. Burada vermezlerse hesabını orda 

verecekler....bunu bilince rahatlayıp, çok şükür halimize diyorum"  

Görüşülen öğrencilerden G49, ilahi adalete inandığını, haksızlığın mutlaka 

cezalandırılıcağına inandığını ifade etmiş, özel yaşamında ona haksızlık eden kişinin de 

cezasını öbür tarafta ödeyeceğinden emin olduğunu belirtmiştir.  

G49, K21,V: "İlahi adalete inanıyorum ben ya...yani biri vardı işte, kalbimi çok 

kırdı...ben yaşımız küçük daha diyordum o bana evlilik planlarını anlatıyordu.. Annemle 

tanıştı anneme biraz böyle niyetimiz ciddi gibi konuştu falan. Sonra biz ayrıldık hop 

benim arkadaşlarımdan biriyle birlikte olmaya başladılar. Hayatımın şoku yani...şimdi 

çok mutlu gözüküyorlar. Ama burda ödemezlerse bunun cezasını öbür tarafta öderler. 

Çok inanıyorum buna...Ben görmesem bile biliyorum onlar bunun hesabını verecekler".  

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi hem maddi hem manevi konularda, duygusal 

ilişkiler söz konusu olduğunda bile, öbür dünyaya duyulan inanç devreye girmektedir. 

Gündelik hayata ruhani olanın son derece etkili bir şekilde sızdığı örneklemde sıkça 

rastlanan bir durum olmuştur. Öte dünyaya olan inanç, bu noktada bu dünyada yaşanan 

travmaları atlatmada, adaletin mutlaka bir gün bir yerde kendini göstereceğine dair bir 

inanç, umut ile birlikte yer almaktadır. Bu sadece dini bir inanç olmanın ötesinde, 

yapılan haksızlıklar karşısında bireyin kendini rahatlatma yöntemi olarak daha çok 

karşımıza çıkmaktadır. Bunu yanında adalet algılarının da ilahi adalet ile işlediği de 

yine karşılaşılan sonuçlardan biri  olmuştur. 

2.1.3. Dini Ritüeller  

Berger’e göre, toplumsal gerçekliğin en önemli unsurlarından birisi olan din, 

toplumsal yapının davranışlarının belirlenmesinde merkezi bir konuma sahiptir. Bu 

bağlamda din, insanın ‘kozmos tasavvurları’nda (dünya kurma) stratejik bir rol 

oynamaktadır (Berger, 1993:58). Özellikle, dinlerin dünyaya karşı takındıkları tutumları 

belirleyen zihniyet, mensuplarının tüm sosyal hayatına yön veren en önemli unsurların 

başında gelmektedir. Berger’e göre, “Toplumda, evlilik, mülk edinme, gibi ana konular, 

güçlü ‘dinî meşrulaştırma’ ile desteklenen son derece güçlü kontroller ile 

korunagelmektedir. Öyle ki, soz konusu konular, günümüzün seküler toplumlarında bile 
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kutsal kurumlar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle evlilik, neredeyse evrensel 

boyutta kutsallık taşır. Evliliğe yüklenen kutsal değer, evliliğin içerdiği kutsal tarafların 

dinsel tutum ve değerlerinin de hassasiyet taşımasına yol açmaktadır. Bu nedenle 

gençlerin nasıl biriyle evlenebilecekleri, eş tercihleri konumuz açısından önem 

taşımaktadır. Dini hassasiyetlerle ilgili bir diğer ortak konu da farklı dinden biriyle 

evlenip evlenmeme konusudur. Görüşülen gençler arasından erkek öğrencilerin de, kız 

öğrencilerin de çoğu farklı dinden biriyle evlenmemeyi tercih edeceklerini 

belirtmişlerdir. Farklı dinden biriyle yaşanacak evlilikte dinin gündelik yaşam 

pratiklerinde anlaşmazlıklar çıkabileceğini ya da bir diğer önemli sebep olarak ailelerin 

anlaşamayacağını belirtenler olmuştur. Görüşülen öğrencilerden G6,E24,V.bu konuda 

kesin konuşmamış ama ateist biriyle asla yapamayacağını net bir şekilde belirtmiştir. 

Farklı bir noktadan değerlendirelecek olursa, G6 için önemli olan inançlı biri olmasıdır; 

“Farklı dinden biriyleolabilir yani birlikte anlaştıktan sonra saygı gösterildikten 

sonra..ama inançsız biriyle olmaz kesinlikle...” 

Farklı dinden biriyle evlilik konusunda en büyük sıkıntının yaşam tarzlarının 

uyuşmaması ve bu nedenle aileler arasında da husumet olacağı görüşü hakimdir. 

İslamiyete özgü belirli günlerde (dini bayramlar, kandiller, Ramazan ayı gibi) gündelik 

hayata etki eden düzenlemelerin farklı dinden biri tarafından anlaşılamayacağı ve bunun 

da soruna sebep olacağı inancı vardır. Özellikle dini bayramlar, görüşmecilerde aile 

olgusunun daha yoğun yaşandığı dönemler olması sebebiyle özel bir hassasiyet 

içermektedir. Farklı dinden biri aynı hassasiyeti gösteremeyeceği durumda bu taraflar 

arasında probleme ve evlilikte de soruna sebep olacaktır.  

G13,K20,V: “Din hasssas bir konu... çok dini kriterleri yerine getirerek 

yaşamıyorum ama saygılıyımdır. Mesela farklı dinden biriyle evlenmem. Çünkü yaşam 

tarzımız, aile yapımız uymaz ve bu ileride sorun olabilir. Örneğin ailemde her bayram 

sabahı tüm aile birarada kahvaltı edilir ve sonrasında da mezarlığa gidilir. Kurban 

bayramında kurban kesilir. Akşam birlikte yemek yenir. Bu her bayram yapılır. Farklı 

dinden biri bunu anlamayabilir, uyum gösteremeyebilir. Bu bile problem olur. O yüzden 

farklı dinden biriyle evlenmem...” 
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Görüşülen öğrencikerden G15, farklı dinden biriyle evlenmeyeceğini net bir 

tavırla ifade ederken, kız arkadaşının farklı bir dinden olabileceğini ama onu da 

Müslümanlığı benimsetmek için ikna etmeye çalışacağını aksi takdirde ilişkinin ciddi 

bir boyut  kazanamayacağını belirtmektedir. Ataerkil sistemde dini gruplar kadın, erkek 

ailesine katılım yapacağı için din değişimiyle birlikte sevap da işlemiş olurlar. Kendileri 

ise farklı inançtan birine kız vermeme konusunda ısrarcıdırlar. Bu noktada görüşülen 

kişi,geleneksel paradigmada hakim olan “evlenilecek kız” statüsüne sahip olabilmek 

için yapması gerekenleri aslında üstü kapalı bir şekilde ifade etmiştir.  

G15, E20,D:: “Farklı dinden biriyle zaten evlenmem ama mesela kız arkadaşım 

farklı dinden olabilir. Onu da Müslümanlığa döndürmeye çalışırım. Kabul etmezse o 

ilişki ciddi bir boyuta gelmez. Dini bayramlarda camiye/namaza gidiyorum. Babam 

küçüklüğümden beri götürür beni. Oruç tutarım, ramazanda içmem. Çevremdeki tüm 

arkadaşlarım da benim gibidir zaten. Şimdi bunları anlamayan, uyum göstermeyen 

biriyle bir evlilik olabilir mi?” 

Bir dini hassasiyet olarak görülen, ramazanda içki içmeme durumu görüşülen 

kişilerde sık rastlanılan bir durumdur. Alkol tüketimi konusunda nefs ilişkisinin de hiç 

içmemek, ramazanda içmemek, her zaman içmek gibi çeşitlilik gösterdiği 

görülmektedir.  

Bir başka konu ise ibadetin dili ile ilgilidir. Bu konuda görüşmeciler ikiye 

ayrılmıştır. Önemli olanın ibadetin dili değil, niyet olduğunu belirtenler Türkçe dua 

edilmesinde bir sakınca olmadığını belirtirken G5 gibi bazıları da kutsal kitap hangi 

dilde indirildiyse o dilde ibadet edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. G5 farklı bir bakış 

açısıyla İslamiyet’in günümüz yaşam koşullarıyla bağdaşmayan bir yönü olmadığını, 

bunu bahane ederek insanların kendini dinden uzaklaştırdığını belirtmiştir 

G5,K23,V: “Arada ben de oruç tutarım. Sık sık dua ediyorum. Allah’a 

inanıyorum. Dualarımda daha çok şükrederim, istekte bulunmam yani...bence ibadet 

Türkçe olmamalı. Kutsal kitap hangi dilde indiyse o dilde ibadet edilmeli. İş yerinde ve 

üniversitelerde bence mescit kesinlikle olmalı. Herkes dinini özgürce yaşayabilmeli. 5 

vakit namaz kılan biri bir işte çalıştığı için inancının gereklerini yapamıyorsa 
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özgürlükten söz edilemez... İslamiyetin günümüz yaşam tarzı ile uyuşmayan bir yönü 

yok. Bunu bahane ederek hem dindarım diyorlar hem de dinin gereklerini yerine 

getirmiyorlar. İstedikten sonra modern yaşamda da bunu yerine getirebilirler. ” 

Görüşülen öğrencilerden G52, ibadet konusunda asıl önemli olanın niyet 

olduğunu dile getirmiştir. Allah’a dua etmek için illa Arapça bilmek gerekmemektedir, 

çünkü o nasılsa tüm dilleri duyandır.  

G52,K24,D: “Dini hassasiyetlerim vardır. Dua ederim, kandil geceleri 

yapılması gerekenleri yaparım; namaz kılarım, büyüklerimi ararım...dini bilgileri önce 

ailemden öğrendim ve kendi merakımla dini kitaplardan araştırdım. Dualarımda 

dileklerimi Allah’a iletirim. İbadet Türkçe de olabilir, herkes Arapça bilmeyebilir. 

Bence önemli olan ne niyetle yaptığın. Allah tüm dilleri duyar..” 

Müslümanlığı anlatırken, görüşülen öğrenciler arasında dikkat çeken bir nokta, 

batılı yaşam tarzı ile Müslümanlığı kıyaslama çabası içinde olduklarıdır. Batı 

dünyasındaki Müslümanlığa karşı olumsuz bakış açısı nedeniyle, kendilerini sürekli 

ifade etmek zorunda kalmışlardır. Batılı gözünden Müslümanlığı olumsuz gösteren 

bakış açısını kendi dinlerine karşı  bir saygısızlık olarak kabul etmişler, bu bakış açısı 

nedeniyle Müslümanların da kendilerini kötü hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu noktada 

Batıdan uzaklaşma, ya da Batı tarafından olumsuz algılanmanın arzu edilmeyen bir 

durum olduğu görülmektedir.  

G8,K22,D: “Dini bayramları önemseriz, kültürel değerler aslında onlar da...sık 

sık dua ederim. Şükrederim, şükretmek önemlidir. Hacca ya da umreye ileride 

muhakkak gitmek isterim. İnançlı bir Müslüman Avrupa’ya gitmek yerine önce dini 

görevini yapmalı bence...zaten bu Avrupa özentisi yaşam anlayışı İslamiyet’i 

değersizleştiren. Günümüzde kabul ettirilmeye çalışılan modern yaşamın İslamiyet’e 

saygısı olmadığını düşünüyorum. Dini yaşamaya olanak vermiyor. Müslümanlğı kötü 

barbar,gerici gösteriyorlar. Toplum da bu yüzden İslamiyet’e önyargılı yaklaşıyor.” 

G1,K24,V: Kendimi dindar değil ama, din konusunda hassas biri olarak 

görüyorum. İslamiyet’in özellikle İzmir’de yaşayanlar tarafından yerine getirilmeyen 
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bazı şartları var, bu da İslamiyet’in günümüz modern kent yaşamına çok da uymadığını 

gösteriyor. Dua ediyorum küçüklüğümden beri, tabi Arapça bilmediğim için Türkçe 

ediyorum. Zaten önemli olan niyet...küçükken öğretmişlerdi bana gece yatmadan dua 

etmeyi şimdi alışkanlık haline geldi... modern oldum diye bundan vazgeçmedim yani... 

ama şu da bir gerçek modern kent yaşamı geleneksel değerleri öldürüyor. Avrupai bir 

yaşam derken aslında değerlerimizi kaybediyoruz. Onlar gibi olmaya çalışıyoruz, 

herşey yapaylaşıyor, dinimizden bile uzaklaşıyoruz...” 

Görüşülen öğrencilerden G3, kendini dindar biri olarak tanımlamaktan kaçınmış, 

ancak dini görevlerini yerine getirdiğini de belirtmiştir. Hemcinslerinin baş örtüsü 

takmasını modern dünyayla bağdaştıramamış ancak diğer dini kurallara bağlı 

yaşadığını, farklı dinden biriyle evlenmeyeceğini de belirtmiştir. G3’ün yaşamı 

yorumlarken modern dünya ve Müslümanlığın getirdiği kurallar arasında kalma 

konusunda çelişkiler yaşadığı bu noktada ifade edilebilir.  

G3,K22,V: “Dindar değilim ama yerine göre dini görevlerimi yerine 

getiriyorum...bizim dinimiz- İslamiyet yani- günümüz yaşam tarzı ile uyuşmayan yönleri 

var...kız erkek ayrımı hala heryerde yapılıyor mesela...başörtüsü de modern dünyayla 

çok uyuşmuyor bence... oruç tutuyor, dua ediyorum, hergece...ailemle birlikte sağlıklı 

bir hayat için dua ediyorum. Din hayatımda çok önemli bir yer kaplamıyor ama belli 

kurallara da uyarak yaşıyorum. Başka dinden biriyle evlenemem heralde...ileride 

karmaşaya sebep olur bu durum. Dini bayramlarda problem olabilir, çocuğun 

yetiştirilmesinde sorun çıkabilir. Ailemin de buna sıcak bakacağını sanmam zaten...” 

Görüşülen gençler, kimliklerini tanımlarken kelimenin pejoratif bir anlam 

içerebileceği kaygısıyla kendilerini dindar olarak tanımlamaktan kaçınmalarına rağmen, 

dinden tamamen kopuk olmadıklarını, dini pratikleri gündelik yaşamlarında bir şekilde 

dahil etmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.  

G20,K22,D:“Ne yazık ki dini hassasiyetlerim var... bazen arkadaşlarım bu 

durumu anlamıyor, hemen bağnaz sanıyorlar ve bir noktadan sonra kopuyoruz. Dini 

bilgilerimi ailemden ve özel olarak aldığım eğitimlerden edindim. Alkol kullanmıyorum. 

Başörtüsü takmıyorum ailemde de yok. Dini bütün biri olmanın tek göstergesi başörtüsü 
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değil. Tabiki farklı dinden arkadaşlarım da var. Ama hiç bir problem çıkmadı aramızda 

bugüne kadar, onlar bana ben de onlara gayet saygılıyım. Modern kent yaşamı bence 

bizim dinimizi olumsuz etkiliyor. Diğerleri gibi olmak zorundaymışız gibi, onlar gibi 

yaşamalıymışız gibi bir algı oluşturuluyor. Batının değerleri, kültürü egemen kılınmaya 

çalışılıyor. Aslında Hristiyan görünümlü Müslümanlarız. Modern, çağdaş olduğumuza 

inandırmak için onlar gibi davranmaya zorlanıyoruz.” 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere görüşülen gençler, İslamiyet’in 

günümüz modern dünyasıyla uyuşmayan yönleri olduğunu belirtirken bir yandan da bu 

durumdan sorumlu olarak modern hayatı ve onun yaşam pratiklerini görmektedirler. 

Görüşülen gençlerden G20  bu durumu “Hristiyan görünümlü Müslümanlarız” diye 

belirterek, eleştirel bir yaklaşımla konuyu değerlendirmiştir. İslamiyet’in modern, Batılı 

değerlerle entegre olduğunu, günümüz dünyasında ötelenmemek için bazı değişimlerin 

mecbur bırakıldığı görüşü yaygın bir görüş olarak yapılan araştırma sırasında ortaya 

çıkmıştır. Bu noktada Türk modernleşmesini açıklarken gelenek ve modernite 

arasındaki bağı, Hasan Bülent Kahraman şu şekilde ifade etmiştir; “gelenek gerçek 

epistemik kırılmaların yaşandığı Cumhuriyetle birlikte önümüze gelen" bir tartışma 

konusudur.  

Geleneksel değerlerden modern değerlere doğru bir yönelim gençlerin dini algı 

ve tutumlarında da kendini göstermektedir (Aydın,1998:12). Gençlerin hem ebeveynleri 

ile karşılaştırıldığında hem de kendi içlerinde akranları ile karşılaştırıldığında oldukça 

farklılaşmış, heterojen bir sosyo-dini yapılarının olduğu ortaya çıkmaktadır. Araştıma 

verilerinden elde edilen sonuçlar çerçevesinde, gençlik dindarlığının çok boyutlu ve çok 

damarlı (multi strandedness) bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün 

görünmektedir. Türkiye’de yaşanan hızlı şehirleşme, kitle iletişim araçlarındaki değişim 

ve yaygınlaşma, ulaşımın kolaylaşması ile birlikte gençlerin geleneksel dini sosyalleşme 

süreçlerinden farklı bir dini sosyalleşme süreci geçirdikleri, geleneksel değer ve 

inanışların çözüldüğü, yaşam tarzı anlamında büyük değişikliklerin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Ancak burada Günay’ın da belirttiği gibi gençlerdeki dine karşı ilgisizlik 

veya şekil değiştirmeden hareketle dinin toplumsal yaşantıdaki önemini yitireceğini 

beklemek hatalı olur. (Günay; 1999:284). Bu çerçevede gençlik dindarlığının sanal 
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dindarlık, elektronik dindarlık gibi yeni görüntü ve formlarının ortaya çıktığı ve yeniden 

üretilerek ve modernleşerek varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Farklı kişilik yapıları, 

ihtiyaç, beklenti ve kaygıların farklılaşması, farklı aile ve sosyal yapılar beraberinde 

farklı dindarlık anlayış ve tecrübelerini de getirmektedir. 

Görüşülen gençlerin yorumlarından da anlaşılacağı üzere, dinin toplumsal yapı 

üzerinde bir takım etkileri olduğu gibi, toplumun da din üzerinde bir takım etkileri 

vardır.  Luckmann (2003). Kişinin toplumsal yaşantıdaki temel sorununun hayatı 

anlamlandırma problemi olduğunu ve bunun dinden soyutlanamayacağını iddia 

etmektedir. Bu bağlamda din ve dinsel inanç (hatta gelenek) günlük hayatı 

anlamlandırmada referans olurken, kendileri de modern günlük hayatın içinde bilim ve 

teknolojiyle uyumlulaştırılarak sayısız versiyonda, tekrar tekrar ve yeniden üretilebilir. 

Gauchet’e (2000:20) göre “bu anın ilginç yönü dinden çıkış ile dinin yeniden icat 

edilişinin bir arada bulunmasıdır.” Ancak burada söz konusu olan dinin ve dinselliğin, 

geri dönülmez biçimde modern paradigmanın düşünme biçimi içinde üretiliyor oluşudur 

(Paker,2005). Bu anlamda dinin yeniden üretiminde bilimin, modern değerlerin ve 

bireyselleşmenin etkisini yadsımak mümkün değildir. Nitekim bu süreç, Batı modernliği 

karşısında bir proje ortaya koyma arayışıyla İslam düşünürleri tarafından da ele 

alınmıştır. Said Nursi, akıl çağında Batı modernizminin yükseldiği bir dönemde 

İslam’ın toplumsal ve psikolojik bir rehber olarak devam etmesinin ancak “İslam 

imanının” yeniden yorumlanabilmesi ile mümkün olacağına işaret etmiştir (Kömeçoğlu, 

2003:157). Burada söz konusu olan kuşaktan kuşağa geleneksel din anlayışının taklit 

yoluyla devam etmesi değil; dinsel mesajı ve emirleri anlayarak ve kişisel hayatın içinde 

anlamlandırarak, yeri geldiğinde devam eden dinsel uygulamaları sorgulayarak, söz 

konusu dinsel öğretinin birey tarafından tam anlamıyla içselleştirilmesinin 

gerekliliğidir. 

Küreselleşmenin yoğun etkilerinin 1990’lardan itibaren ulus devletlerde 

hissedilmesiyle birlikte, Türk toplumu da %99’u Sünni Müslümanlardan oluşan  ülke 

tanımlamasından çıktığı, ülkede yaşayan Alevi, Yahudi, Hristiyan topluluklara daha 

hoşgörülü ve ayrıma sebebiyet vermeyecek şekilde yaklaşılması söz konusudur. Ülkede 

son dönemde artan üniversite sayısı ile birlikte, kentleşme düzeyinin artmasıyla farklı 
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dinlere olan hoşgörünün arttığı, kamusal alanlarda farklı din mensuplarının daha sık bir 

arada olmaları söz konusu olmaktadır. Ancak bu hoşgörünün sınırlarının neler olduğu, 

taviz vermek ya da çoğunluğa ayak uydurmak gibi dolaylı baskılara maruz kalınıp 

kalınmadığı konusu tartışmalı bir konudur.  

Yapılan görüşmeler sonunda edinilen bilgiler ışığında üniversite gençlerinin din 

konusundaki görüşlerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır: 

 Dindarlığı sadece ibadetleri yerine getirmekten ibaret saymadıkları,  

 İnsanların iç temizliğini de dindarlığın önemli bir göstergesi olarak 

gördükleri, 

 Ağırlıklı olarak tesettüre uygun bir şekilde örtünmeden de dindar 

olunabileceğini kabul ettikleri, 

 Dini hassasiyetler taşımanın ya da Müslümanlığa uygun yaşamanın 

aileyle bir arada ve aileden edinilen alışkanlıklar dahilinde 

gerçekleşeceği görüşünü benimsedikleri ortak kanıdır.  

 Nefsin korunması ve tüketici birey arasında çelişkili bir durum 

yaşanmaktadır. 

 Evlilikte eş seçiminde inanç önemli bir yer  taşımaktadır.  

2.2 Geleneksel ve Modern Hayat: 

Modernizmin düşünsel dayanakları, “gelenek” ile arasında gerçekleşen 

çatışmalardan beslenir. Pek çok modernist görüş için,  geçmişin değerleri bugünün 

özgür bir biçimde inşa edilmesinin önündeki en büyük engeldir. Modernden türetilen 

“modernite” (modernlik) terimi, Avrupa’da belli bir tarihi dönemde yaşanan büyük ve 

köklü değişimlere karşılık gelir ve bu dönemin farklılığını belirlemek için kullanılır 

(Beris, 2005:484). Şimdiki zaman yani şu anki çağ, geçmiş zamanlardan ve çağlardan 

“daha üstün”, “daha ileri”, “daha gelişmiş”tir. Bu yargıya göre, şu an “moda” olan 

modern fikir ya da tutumlar, geçmişte geçerli olan fikir, gelenek ya da kurumlardan 

daha iyi ve övgüye değerdir. Modernitenin arka planında Rönesans ve Reform 

hareketleri, bilim alanındaki gelişmeler, sanayi devrimi, siyaset alanında yaşanan 
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gelişmeler ve teorik/ düşünsel olarak “Aydınlanma Çağı” diye adlandırılan dönem ve 

etkileri yatmaktadır (Beris, 2005: 485-496).  

Bir süreç olarak modernizmin tarihsel olarak Rönesans’tan sonra Aydınlanma ile 

başladığı kabul edilmektedir. 17.ve 18. yüzyılları kapsayan Aydınlanma Çağı boyunca 

kilisenin insana ve topluma yaptığı baskıya karşı felsefi ve zihni tepkiler, akıl ve 

toplumun özgürleşmesine giden yolu açmıştır. 18. yüzyılda pozitivist bilim anlayışının 

başarılarının da desteğiyle sanayi devriminin yayılması ve Batı’nın ekonomik gücünün 

artması, yeni bir dünya modelinin oluşumunu hızlandırmıştır. Batı’nın kendi geçmişine 

karşı bu eleştirel yaklaşımı, fikri ve siyasi geleneğe karşı oluşu da diğer toplumlara 

nitelik farkı gözetilmeksizin örnek olarak sunulmuştur. Dolayısıyla modernizm 

kavramı, yeni bir bilim anlayışı, yeni bir siyasal düzen, yeni bir iktisadi düşünce yapısı 

ve yeni bir ahlak anlayışını ortaya koymaktadır (Çetin, 2003: 12-13). Tüm bu 

değişimler karşısında, modern toplum örgütlü toplumdur anlayışıyla, toplumlar yeni 

kurumları etrafında örgütlenmişlerdir. Gelişmiş toplum olabilme, modern insan 

olabilme, bir dünya insanı olabilme kriterleri de modernliğin ölçütlerine ne kadar 

uyumlu olunduğu kapsamında şekillenmektedir.  

Batı modernleşmesinin dönüştürücü etkisi, çoğu örnekte devlet yapıları, siyasal 

kurumlar ve sınai ekonomi düzeyinde incelenmiştir. Oysa modernleşmenin maddi 

olmayan ama daha derine işleyen etkileri asıl kültürel düzeyde, yaşam tarzında, cinsiyet 

kimliklerinde ve kendi kimliğini tanımlama biçiminde görülecektir. (Göle, 2011:115)  

Tek kutuplu dünyada, tek boyutlu insan modeline karşı çıkan ve bu anlamda 

modernliğin gerekliliklerini de eleştiren pek çok sosyal bilimci ve kuram günümüzde 

modernliğin kendisi kadar popülerdir. Modern hayata yönelik eleştirel yaklaşımların 

başında ise Henri Lefebre’nin gündelik hayat eleştirisi gelmektedir.Lefebvre modern 

dünyanın eleştirisini yaparken gündeliklik ve modernliğin iç içe olduğundan bahseder. 

Ona göre iktidar ilişkilerini, tüketim toplumunu, yaşanan terör eylemlerini, 

moderniteyle birlikte gelen bireyin yabancılaşmasını gündelik hayatın içinde aramak 

gerekir. Gündelik hayatı merkeze alarak tarihsel bir eleştiri yapan Lefebvre, muhalefet, 
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eleştiri ve direnişin ancak gündelik hayat çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini belirtir. 

(Lefebvre, 2007:141-142).  

Türkiye’de yaşanan modernleşme sürecinin gündelik hayat üzerindeki etkisi de 

örneklem grubunun gündelik yaşam pratikleri hakkındaki görüşleri doğrultusunda ele 

alınmıştır.  

 2.2.1. İslamiyet ve Modernizm 

Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra yaşanan dönüşümler, kültürel, sosyo-

ekonomik, siyasal alana yönelik köklü değişimleri de beraberinde getirmiştir. 80 öncesi 

döneme bakıldığında Türk modernleşme sürecinde din daima sorunlu bir konu 

olmuştur. Modernleşmeye yönelik olarak ortaya çıkan eleştiriler gericiliğin ve 

geleneksel dönem özleminin birer yansıması olarak değerlendirilip reddedilmiştir. 

Cumhuriyet ideolojisinin hakim paradigması, dinin sadece yurttaşlarının vicdanlarında 

yer alabileceği,toplumsal hayatta kendini ifade edemeyeceği  düşüncesi etrafında 

şekillenmiştir. Türk modernleşme süreci farklılaşma ve çoğulculuk  düşüncesinin 

 tersine ‘’ideal yurttaş‘’ anlayışı doğrultusunda ilerlemiş ve bu tanımın dışında kalan 

herkesi manipüle etmeye çalışmıştır (Mardin,2012:125). Bu süreç 80’li yıllara kadar 

sancılı bir şekilde  devam etmiştir. Bu yıllardan sonra parti dönüşümleri ve 

küreselleşmenin etkisiyle başlayan yeni bir süreç günümüzde giderek hız  

kazanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak dindar kesimde de köklü değişim ve yer 

yer çelişkili dönüşüm dönemleri yaşanmaktadır. 

Muhafazakar kesim ekonomik gücü elde ederek yıllarca görünmez olduğu 

kamusal alanda yeni yeni görünür olmaya başlamış; ve serbest piyasa ekonomisi dindar 

kesimi de kapitalist sistemle karşı karşıya getirmiştir. Yaşanan bu ekonomik rahatlama 

ve sermayenin farklı toplumsal sınıfların elinde bulunması, kendine  özgü  yeni 

gündelik yaşam pratiği ve tüketim anlayışıyla yeni bir orta sınıfın çıkmasına sebebiyet 

vermiştir (Köker,2003: 274-290). Zamanla bu yeni orta sınıf kapitalizmin meşrulaştığı, 

popüler kültürü özümseyen bir kitle haline dönüşmüş, modern dünyanın muhafazakar 

bireyleri olarak toplumsal hayatta kendilerine yer edinmişlerdir. 
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Modern dönemde görünür olma çabaları dindarları tüketici bireylere 

dönüştürmüştür. Zamanla modern yaşamla bütünleşen özellikle dindar başörtülü orta 

sınıf  kadınlar başörtüsüyle birlikte giyimde modern, şık ve zevk sahibi insanların kendi 

tarzını oluşturması gerektiğini vurgulayarak, modern tesettürün, gizlenme yerine 

görünür ve fark edilir olma boyutlarını ön plana çıkarmaktadır. Fakat modern tesettür 

söylemi başlı başına problematik bir söylemdir.Burada dinin tüketimle bir arada 

vurgulanmasını meşrulaştırma çabası söz konusudur. “Hem modern hem şık hem de dini 

kuralları çiğnemeden’’ ortak bir tarzın vurgulanabileceğini savunan dindar orta kesim, 

görünür olma halinin sınıfsal ve toplumsal bir gereklilik olduğu düşüncesini 

benimsemektedir (Mardin, 2012:208). Yeni orta sınıfın kendini tanımlayış biçimi artık 

tüketim üzerinden gitmektedir. Bu bağlamda yeni muhafazakar kesmin benimsediği 

İslami yaşam tarzı,kapitalist tüketim ve üretim ilişkileriyle birlikte dünyevi olana 

yönelmeyi meşru kılmaktadır. (Sallan Gül,2004).  

Kendi içinde çelişkilerle dolu olan modern insan olabilme, modern toplum yapısı 

oluşturabilme çabası, bireyin farkında olmadan gündelik hayatının içinde de bu 

dikotomik yapıyı taşımasıyla ortaya çıkmaktadır. Yapılan görüşmelerde de bu çelişki 

yanımıştır. Son derece modern olduğunu belirten görüşmecilerin bunun yanında 

geleneksel değerlerin yitip gitmesini de oldukça ağır bir şekilde eleştirdiği görülmüştür. 

Görüşülen gençlerden G26 ve G22, İslami yaşam tarzına uymasa da bazı noktalarda 

taviz verildiğini, Batılı ya da modern toplumun bir parçası olabilmek ve dışlanmamak, 

“öteki” olmamak adına uyum göstermek zorunda kalındığını belirtmiştir.  

G26,K20,D:“İslamiyet’in günümüz yaşam koşullarıyla uyuşmayan yönleri var. 

Aza tamah etmeyen insanlar İslamiyet’in emrettiği giyim tarzının siyasi ve başka 

sebeplerle yozlaştırılması gibi. Örneğin tesettür modası, tesettür defileleri düzenleniyor. 

Bunlar aslında İslamiyet’e ters şeyler. Ama işte hem modernliği hem Müslümanlığını 

yaşamak için böyle şeyler yapıyorlar. Özellikle de büyük kentlerde modern hayat bize 

geleneksel değerlerimizi kaybettiriyor, farkında bile olmuyoruz... ama dışlanmamak için 

modernizme uyum gösteriyoruz.”  
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G22,E23,V: “Günümüzde İslamiyet çağdışı kalmadığını ispat etmek için modern 

kent hayatına uyuyor gibi gösterilmekte. Öyle davranılması beklenmekte. Ama aslında 

verilmek istenen mesaj, siz de dindar gibi gözükün, hem zengin olum hem modern olun 

hem de dininizden kopmayın. Aslında popüler kültür gelenekleri yok ediyor. Popüler 

kültür ile diğerleri gibi olma dayatılıyor aslında. Bizler Avrupalılara benzeyen 

Müslümana dönüştürülüyoruz.”  

Bunun yanında, görüşülen öğrencilerden bazıları, modern hayatın aslında 

geleneksel yaşamla birlikte ilerleyebileceğini, gelenekleri modernliğe uyumlaştırdığımız 

sürece sorun çıkmayacağını belirtmiştir. G58 bu duruma yine dini bayramlardan örnek 

vererek, bu dönemin hem tatil hem bayramlaşma niyetiyle geçirilebileceğini, modern 

hayata uyum gösterirken insanların geleneksel değerlerini de bir şekilde 

koruyabileceğinden bahsediyor.  

G58,K22,V: “Modern kent hayatı geleneksel değerleri çok da öldürmüyor bence 

öyle söyleniyor ama aslında bence geleneklerimizi modern yaşama uyduruyoruz. 

Örneğin Ramazan Bayramında belki evet yaza da denk geldiği için herkes tatile gidiyor 

ama yine de aile ziyaretleri, bayramlaşmalar oluyor. Tüketim arttığı için belki de herkes 

tatile, otele gidiyor. Her bütçeye uygun bir otel bulunuyor nasılsa. Ama bunlar oluyor 

diye de geleneklerimiz kayboluoyor diyemeyiz, çünkü bir şekilde devam ettirmenin 

yolunu buluyoruz. Biraz değişti belki sadece...” 

Geleneğe ve dine ait pratiklerin özel alana ait bir olgu olduğu, modern değerlerle 

dinsel ve geleneksel değerler arasında bir kopuş olduğu ve bu yüzden de dinin 

modernleşen gündelik hayatın dışında tutulması gerektiği sürekli olarak dile 

getirilmiştir. (Subaşı,2004:116). Oysa günümüzde yaşanan şekilleriyle geleneksel 

değerler ve İslam, modernliğin karşısında olan bir şeyden çok, modern toplum ile baş 

etmenin araçlarından biri haline gelmiştir ve tam da bu sebeple modern bir olgu olarak 

ortaya çıkmaktadır (Göle 2001:180). Diğer ikiliklerde olduğu gibi, bu alanda da 

sınırların birbiriyle iç içe geçtiği karşılıklı bir alışveriş söz konusu olmaktadır. Mardin, 

1945’lerden itibaren “küçük gelenek”in “büyük gelenek”e  daha fazla nüfuz etmeye 

başladığını hatırlatırken (Göle 2001:173), de özellikle tüketim kültürüyle birlikte 
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giderek artan metalaşma ve ticarileşme süreçlerinin kimlik oluşumlarını büyük oranda 

belirlemeye başladığından söz etmektedir (Akşit,2012:78-79). Göle’nin tanımıyla melez 

bir giysi olan renkli türbanın, eşarbı “çevre”den “merkez”e taşırken (Göle 2001:125) 

aynı zamanda bir moda malzemesi haline getirerek metalaştırması modern ve geleneksel 

dikotomisinin ne denli geçişken olduğuna çarpıcı bir örnek olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aynı şekilde görüşülen kişilerin de belirttiği gibi, dini bayramların son 

dönemde tatil olarak algılanması ama tatile çıkmadan önce aile ziyaretlerinin, 

bayramlaşmaların gerçekleşmesi de benzer bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

noktada modernleşme ve İslamın birbirini dönüştürmesinden söz edilebilir. Modernliğin 

içinde dine, dini sembollere çok yer yok iken,  İslamcılık kendi varoluşu ve iddialarıyla 

modernliği değiştirmiş ancak bu sırada kendisi de değişmiştir. 1980'lerden bu yana 

İslamcılık ve modernlik birbirini dönüştürerek ilerlemiş, İslamcılık 1980'lerdeki modern 

halinin temel özelliği olarak bir yandan batı modernizmini eleştirmiş, İslami bir 

modernlik üretmeye çalışmış, bir taraftan da geleneksel İslam'ı eleştirmiş ve 

düzenlemeler yapmıştır.  

 Araştırma sonucunda, geleneksellik ve modernlik arasındaki gerilimin toplumda 

üniversite gençliğinde de kendini hissettirdiği ortaya çıkmıştır. Özellikle 

muhafazakarların sürekli olarak geleneksel olanı tercih edeceğine dair kanaatin gerçeği 

yansıtmadığı söylenebilir. Özellikle tüketim ve yeni teknolojinin kullanımı alanlarında 

muhafazakar bireyler ve muhafazakar aile yapısına sahip olanlar, modern gelişimleri 

takip etme konusunda oldukça açık görünmektedirler. Ancak aile ve toplumsal cinsiyet, 

ileride görebileceğimiz gibi kadına ait sorumluluklar konusunda geleneksel davranış 

kalıplarının çoğunluk tarafından kabul gördüğü belirtilebilir. Bunun yanında tamamen 

geleneksel bir yaşam tarzını sürdürmek günümüz koşullarında çok da kolay 

olmadığından, pek çok insan moderniteye taviz verme zorunluluğunu hissetmektedir.  

Görüşülen öğrencilerden, G13 kendini başörtülü kuzeniyle kıyaslamakta ve 

kendisinin başı açık olmasına rağmen kuzeninin ondan daha “modern” göründüğünü 

belirtmiştir. Çalışan bir kadın olduğunu, evlendikten sonra da çalışacağını özellikle 

belirtmiştir. Baş örtüsü takan bir kızın günümüzde oldukça modern, bakımlı bir kadın 

olacağını da görüşmeciler kendi hayatlarından örnek vererek ifade etmiştir.  
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G13,K20,V: “ Bizim ailede var başörtülü. Mesela benim kuzenim var, 

muhasebeci çalışıyor da yani, benim ablam gibi. Nişanlı birkaç aya evlenicek, evlenince 

de çalışıcak bir de çok şıktır hep, yani başörtülü ama modayı takip eder,çok güzel 

giyinir. Ben ona özeniyorum mesela... benim başım açık ama baktığında o benden daha 

modern duruyor. O da diyor zaten her zaman bakımlı olcaksın, hep kendini güzel 

hissediceksin diye... başı kapalılar illa bakımsız, köylü kılıklı değil yani...zaten artık 

böyle düşünen de kalmamıştır heralde” 

G15, E20,D: “Benim ablam var... şimdi kıyaslayabiliyorum onun hayatını ve 

kendi hayatımı. Ablam benden 4 yaş büyük ama ben erkek olarak ona karışırım, 

kollarım. Belli bir saatte eve gelmesi gerekir onun, dışardaysa ben gider alırım eve tek 

dönmesin diye. Bunu ayrımcılık falan diye görmüyorum bizim kültürümüzde böyle, kız 

çocukları kollanır, korunur, dinimizde de böyle. Şimdi biz böyleyiz diye geri kafalı 

değiliz yani. O da arkadaşlarıyla yemeğe çıkıyor ama belli bir saatte dönmesi lazım. 

Bence mesela erkek evlenmese de belli bir yaştan sonra ayrı eve çıkabilir, ama kız 

çocuk için öyle değil. Şimdi ablam ayrı eve çıkıcam dese olmaz yani bizim ailenin kabul 

edeceği bir şey değil, ama ben konuşuyorum babamla ileride ayrı eve çıkabilirim..kız 

çocuk öyle değil, büyüklerin sözü vardır hatta ya baba evinden koca evine...”Görüşülen 

öğrencilerden G15, geleneksel bakış açısının erkek çocuğa ve kız çocuğa yüklediği 

değerler üzerinden kendi aile yapısını açıklamıştır. Bu noktada, geleneksel hakim 

ideolojideki kadının aidiyetindeki iki odak olarak kabul edilen baba evi ve koca evi 

algısının korunmakta olduğu, aile büyüklerine ve dine referans vererek bu bakış açısının 

doğru olan olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu bakış açısına sahip birey modern 

olmamakla suçlanamaz, bu sadece kültürü, değerleri korumaktır.  

Geleneksel kültürlerde, Giddens’ın ifade ettiği gibi, geçmişe, önceki kuşakların 

deneyimlerini içerdiği ve sürdürdüğü için saygı gösterilir ve simgelerine değer verilir. 

Gelenek, belirli etkinlik ya da deneyimi, yinelenen toplumsal uygulamalarla yapılanmış 

olan geçmişin, bugünün ve geleceğin sürekliliği içine yerleştirilen bir zaman ve uzam 

kullanma yoludur. Bütünüyle durağan da değildir, çünkü kültürel mirasını kendinden 

önce gelenlerden devralan her yeni kuşak tarafından yeniden icat edilmek zorundadır 

(Giddens, 1992: 41-2). Modernlik koşulları küreselleştirici bir nitelik arz etmektedir. Bu 



188 
 

küreselleştirici eğilimlerin tüm yaşama evrenlerinde yoğun bir biçimde kendisini 

hissettiriyor olması özneyi hem geniş ölçekteki soyut sistemlere bağımlı hale getirir, 

hem de öznenin dönüştürücü etkinliğinin yayılım alanını genişletir (Giddens, 1992:112-

130).  

Modern toplumlar, her türlü gelişmenin kaynağı olarak görülmüş ve bu 

toplumlar dışındaki, yani Batı toplumları dışındaki toplumlarsa, gelişmemiş, ilkel veya 

geleneksel olarak sınıflandırılmıştır. Ancak her ne kadar modernlik, böyle bir evrimci 

bakış açısından hareket etse de bütün toplumların böyle bir evrimsel çizgiyi takip 

etmediği bilinmektedir. Her toplum farklı kültürel süreçler sonucunda varlık 

kazanmıştır. Toplumlar arasındaki bu farklılık aynı şekilde toplumun kendi içindeki alt 

kültürlerinde de fark edilmekte ve doğal olarak bu gelişme süreçlerinin de birbirinden 

farklı olduğunu ortaya koymaktadır. 

2.2.2. Modern Kent Yaşamı  

Kent hayatında hızla ortaya çıkan yaşam tarzlarına ilişkin değişimler, kent 

alanlarından başlayarak öncelikle kentin çevresindeki daha kapalı alanlara sonrasında 

ise kırsal hayata, köy hayatına doğru yayılmakta ve genişlemektedir. Çünkü tarih 

boyunca toplumsal değişimin en önemli aktörleri şehirler ve şehirliler olmuştur. 

Modernleşme ile kent hayatına dahil olan teknoloji, sanayi, bilimsel alandaki 

ilerlemeler, insan yaşamını değiştirmiştir. 

Kentte oturma, kent yaşamının bir parçası olma Michael Robbins’e göre modern 

toplumun özelliklerinden birini oluşturmaktadır (Tezcan, 1995:52). Muhafazakar 

gençler için ise kent kültürüne uyum göstererek yaşamak sosyal kimliklerinin doğal bir 

yansımasını oluşturmakta, bunun yanında ise geleneksel değerlerin korunabilmesi 

anlamında kimi zaman problem oluşturmaktadır.  

Modern kent yaşamı dini alışkanlıkları ve dolayısıyla da dindarlık 

tanımlamalarının dönüşmesini, değişimini etkiliyorsa, kent yaşamına dâhil olmaya 

başlayan dini yaşam tarzları da kent yaşamını etkilemektedir. Daha önce ifade edildiği 

gibi, kent yaşamında dini alışkanlıkların edinilmesi ve dini bir yaşam biçiminin daha 

görünür bir niteliğe sahip olması, aslında 1980’li yıllarda başlayan ve büyük kentlere 
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doğru hızla artan yoğun bir göç dalgası ile ortaya çıkan bir olgudur. Önceleri büyük 

kentlerin çevrelerine yerleşen ve Anadolu’nun küçük kasabalarından gelen ailelerin 

çocuklarının yavaş yavaş kent merkezlerine doğru yönelmeleriyle, bu kesimin sahip 

oldukları dini kimlikleri ve bu kimliklerini yansıtan görünümleri, üniversite 

alanlarından, alışveriş ve kültür alanlarına kadar kentin birçok alanında görünür olmaya 

başlamıştır. Çünkü göç eden bu kesimin ikinci kuşağı olan gençlerin ailelerinden farklı 

olarak kente ilişkin talep ve beklentileri de farklılaşmaya başlamıştır. Buna dayanarak, 

İslamcılık ya da İslami yaşam biçimleri artık kırsal bir olgu olarak düşünülmemelidir. 

İslamcılık günümüzde kentsel bir olgudur ve çoğulcu kent hayatının bir parçası haline 

gelmiştir. Son dönemlerde İslami kesim entelektüelleri, İslami hareketin kent merkezli 

hale geldiğine ve entelektüel düzeyinin kırsal kesimin becerebileceğinden çok daha 

yüksek olduğuna dikkat çekmektedirler (Bulaç,1995:49). 

Görüşmeler sırasında modern yaşamın gelenekleri öldürdüğünü, bunu mecburen 

yaptığını, uyum göstermek adına gelenekselden vazgeçilebildiğini eleştirel bir bakış 

açısıyla belirtenler olmuştur. Ancak bu görüşmecilerin de, özellikle aileleriyle yaşadığı 

çatışmaların temelini ailelerinin geleneksel yapıya fazla bağlı kalmasından ötürü 

yaşadığını belirtmesi de dikkat çeken bir nokta olarak karşımıza çıkmıştır:  

G28, kendi yaşadığı durumu anlatırken, modern yaşamın oldukça hızlı olduğunu 

ve yetişememe telaşının bireyi yıprattığını belirtirken,  ailesinin modern teknolojinin 

hızına uyum gösterememesinden yakınmakta, bunun hem kendisi için hem de aslında 

onlar için bir sorun olduğunu ifade etmektedir.  

 G28,E23,D: “Modern hayatın insanları bencilleştirdiğini düşünüyorum. Hep bir 

mücade içindesin ailene bile zamanla vakit ayıramaz hale geliyorsun. Önemli olan 

kendi yaşamın, okulun, işin, sporun başkalarına vakit ayıramıyor insan. Bir de çok 

hızlı... kendinle ilgili şeylere bile yetişemiyorsun o yüzden gelenekler, örfler falan 

kayboluyor bence. Bir de tabi ailelerimiz gitgide daha demode kalıyor, sen ilerliyorsun 

ama ailen yetişemiyor bir yerden sonra aynı yerde olmuyorsunuz. Örneğin benim 

ailemle ilgili en büyük sorunum teknolojiye alışamadılar. Hep mesafeliler, korkuyorlar. 

Cep telefonunu kullanmaktan korkuyor. Aslında uyum gösterseler ben de daha rahat 

edeceğim onlar da... ama işte hiç yanaşmıyorlar bile...” 
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Görüşülen gençlerden G28, kendi yaşamının temposunu düşürdüğü için ailesinin 

teknolojiyle barışamamasını olumsuzlamaktadır. Genç için referans dolayımlı iletişimi 

sağlayan teknolojik yaşamdır. 

G59, modern kent yaşamı içinde ailesinin geleneksel değerleriyle yaşamasını, 

kimi zamanlarda probleme sebep olduğunu belirterek eleştirmiştir. Akşam eve geç 

girmesini ailesinin istememesini hem eleştirmiş, hem de içinde yaşadığı ülkenin 

koşulları nedeniyle haklı bir endişe olarak gördüğünü de itiraf etmiştir.  

G59,K23,D: “Modern kent hayatı mecburen geleneksel değerleri yok ediyor. 

Herkes hayat mücadelesinde...birşeyler elde etmek için koştururken, birşeylere sahip 

olmak için koştururken insanlar geleneklerini unutuyor, vakit bulamıyor..Bazen 

gelenekler de şimdiki hayata uymuyor ama bizim büyüklerimiz ailelerimiz uydurmaya 

çalışıyor... o zaman işte aileyle problem çıkıyor. Mesela ben ailemle yaşıyorum, ve 

tabiki anlaşamadığımız konular oluyor. Örneğin akşam yemeği saatinde evde olunması 

konusunda katılar çok. Eve belli bir saatten sonra girmemi istemiyorlar. Tabi bu kız 

olduğum için endişe etmelerinden de kaynaklanıyor. Bu ülkede genç kız olmak, kadın 

olmak çok riskli... ama yine de ailemin bu geleneksel tavrı bana çok demode geliyor”. 

Görüşülen gençlerden G59, geleneksel yaşamın değerlerinin farkında olduğunu ailesinin 

kız olduğu için endişe etmesini anladığını belirterek ifade etmiştir. Ancak aynı zamanda 

da özgür bir yaşam talebini de dile getirmektedir.  

G2,E24,V: “Kent yaşamına uyum göstermek önemli tabi... yani İzmir’de çok göç 

alan bir yer. Şimdi İzmir’e gelen herkes bu yaşama uyum gösteremiyor tabiki. Zaten 

şehir de kendi içinde bölgelere ayrılıyor. Yani Karşıyaka’da oturan biriyle 

Eşrefpaşa’da ne biliyim Gümüşpala’da oturanın bilgisi, görgüsü, hayat tarzı hiç birşeyi 

bir değil. Ama baktığında o da İzmir’li. Ya da ne biliyim aynı bölgede işte daha dindar 

insanların takıldığı restoranlar var bir de mesela dindarların hiç gitmediği yerler var. 

Gerçi bu farklılıklar İzmirde çok hissedilmiyor ama yine de her grubun kendini daha 

rahat hissettiği kafesi, restoranı var yani”. 

G2, kent yaşamına ilişkin farklı bir bakış açısını sunmaktadır. Kent kimliğinin 

kendi içinde bölünmüşlüğüne ithafen İzmir’in farklı bölgelerindeki ayrımı belirtmiş ve 
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bu farklılıpın aslında homojen bir kent kültürü yaratamadığını ifade etmiştir. Özellikle 

ikinci kuşak İslami kesim olarak ifade edilen kesimin kent alanlarına doğru hızla artan 

göçler sonucunda kent alanlarında benzerleri ile bir araya gelme çabaları ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu durum kent alanlarında benzer dini düşünce ve 

yaşam biçimlerine sahip olanların bir araya gelerek kendi yaşamsal alanlarını 

yaratmalarına neden olmuştur. Hatta İslami kesimin kent merkezlerine kaymaları ile 

İslami olarak tanımlanan restoranlara, kafelere, spor salonlarına, kültür merkezlerine, 

alışveriş merkezlerine hatta barlara çok sık rastlanır olmuştur. Uğur Kömeçoğlu, İslami 

kesimin talepleri sonrasında ortaya çıkan ve Müslüman entellerinin ve çoğunlukla 

üniversiteli muhafazakarların gittiği, içki içilmeyen Müslüman Entelektüel Barları ifade 

“mentel” barlardan bahsetmektedir (Kömeçoğlu,2003:17). Bu durum ise kent alanları 

içinde İslami kesimin değişen yaşam koşulları ile hızla artan talep ve beklentilerinin bir 

sonucu olarak değerlendirilebilir. Dini yaşam ve kent yaşamı arasında karşılıklı bir 

etkileşim ve bunun beraberinde ortaya çıkan bir değişim söz konusudur.  

Gündelik hayatta meydana gelen değişimler ve toplumsal hayattaki 

farklılaşmalar, farklı görünümler, dinin geleneksel davranış ve ibadet biçimlerini, dini 

anlama ve yorumlama biçimlerini etkilemekte ve hızla değiştirmektedir. Kent 

yaşamında bu farklılıkların doğrudan gözlemlendiği yerler ise kamusal alanlardır. Meral 

Özbek’e göre, “demokratik bir ilke olarak kamusal alan, yurttaşların ortak meselelerini, 

eşit ve özgür bir katılımla (söz, irade ve eylemle) halletmeye çalıştığı alandır. 

Dolayısıyla Özbek’e göre, “kamusal alan kavramını toplumdaki demokratik katılım ve 

söylem alanı olarak kullanmak yerinde olacaktır” (Özbek,2015:32-33). Bu alanların 

başında ise özellikle de kentin her kesiminin rahatlıkla gözlemlenebileceği üniversiteler 

gelmektedir. Üniversite öğrencileri arasındaki bu farklılıklar, ekonomik, kültürel, etnik, 

bölgesel (kırsal-kentsel), ailevi, dini farklılıklar olarak gözlemlenebilir. Fakat 

gözlemlenen en büyük ve en belirgin farklıklar dini gruplar etrafında oluşmaktadır. 

Ayrıca bu dini gruplar arasındaki farklılıkların kaynağı olarak yine ailevi, kültürel, 

ekonomik ve etnik farklılıklar gösterilebilir. Kent yaşamındaki bu farklılıkların zengin 

çeşitliliğinin en önemli nedeni göç olgusu olarak değerlendirilebilirken, üniversite 
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içindeki farklılıkların daha çeşitli olmasına üniversite giriş sınavlarıyla bu kentlere kent 

dışından da fazlasıyla öğrencilerin gelmesi eklenebilir 

G52 günlük hayattan örneklerle geleneksel değerlerin modern kent yaşamına 

uyum gösterilerek bir şekilde korunduğunu, hatta tüketim kültürünün, popüler kültürün 

bir parçası olduklarını vurgulamakta:  

 G52,K24,D: “Bence günümüzde modern kent yaşamı ve geleneksel değerler 

birlikte ilerliyor. Gelenek ve göreneklerimiz bugün de devam ediyor. Farklı bir boyuta 

taşınmış olabilir. Örneğin günümüzde çok popüler olan kına gecesi aslında bir 

geleneksel değerimiz. Artık kına geceleri parti havasında yapılıyor, en sosyetik insanlar 

bile bunu düzenliyor ya da Ramazanda verilen iftar davetleri... çok gösterişli oluyor ya 

da bazen o dönemin en popüler restoranında iftar daveti veriliyor ama sonuçta 

geleneksel ritüeller bir şekilde devam ettiriliyor.” 

Örneklem grubunun bir diğer ortak konusunu İzmir'e ilişkin düşünceleri 

oluşturmaktadır. Örneklemin çoğunluğunu doğma büyüme İzmirli olanlar 

oluşturmaktadır. bunun yanında üniversite eğitimi için farklı şehirlerden gelenler de 

grubun içinde bulunmaktadır. Üniversite eğitimi için İzmir'e gelenler, bu kente çok 

kolay adapte olduklarını, kentte yaşamanın bir ünversite öğrencisi için oldukça elverişli 

olduğunu belirtmiştir. Genel olarak İzmir'in kentsel dokusuna ilişkin ortak kanı 

hoşgörülü ve demokratik bir kent olduğudur.  

G66,E23,V: “Şehri hiç görmemiş okula kayıt için gelenler için ilk başta hayal 

kırıklığı yaşıyor ama okula ve şehre alıştıkça şehri seviyorsunuz.İnsanları dünyada 

görebileceğiniz en iyi, uyumlu, sakin ve sorunsuz insanlardır.Yapacak hiçbir şey 

bulamazsanız gidin Alsancak'ta midye bira ya da patates bira yapın saatlerinizi 

harcadığınızı göreceksiniz. Öğrenci için çok ucuz bir şehirdir kiralık ev fiyatları uçuk 

değildir tam anlamıyla her şey öğrenciye uygundur. Bir de özellikle havalar ısındığında 

iyi ki bu şehirdeyim diyorsunuz. En güzel, en turistik yerler 1 saat uzağınızda, atlayıp 

günübirlik bile gidiyor insan...yaşadığını hissediyorsun”  

G12,K20,V:“İzmir her kesime hitap edebilen bir şehir. Özellikle öğrenci olmak için 

ideal. Kültür düzeyi diğer illere göre yüksek bi şehir İzmir. Bu yüzden yaşam şartları da 
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ona göre şekillenmiş. Ulaşım şartları, eğlence sektörü, kültürel etkinlikler açısında 

gayet doyurucu. Bir de öğrencilere özel bir anlayış, sevecenlik var bu şehrin insanında. 

Vapurda, metroda rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkarsanız bile etrafınızdakiler 

size gülerek bakıyor...özgür bir kent izmir. Herkes için öyle üstelik... dindar insan için 

de özgür, ataist için de...yani ben türbanlı kızların arkadaş grubuyla Kordonda 

çimlerde oturduğunu, arkadaşları bira içerken onların yanında sohbet edebildiklerini 

sadece İzmir’de gördüm”.  

G15, E20,D: “İzmir güzel bir şehir. Hem havasıyla hem insanlarıyla muhteşem bir 

şehir. Çok pahalı değil, ulaşımı rahat... Gezilecek yer çok. Deniz ve doğanın buluştuğu 

birçok yer var. Kışın doğalgaz masrafı az. Kışın sıcak olması güzel. Bir de insanları da 

güzel ya...bizim aile Denizli’li. Bayramlarda falan gidiyoruz. Yani insan başka şehirlere 

gidince, ordaki insanların cahilliğini, medeniyetsizliğini, işte ne biliyim İstanbul’un 

trafiğini, karışıklığını görünce İzmir’i daha da bir seviyor...” 

G17, K21,D: “İzmir her kesime hitap edebilen bir şehir. Özellikle öğrenci olmak 

için ideal. Kültür düzeyi diğer illere göre yüksek bi şehir İzmir. Bu yüzden yaşam 

şartları da ona göre şekillenmiş. Ulaşım şartları, eğlence sektörü, kültürel etkinlikler 

açısında gayet doyurucu. Ailem de bu yüzden İzmir’de bana daha esnek davranıyor. 

Onlar da kendilerini daha güvende hissediyorlar. Ama mesela teyzemlere İstanbul’a 

gittiğimizde sürekli ararlar... orası çok karışık, insan kendini gerçekten güvende 

hissediyor İzmir’de”  

Örneklerde de görüldüğü üzere, İzmir’in ulaşım kolaylığı, coğrafi yapısı, doğal 

güzellikleri, ılıman iklimi, büyükşehir olmasının yanında yaşam standartının diğer 

büyük şehirlere göre daha uygun olması, üniversite öğrencilerinin İzmir konusundaki 

algılarını etkileyen önemli sebepler. Bunun dışında İzmir insanın hoşgörülü, 

özgürlükçü, demokratik yapısı da öğrencilerin bu şehirde kendilerini “rahat” 

hissetmelerinde önemli bir etken. Özellikle başka şehirlerle bağlantıları olanlar İzmir’i 

diğer şehirlerle kıyaslama imkanı bulabilmekte ve farklılıkları görüp, İzmir’i daha çok 

sevdiklerini belirtmekteler. 
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Bunun yanında kısa bir süre sonra iş hayatına atılacak örneklem grubundan 

kimsenin İzmir’deki iş imkanları, iş hayatına ilişkin bir düşünce paylaşmaması dikkat 

çekici bir noktadır. Görüşmeciler, kendi jenerasyonun belirleyici özelliği olan burada ve 

şimdi anlayışını genel olarak kendi yaşamlarında da benimsediklerini göstermişlerdir 

aslında. Kuşak çalışmalarının ortak sonucu olarak belirlenen bu jenerasyonun belirleyici 

özelliği önceliklerinin kendi hayatları olduğu ve burada ve şimdi haz ilkesinin 

hayatlarının her alanında hakim olduğudur. Görüşmeler esnasında da kendi kuşaklarına 

ait bu belirleyici özelliğe rastlanmıştır. Geleceğe yönelik fazla plan yapmamak, 

rasyonaliteden çok duygusal olarak yaşama yaklaşmak ve davranışlarına bu şekilde 

yöne vermek bu grubun ortak bir özelliği olarak araştırma boyunca gözlemlenmiştir. 

Modernitenin en temel sorunlarından biri gelenek olmasına rağmen, modernin 

geleneği yok saydığını düşünmek de yanlıştır. Modern, geleneksel olana sırtını 

dönmemiş, onunla derin ve kapsamlı bir ilişkiye girmiştir. Modern, geleneksel olanla 

belli bir dönem içinde belli bir çerçevede yaşanmış karşılıklı etkileşimdir. Geleneği 

Türk modernleştirici zihniyeti içinde bir “kurucu dışarısı” kabul etmek bile olanaksızdır. 

Çünkü Türkiye, Batıdakinin tersine moderni geleneğin içinde değil, geleneği 

modernizmin içinde tartışmıştır (Kahraman,2007:26-35). Söz konusu yaklaşımı, 

günümüz tüketim kültüründe kına gecesi örneğinde görrmekteyiz. Geleneğe ait bir ritüel 

olan kına gecesi, metalaştırılarak, tüketim toplumunun bir ürünü olarak popüler 

kültürün bir parçası haline getirilmiştir.  Yapılan görüşmelerde de örneklemin gündelik 

hayatına ilişkin verdiği bilgiler ışığında modern, “Batılı” yaşam tarzını kabul eden 

üniversite öğrencilerinin bu yaşam tarzına geleneksel değerlerini entegre ettiği, ait 

olunan kültürü de bu şekilde korumaya çalıştıkları özellikle vurgulanmıştır.  

İslami burjuva günümüz Türkiye’sinde önemli bir toplumsal sınıf kesim ve 

dönüştürücü bir güçtür. Yeni Türkiye’nin “yeni muhafazakar” kesimi, neoliberal 

değerleri ve yaşam biçimlerini yansıtan bir yeni orta sınıfa sahiptir. Yeni orta sınıf, 

gerek laik, gerekse de İslami fraksiyonlarının farklı ideolojik ve kültürel geçmişlere 

sahip olmakla birlikte, neoliberal ortamın kazananları olarak yeni bir statü grubu 

biçiminde birbirlerine yaklaşmışlardır (Özbek,2015:253). Yeni dönemle birlikte 

“oluşturulan” yeni zenginler, toplumun tüketim ve çalışma dışı zamanı kullanma 
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alışkanlıkları konusunda bir etki yaparak, toplumsal yaşamı değiştirmişlerdir. Zevkleri 

ve tüketim alışkanlıkları, lüks ithal mal satan dükkanlar ve pahalı alışveriş merkezleri, 

uluslararası mutfaklardan sunum yapan restoranları, kulüp ve gazinolar, lüks konutlar 

ve pahalı özel okullar biçimindeki yeni tüketim mekanlarında ortaya çıkmıştır. Bu 

süreçte neoliberal ideoloji yükselen yeni bir orta sınıfa ve bu sınıfın kendini yeniden 

üretme stratejilerine yerleşerek, toplumsal dokuda sadece kök salmakla kalmamış, 

iktisadi, sosyal ve kültürel kurumların neoliberal birikim tarzına bağlı olarak 

dönüştürülmesinde aktif rol üstlenen toplumsal bir fail  de yaratmıştır.  

 

2.3. Evlilik, Aile, Cinsellik  

Aile: bir çocuğun büyüdüğü ve toplumun bir üyesi haline geldiği;  insanların 

şefkat, güven ve saygıyı buldukları; toplumun temelinin ve  geleceğinin şekillendiği 

yerdir (Ulu, 2003:14). Bu nedenle geleneksel  kültürde aile bağları, insanları bir arada 

tutan en önemli faktör olarak  kabul edilir (Hojat at all, 2000:420). Toplumun sahip 

olduğu değer yargıları, normatif kurallar ve  sosyalizasyonun en ciddi ve yoğun olarak 

yaşandığı toplumsal yapı olması sebebiyle aile, toplumun en küçük birimi olmasına 

rağmen, toplumu en iyi yansıtan temel kurumdur (Bağlı & Sever, 2005:10). Geçmişten 

bugüne kadar yaşanan süreçte  ailenin gerek yapısında gerekse işlevlerinde ciddi 

değişimler meydana  gelmiştir (Avcı, 2007:35-36). Ancak değişmeyen şudur ki aile, 

bireyin sosyalizasyon sürecinde temel bilgileri aldığı ilk kurum olarak işlevini devam 

ettirmektedir.  

Küresel değerlerin ön plana çıktığı ve hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz 

toplumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, toplumsal yapıların 

değişmesine ve yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bilgi çağında yaşanan bu 

değişimler 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Avrupa ülkelerinin yanı sıra diğer 

ülkelerde de ailenin oluşumunda, çözülmesinde ve tekrar oluşma süreçlerinde dikkat 

çekici değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur (Kotowska at all, 2010:7). Yaşanan bu 

hızlı değişim süreci, yeni kavramlar ve olguları da beraberinde getirmiştir. Son 30 yıldır 

dünya genelinde aile kurumunda, evlenme yaşının yükselmesi, evlilik oranlarının 

azalması, boşanma oranlarının artması, doğum oranının azalması gibi yaşanan 
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değişimlerin yanı sıra geleneksel aile yapısının terk edilmeye başlanması ve kadının ev 

dışında da daha çok zaman geçirmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması gibi 

olgular geleneksel aile kavramı ile yakalamak giderek zorlaşmıştır (Kotowska at all, 

2010:7).  

Ailenin toplumsal süreçte yaşadığı değişimi ele alırken, kendi dinamikleri içinde 

bu süreci değerlendirmek gerekmektedir. Bu anlamda, aile olgusu; kadın, evlilik, evlilik 

dışı ilişki, aile içi ilişkiler ve çocuk olarak ayrıştırılarak ele alınmalıdır. Aile kalıplarında 

yaşanan bu değişim süreci genç yetişkinleri, hem çocukluk hem de gençlik 

dönemlerindeki planlarını ve tutumlarını etkilemektedir.Yapılan görüşmeler sonucunda 

ise, İzmir özelinde üniversite gençliği üzerinden değerlendirme yapacak olursak, 

gençlerin en muhafazakar alanı olarak aile birlikteliği karşımıza çıkmıştır. 

 

 2.3.1. Kadın ve Erkek için Birliktelik ve Cinsellik 

 Görüşmeler sırasında bilgi almakta en ok zorlanılan konu kadın-erkek ilişkileri, 

birliktelik ve cinsellik konuları olmuştur. Görüşmeciler başlarda bu konular hakkında 

çok konuşmak istememiş, vakit geçtikçe bu konulara değinmeye başlamışlardır. 

Kimileri ise başlarda kendi gerçek düşüncelerinden çok, olması gereken ne ise ona 

cevap vermiştir. Ancak yine belirli bir süre geçip, güven ve samimiyet ortamı 

oluştuktan sonra gerçek düşüncelerini dile getirmişlerdir.   

Görüşülen gençlerden alınan bilgiler ışığında yeni muhafazakar genlerin kadın 

erkek ilişkilerine yönelik ortak bazı algılarının olduğu ortaya çıkmıştır.  Bunların 

başında, kadın-erkek ilişkilerinin, arkadaşlıklarının ne kadar “masumane” olsa bile 

kaygan bir zemine sahip olduğunu ifade etmişler ve mutlaka mesafelerin olması 

gerektiğini dile getirmişlerdir. Diğer yandan öğrencilerin birçoğu evlilik öncesi 

arkadaşlık ilişkilerinin, eşlerin birbirlerini tanımaları açısından mutlaka gerekli 

olduğunu belirtmiş ancak bu sürenin de belirli bir yaştan sonra başlaması gerektiğini ve 

çok da uzatılmadan bir sonuca bağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Kadının bedeninin hem geleneksel hem de modern toplumlarda cinsel olarak 

inşa edilmesinin sebebi toplumsal hayattan beslenmesi ve onu yeniden düzenlemesinden 
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kaynaklanmaktadır. Çünkü var olan toplumsal kurumlar, düşünceler, kavramlar; 

bireylerin ve grupların benimsemeleri sonucunda toplumsal hayata sızarlar ve toplumsal 

eylemlere dönüşürler. Foucault ve Bauman’a göre de cinsellik toplumsal olarak inşa 

edilmektedir (Castells, 2013:332; Bauman, 2005:267-270). Bedenleri algılama, 

düzenleme, hareket ettirme ve ahlaki olarak değerlendirme yöntemleri ile doğum, 

cinsellik ve ölüm gibi meseleleri ele alış tarzlarının tümü içinde yaşanılan toplumun 

sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamı tarafından şekillendirilmektedir (Lupton, 2002:57). 

Seidman’a göre cinselliği içeren insan doğası; toplumsal ve tarihsel değişimler 

tarafından şekillendirilmiştir. Bu sebeple 20. yy. var olan cinsellikle ilgili yeni düşünme 

yollarına baktığımızda kadın ve erkek cinselliği arasındaki temel farklılıklar insanın 

biyolojisinden ziyade sosyal koşullar tarafından belirlenmektedir (Seidman, 2011:5-8). 

Öğrenciler arasındaki arkadaşlıklar belli zeminlerde ifade edilmeye 

çalışılarakmeşrulaştırılmaktadır. Görüşülen gençlerin yaklaşık yarısının lise döneminde 

ya da üniversitede sevgilisi olmuştur ve görüşmelerin yapıldığı anda da sevgilisi olanlar 

bulunmaktadır. Şu anda sevgilisi olan öğrenciler ise “zaten evlenmek niyetinde 

olduklarını” özellikle ifade etmektedirler. 

Evlilik ve kadın-erkek ilişkileri konusundaki önemli diğer iki noktayı  da evlilik 

öncesi cinsel yaşam ve evlilik harici birlikte yaşam konuları oluşturmaktadır. Örneklem 

grubunun neredeyse tamamı, evlilik dışı birlikte yaşamayı kabul etmemektedir. 

Özellikle Türk toplumu için bunun uygun bir davranış olmadığını belirtmişlerdir. 

Evlilik dışı cinsel ilişki konusunda da hem kız hem de erkek grubun ortak kanısı 

özellikle kızların evlilik öncesi cinselliği yaşamaması, erkeklerin ise yaşayabileceği 

yönündedir:  

Görüşülen gençlerden G2, ideal evlilik yaşının kız ve erkek için farklı olduğunu 

belirtmiştir. Geleneksel kültürde evi geçindirme görevi atfedilen erkeğin bu kıvama 

gelebilmesi için belirli bir yaşa gelmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu noktada, 

geleneksel cinsiyet rollerinin gençler arasında geçerliliğini koruduğu görülmektedir.  

Evlilik dışı cinsel ilişki ise ülkenin kültürel değerleri ile uyuşmadığı için kabul edilemez 

görüşünü belirtmiştir.  
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G2,E24,V: Bence ideal evlilik yaşı 30. Ama erkek için, kadın için daha erken 

olabilir. Erkek okulunu bitirip, askere gidip iş sahibi oluncaya kadar zaten 25 oluyor, e 

biraz çalışıp para biriktirmek de lazım... Evlilikde bence kadın da mutlaka çalışmalı 

günümüz koşullarında eve çift maaş girmeli kesinlikle. Evlenmeden birlikte yaşanmasını 

anlamıyorum da tasvip de etmiyorum. Bizim ülkemizde böyle birşeyin geçerliliği 

olamaz. Bazı Türkler’e ait değerlerin korunması gerekiyor bence, evlilik de böyle 

olmalı.” 

G13, evliliğin sadece iki kişi arasında olmadığını, ailelerin de önemli bir faktör 

olarak yer aldığını ifade etmiştir. Bu açıdan benzer kültürel değerlerin olması önem 

taşır. Aynı toplumsal değer yargısı inancıyla evlenmeden kadının cinselliği yaşaması 

G13 için kabul edilemez. Tüm erkeklerin de bu duruma evlenecekleri kişide dikkat 

ettiğini belirtmiştir.  

G13,K20,V:  “Evlilik gerçekten tam anlamıyla anlaştığın, aile yapısı da sana 

benzer biriyle olmalı bence. Farklı dinden biriyle de bu yüzden evlenmem ben. Çünkü 

yaşam tarzı, aile yapısı uymaz ve bu da problemleri doğurur.  Evlenmeden birlikte 

yaşama fikri de bizim toplum yapımıza uygun bir şey değil. Benim ailem de böyle 

birşeyi kabul etmez. Kadınlar evlenmeden cinselliği yaşamamalıdır. Bizim ülkemizde 

önem verilen birşey bu kabul edelim. Erkekler için öyle değil tabi durum, onlar 

yaşamalı, erkek farklı bir role sahip bu konuda. Bizim ülkemizde bu konuda cinayetler 

işleniyor... ben tüm erkeklerin buna önem verdiğini düşünüyorum”.  

Görüşülen gençlerden G13, kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi açıklarken 

ikiyüzlü bir tavır sergilemektedir. Kızlar için bakireliğin son derece önemli bir kavram 

olduğunu buna karşılık erkeğin ise evlenmeden cinsel deneyimi yaşaması gerektiği 

üzerinde  durmaktadır. Bu noktada erkeğin cinsel deneyimini yaşayacağı kadın ya 

evlenilmeyecek kadın olacaktır, ya da “geçmişini düzeltmek” için ve “evlenilecek 

kadın” statüsüne girebilmek için cerrahi müdahalelerde bulunacaktır. Son yıllarda 

ülkemizde oldukça artış gösteren “kızlık zarı” operasyonlarının nedeni bu şekilde 

açıklanabilir. Türkiye’de namus algısının toplumsallığı ve yarattığı korkunun vardığı 

boyutları örneklendirmek için bekaret testi, yapay bekaret (kızlık zarı diktirme) gibi 
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uygulamalar olduğunu bilmek yeterli olacaktır. Örneğin Nisan/Mayıs 2002 yılında 13 

kadın doğum uzmanı ile büyükşehirlerde yapılan görüşmeler sonucunda, evlilik öncesi 

cinsel ilişki yaşayan gençlerin ve gerdek gecesinde problem yaşayan çiftlerin sıklıkla 

bekaret kontrolü için muayeneye geldiği, bunlardan evlilik öncesi cinsel birleşme 

yaşayan genç kızların bakire çıkmama korkusu nedeniyle kızlık zarı diktirme 

operasyonları talep ettiği bilgilerine ulaşılmıştır (Cindoğlu, 2004: 122-125). 

Ataerkilliğin bekaret ve cinsellik temelli namus anlayışının geçersizliğini ispatlamada 

çok güçlü bir örnek olan bu uygulama Arap toplumlarında son 40-50 yıldır 

uygulanmaktadır (Mernissi, 2004:101). 

Kadının namusunu cinselliğine indirgemede en önemli istismar noktası kadın 

bedeninde bulunan “kızlık zarı”dır. Genel inanışa göre, genç kızın ilk cinsel 

birlikteliğinde yırtılan bu zar, bu özelliği sebebiyle bir kızın daha önce cinsel ilişkiye 

girip girmediğini akan kanla kanıtlar. Bu zar bazı durumlarda esnektir ve cinsel 

birliktelik olsa bile kan akmayabilir. Biyolojik açıdan kızlık zarının cinsel saflığını 

kanıtlamada veya vücutta başka herhangi bir görevi yerine getirmede bir işlevi yoktur. 

Kadın ya da erkek bedenine sahip olmanın tek başına bir üstünlük durumuna yol 

açmadığı gibi bekaret zarına sahip olmakta biyolojik olarak bir üstünlüğü 

kanıtlamamasına rağmen (Blank,2008:45), ifade ettiği sembolik anlam ve geleneksel 

toplumlarda  atfedilen değer göz önüne alındığında kızlık zarı denen yapı önemli bir 

beden sosyolojisi problemi olarak anlam kazanır. 

Görüşülen gençlere evlilik ile ilgili düşünceleri sorulduğunda hemen hepsi 

evliliği  gelecekle ilişkilendirmiştir. Özellikle kız öğrencilerin gelecek beklentileri 

arasında evlilik yer almaktadır. Mutlu bir yuva hayali gelecekten beklentilerin en 

başında yer almaktadır. Hiçbiri evliliği düşünmediğini belirtmemiştir. Bu anlamda 

evlilik kurumunun, gençler için önemle muhafaza edilen bir değer olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Görüşülen gençlerden G19, evlenmeden cinselliğin yaşanmaması gerektiğini 

savunmakta, bunun için de yaş çok ilerlemeden evlenilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
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Erkek öğrencilerden birinin bu görüşte olması, geleneksel bakış açısının sadece kız 

öğrenciler arasında değil, erkek öğrenciler arasında da geçerli olduğunu göstermiştir.  

G19,E21,D: “Mutlu, iyi bir evlilik benim gelecekten beklentilerimden biri. Mutlu 

evlilik de her anlamda anlaştığın biriyle olur. Bu nedenle farklı dinden, farklı mileltten 

biriyle evlenemem. Kadın da erkek de bence evlenmeden cinselliği yaşamamalı, birlikte 

yaşamak diye birşey zaten olamaz da... bu yüzden aslında erken evlenmek gerekiyor. 

Çünkü yıllar geçtikçe ilişkiden beklentin artıyor...”  

 G26,K20,D: “Benim gelecekten en büyük beklentim mutlu bir aile hayatı. O 

gerçekleşince herşeyin üstesinden gelebilirsin.İdeal evlilik yaşı bence 25 gibi... öncesi 

erken olur, okul yeni bitiyor, çalışmaya başlıyorsun falan,erkeğin askerliği, işe 

girmesi..sonra da gecikiliyor. Kadın evlenince de çalışmalı.. o kadar yıl neden 

okuyoruz? Ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadın her zaman çalışmayan kadından bir 

adım öndedir. Dini kaideler benim de ailemin de önem verdiği konulardır. O yüzden 

başka dinden biriyle evlenmem açıkçası. Cinselliği bence kız da erkek de evlenmeden 

yaşamamalı. Evlenmeden birlikte yaşamayı da aynı şekilde onaylamıyorum. Kendim 

zaten yapmam da, bunu tercih eden arkadaşlarım olursa da evlendirmeye çalışırım.”  

Görüşülen gençlerden G36, erken yaşta sevgili ilişkisine başlamanın  kişiyi 

“çocukça” hatalara itebileceğini düşünmekte. Burada da hatadan kastedilenin cinsel 

yakınlaşma olduğunu anlıyoruz. Erken yaşta hormonlara yenik düşerek yaşanan bu 

durum, ancak hata olarak açıklanabilmektedir. Bu nedenle 20’li yaşlarda sonu evliliğe 

gidecek ilişkiye başlamak daha doğru kabul edilmektedir. Cinselliği her iki cinsiyetin de 

evlenmeden yaşamamasının ideal olan olduğunu ifade eden G36, bunun aynı zamanda 

evliliği cezbettirici bir özellik olacağını ifade etmiştir.  

G36,K21,D: “Evlenmeden birlikte yaşanmasını doğru bulmuyorum. Bence 

gereksiz bir modernlik bu. Bizim toplumumuza hiçbir şekilde uymayan bir taklitçilik. 

Gelecekte mutlu bir evlilik yapıp huzurlu bir aile hayatına sahip olmak tüm kızların 

hayalidir. Bizim ülkemizde kadınlar evlenmeden cinselliği yaşıyor diye öldürülüyor. 

Kabul edelim bizim toplumumuz bunu kaldırmıyor. Kadına yasak getirip erkeğinkini 

normalleştiriyor. Eşitlik adına her iki cinsiyetin de yaşamaması gerekir bence. Evliliğin 
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cazip yanı olmalı. Flört etmeye de 20li yaşlarda başlanmalı. Daha öncesi fazla erken 

olabilir ve çocukça hatalar yapılabilir.”  G36, eşitlikçi bir yaklaşım olması gerektiğini 

kabul ederek, hem kadın için hem de erkek için evlilik öncesi cinselliğin yaşanmaması 

gerektiğini belirtmektedir. Bunun yanında, evlilik dışı birlikte yaşamanın evliliğe 

yönelimi azaltacağını düşünmektedir.  

G46 da yine sonu evliliğe gidecek yaşlarda flört etmeye başlanmasını doğru 

bulduğunu belirtmiştir. Kız ve erkeğin flört etmeden arkadaş da olabileceğini söylemiş, 

kendi yaşamından örnek vermiştir. Ancak burada kız arkadaşlarıyla başbaşa sinemaya 

gidebileceğini bunun normal bir durum olduğunu belirtirken tercih edeceği film türüne 

dikkat edeceğini ifade etmiştir.  

 G46,E21,V: “Flörte başlama yaşı bence işini eline aldıktan sonra olmalı. 

Sonrasında da zaten o evliliğe gider.Daha önce yaşanmasını anlamsız buluyorum. Ben 

karşı cinsle daha çok arkadaş oluyorum. Sevgi/saygı çerçevesinde belli paylaşımlar 

olabilir. Örneğin bir kız arkadaşımla sinemaya giderim başbaşa. Ama romantik bir filn 

olmasını istemem...bence kızlar günümüzde modern olmak adına kendilerini 

değersizleştiriyorlar. Örneğin evlenmeden cinselliği yaşamamalılar bence ama ne yazık 

ki günümüzde yaşayan çok. Aynı şekilde erkek de evlenmeden cinselliği yaşamamalı. 

Evlilik iki kişinin paylaşacağı birşey olmalı. Evlenmeden birlikte yaşamak bana göre 

ahlaki olarak yanlış ve aile yapıma da ters bir durum.” Görüşülen gençlerden G46, her 

iki cinsiyet için de ilk cinsel deneyimin evlilikte yaşanması gerektiğini savunmaktadır. 

 Evlilikle ilgili diğer bir önemli ortak görüş de kızlar için 25 yaş civarının uygun 

olduğu, erkek için ise biraz daha geç olabileceği. Kadın doğurgan dönemini çok da 

kaçırmamak üzere, erkek ise tam anlamıyla olgunluğa ulaşıp, bir ailenin maddi-manevi 

sorumluluğunu taşıyabileceği zamanda evliliği düşünmeli. Evlilik konusunda her iki 

cinsiyetin de ortak kanısı, evliliğin ailelerin de onayı üzerine ve benzer yaşam tarzlarına 

sahip bireyler arasında yürütülmesi gereken bir kurum olduğu yönündedir.  

G49, geleneksel kültürde yer alan “evlenilecek kız, eğlenilecek kız” ayrımının 

hala geçerli olduğunu belirtirken bu durumu hem eleştirmiş, hem de içinde yaşadığımız 

toplumun örf, adetleri gereği kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir.   
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G49,K21,V: “Evlenmeden birlikte yaşamak bence çok gereksiz. Belki de böyle 

yetiştirildiğimiz için. Özellikle de kadınlar için değer düşürecek birşey olarak gösterildi 

hep. Bize annelerimiz, anneannelerimiz hep “Aman kızım kendini kullandırtma” dedi. 

Kadın bence evlenmeden cinselliği de yaşamamalı. Yine aynı sebepten. Erkeklerin ise 

bu kendi tercihi tabiki...kadınlar üstün olmak istedikleri için erkeklerin evlenmeden 

cinsel hayatlarının olması normal karşılanıyor. Zaten toplumda da bu ayrım var; 

evlenilecek kadın, eğlenilecek kadın. Bu ayrım tabiki hak ve özgürlükler açısından 

düşündüğümüzde doğru bir ayrım değil. Ama her ülkenin de toplumun da kendi örf 

adetleri, kuralları var. Bunların dışına çıkınca toplum seni dışlıyor, yadırgıyor. Bu 

sadece cinsellik için değil, her konuda geçerli”. 

Görüşülen gençler arasında, G49 ve G46 da gördüğümüz üzere, evlilik harici 

cinselliğin yaşanması bir genç kız için değersizleşme olarak kabul edilmektedir. Kadına 

verilen değerin cinselliği yaşamamasına bağlı olarak kabul edilmesi, geleneksel kadın-

erkek rollerini, geleneksel yaşamın kadına atfettiği rolü karşımıza çıkarmaktadır. 

Geleneksel toplumlarda kadın bedeni geleneksel patriarşi toplum değerlerinin 

öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Bu durumun sonucu olarak kadın bedenine 

geleneksel patriarşi anlamlandırmalar çerçevesinde toplumsal roller yüklenerek, beden; 

cinsiyet rolleriyle donatılmaktadır. Aylin’e göre kadın bedeni geleneksel toplumlarda 

erkeğin cinsel partneri olması, erkeğin soyunun devamını sağlama işlevi görmesi, 

çocuğu besleme-büyütme-bakım işlevlerini sağlama temelindeki sosyal 

anlamlandırmalarla yüklü bir içerikle görevli tutulmaktadır. Bu anlamlandırmaların 

kaynağı ise patriarşik yapıdaki adetler, gelenekler ve törelerin içeriğini oluşturan 

değerlerdir. Geleneksel patriarşi değerler çerçevesinde oluşturulan kadın bedenine 

ilişkin izdüşümler de bu söz konusu değerler ve anlamlandırmalar çerçevesinde 

oluşmaktadır. Geleneksel patriarşik toplumlarda kadın bedenine ilişkin diğer önemli bir 

toplumsal izdüşümü de “namuslu kadın bedeni”dir. Burada ataerkil yapının kadının 

bedenini korumakollama süreci merkezi bir rol oynamaktadır. Kadın bedeni bu 

anlamlandırma kodlarına göre erkeğe ait olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu değerler 

çevresinden bakıldığında kadın bedeni, kadına “sahip olan” erkek için “değerli olan” bir 

konuma sahiptir. Bu kadın bedeni erkeğin “soyunun devamı ve soyuna başka bir soyun 
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karışmaması” için korunması-kollanması beklentisine ilişkin bir sosyal anlamlandırmayı 

da içermektedir. Bu beklentiler gereği bedenin korunması görevi kadından daha fazla 

erkeğin görevi olarak görülmektedir. Patriarşik yapıda kadının “taşıyıcı” olduğu temel 

değer olan “namus” erkeğin koruması gereken “değerli olan”dır. Kadının bu “değerli 

veya namuslu” beden için temel görevi “namusunu sakınmak” (bekaretini koruma ve 

erkeğin soyunu başka bir soyla karıştırmama), erkeğin görevi ise bu namusu “korumak 

ve denetlemek”tir (Nazlı, 2015:38-40). 

Görüşülen gençlerden G8, flört etmenin, fazla ilişki yaşamanın kadın için 

psikolojik olarak yıpratıcı bir durum olduğunu belirtmiştir. Erken yaşta başlanan ikili 

ilişkiler, ayrılıkları da beraberinde getireceği için kadın açısından duygusal travmalara 

yol açabilecektir. Herhangi br duygusal beraberlikten ve onun getirdiği yaşantılardan 

erkeğe göre çok daha fazla etkilenen kadın için, bu durum dikkat edilmesi ve 

kaçınılması gereken bir durum olmalıdır. Bu nedenle bir kadın, kendini korumak adına, 

flört etmeye de evliliği düşünmeye başladığı dönemlerde başlamalı, böylece flörtün 

getireceği olası olumsuzluklardan da en az şekilde etkilenmeli,bu şekilde kendini 

korumalıdır.  

G8,K22,D: “Flörte başlama yaşı bence kendini evliliğe hazır hissettiğin 

zamanlarda olmalı. Özellikle de kadınlar kendilerini psikolojik olarak yıpratmamak 

adına dikkatli olmalılar. Cinselliği bence evlilik dışında kadın da erkek de yaşamamalı. 

Evli çiftlerin bunu birlikte yaşaması daha anlamlı daha çok birbirine bağlayıcı. 

Evlilikle ilgili böyle düşündüğüm için farklı dinden farklı milletten biriyle evlenmem. 

Çünkü benim düşüncelerimi anlamayacaktır, bu konuda zaten temelden anlaşamayız”.  

Görüşülen gençlerden G45, kadının da erkek gibi isterse evlilik öncesi cinselliği 

yaşayabileceğini söylerken yine de bu konuya tedbirli yaklaşmıştır. Kadın bunu 

yaşarken zevk için değil, yine geleceğini düşünerek yaşamalı, sonraki yaşamlarında 

olumsuz bir ithamla karşılaşmamak adına tedbirli davranmalıdır görüşü hakimdir.  

G45,E20,D: “Ben 30’umdan önce evliliği düşünmüyorum açıkçası...tabi kızlar 

için daha farklı, onlar daha erken evlenmeli. 25 falan ideal bence. Hem kadın erkekten 

daha küçük olmalı, hem de kadının doğurması falan, geç evlenmemesi daha iyi. 
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Evlenmeden birlikte yaşamak çok saçma. Evliliğin ne anlamı var o zaman. Kadın da 

evlenmeden cinselliği yaşayabilir ama bunu her önüne gelenle değil, emin olduğu 

biriyle (burada emin olmaktan kasıt evleneceği biridir) yaşaması lazım, bu kadınları 

daha sonraki yaşamlarında olumsuz etkileyebilir çünkü.” Görüşülen G45'e sonraki 

yaşamında olumsuz etkileyebilir derken neyi kastettiği sorulduğunda; "sadece daha 

önce cinsel ilişki yaşadığı için karşısındaki erkek ondan vazgeçebilir. Var yani böyle 

şeyler. Sırf bu yüzden karşı taraf evlenmekten vazgeçebilir, hayatının aşkı bile olsa. 

Bunun bir de etraf ne der boyutu var. Nedense böyle şeyler gizli kalmıyor bizde. Bir 

kızın tanımadığı insanların diline düşebileceğini hesaba katmalı bir ilişki yaşamadan 

önce, yani bence illa evlenmeden yaşayacaksa evlenme potansiyeli olduğu biryle 

yaşamalı kızlar..." G45'in ifadelerinde aktardığı gibi, bir kızın evlenmeden cinselliği 

yaşaması, tanımadığı insanların bile diline düşmesine sebebiyet verecek, olumsuz bir 

imajı taşımaktır.  

Kendisi şu an kız arkadaşıyla birlikte yaşayan G48 ise, bu durumu keyifli bir 

durum olarak belirtirken, kendisi kız olsaydı evlenmeden bir erkekle birlikte 

yaşamayacağını söylüyor. Kızlar için bunun toplum gözünde de, erkeğin gözünde de 

olumsuz bir etkisi olduğunu düşündüğünü söylüyor:  

 G48,E24,V: “Ben şuan kız arkadaşımla birlikte yaşıyorum, ve bu güzel keyifli 

birşey, birbirini daha çok tanıyorsun, daha çok bağlanıyorsun. Ama açıkçası kız olsam 

evlenmeden birlikte yaşamazdım. Toplum bunu kız için hoş karşılamıyor ve karşı tarafın 

da kız ile ilgili algısı değişebiliyor. Kız olunca hep bir açıklama yapmak zorundasın 

hayatınla ilgili....” 

Görüşülen genç burada, topluma ait değer yargılarını bireysel duygu ve 

düşüncelerinden önde tuttuğunu açıkça belirtmiştir. Kız arkadaşıyla birlikte yaşamak 

onu duygusal açıdan mutlu etse ve içinde olduğu durumdan hoşnut olsa da, kız olsa bu 

şekilde davranmayacağını söylemiştir. Çünkü toplum tarafından bu durum hoş 

karşılanan bir durum değildir. Diğerleri gözünde kadına ait bakış açısını değiştirecek bir 

durumdur. Belki de bir sonraki ilişki için kadını riske atacak bir durumdur, ve bundan 

kaçınılmalıdır. Görüşmecinin bu düşünce yapısından da şuan birlikte yaşadığı kız 
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arkadaşıyla ileride evlenmeyi düşünmediği sonucu da çıkmaktadır. Nitekim bu soru 

sorulduğunda da direk olarak şuan kız arkadaşını çok sevdiğini, çok mutlu olduğunu 

ama onunla evlenmeyi düşünmediğini de açıkça belirtmiştir... 

Günümüz modern toplumlarında modern bireyin daha özgür olduğu cinselliğini 

yaşamada ve partner seçiminde ailenin ve topluluğun getirdiği kısıtlamaları dikkate 

almadan yaşayabileceği gibi bir kabul vardır (Berktay, 2009:63). Ancak yine 

günümüzde cinselliğin geniş çaplı toplumsal ve ekonomik güçler tarafından denetim 

altında tutulduğu da görülmektedir. Özellikle aile kurumu “toplumun sürekliliği için 

hem ontolojik, hem epistemik, hem de birey yetiştirme açısından birey ve vatandaş 

yetiştirme kurumu” (Bayhan, 2012-13:148) olduğundan merkezi bir kurum olarak 

görülmektedir. Cinselliğin denetim altında tutulduğuna yazılarıyla vurgu yapan 

Foucault (2016:77) insan faaliyetlerini çalışma veya ekonomik üretim, cinsellik, aile, 

yani toplumun yeniden üretimi, dil, söz, oyunlar ve bayramlar gibi oyunsal faaliyetler 

olarak dört kategoriye bölünebileceğini ve bütün toplumlarda bu dört alanda ortak 

olarak tanımlanmış kurallara uymayan kişilerin marjinal olarak adlandırıldıklarını ve 

sosyal kontrole maruz kaldıklarını belirtir. 

Modern kent yaşamı,taşradan gelen metropol dışı üniversite öğrencilerinin 

cinselliğe ve ilişkilere yaklaşımlarını da yeniden biçimlendirmektedir. Bu öğrencilerin 

kadın erkek ilişkileri ve eşcinselliğe bakışları metropolleşme süreçleriyle doğru orantılı 

olarak değişime uğramaktadır. Özellikle taşradan büyükşehire üniversite okumak için 

gelen üniversite öğrencilerindeki değişim, modernleşme sürecine hızla ayak uyduran 

bunun yanında ise geldiği kökenle oldukça tezat oluşturarak çelişkili bir yaşam sürmeye 

örnek oluşturmaktadır. Büyük kentlerde üniversite eğitimi almaya gelen öğrencilerin, 

metropolde geçirdikleri yıllara paralel olarak cinsellik üzerinden kurulan ilişkileri, 

taşradakinden “daha geniş” ve “daha anlayışlı” bir şekilde değerlendirmektedirler. Hem 

evlilik öncesi cinsellik konusunda, hem eşcinsellik konusunda muhafazakar geçmişten 

ve aile kökeninden gelen öğrenciler, üniversite kent kültürü ile tanışınca farklı bir bakış 

açısı edinmekte bunun yanında geçmişten gelen değerlerini de muhafaza etme çabasına 

girmekte, ve kendilerine tampon mekanizmalar kurarak bir dünya görüşü oluşturma 

çabasına girmektedirler. (Deniz, 2014:313). 
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Kentleşme, küreselleşme, teknolojinin yaygınlığı gibi etmenler özellikle 

üniversite gençlerinin yaşamı algılayış ve değerlendirme biçimlerini etkilese ve Batılı 

değerlerin hakimiyeti yönünde ilerletse de,  Türkiye’deki gençler için aile kavramı hala 

da sınırları korunan en önemli kavram olarak toplumsal yaşamlarında yer almaktadır. 

evlilik kurumu dahilinde oluşturulan aile yapısı, evlilik öncesi flört ilişkilerin 

günümüzde esnetilse bile, sınırların dışına çıkılmadan, marjinelliklere yer vermeden 

oluşturulması gereken bir kurum olarak özelliğini korumaktadır.  

Görüşülen gençlerden elde edilen veriler ışığında, uzun zamandır toplumumuzda 

hakim olan, “evlenilecek kız, eğlenilecek kız” ayrımının, üniversite öğrencileri arasında 

da, kız-erkek fark etmeksizin doğrudan dile getirilmese de benimsenen bir görüş olduğu 

ortaya çıkmaktadır.Geleneksel ataerkil toplumlardaki sosyo-kültürel değerlerde ve 

anlamlandırmalarda “iyi kadın” ya da “kadının iyisi”ne veya “kötü kadın” ya da 

“kadının kötü”süne atfen ifade edilen söylemlerin kadının toplumsal alandaki 

konumunun, bedeninin ve cinselliğinin nasıl toplumsal olarak inşa edildiğine ilişkin 

bilgileri bize verdiğini söyleyebiliriz. Sosyal yaşamda kadına, bedenine ve cinselliğine 

ilişkin bu söz konusu anlamlandırmalar; kültürel, geleneksel, ekonomik ve dini olgular 

tarafından yaratılmakta ve sonraki kuşaklara aktarılmaktadır. Söz konusu kuşaktan 

kuşağa aktarılma durumu, araştırma sırasında da karşımıza çıkmıştır.  

2.3.2. Evlilikte Kadın ve Erkek Rolleri 

Türkiye’de muhafazakarlığın, çekirdeğini, kadının aile içerisindeki (eş ve anne 

olarak) rolüne ilişkin tutumlar oluşturmaktadır. Türkiye’de ideal kadın erkeklerle 

hukuken eşit; gerektiğinde çalışıp para da kazanan, ama aile içerisindeki anne ve eş 

rollerini asla aksatmayan ve ev içi görevlerini aksatıyorsa işini bırakan; ve namus 

kodlarının dışına çıkarak kocasının şerefine leke getirmeyen bir kadın tipidir. 

Özellikle İslamı ve gelenekseli temel alarak gündelik hayatlarını devam 

ettirenler için, toplumsal cinsiyet rollerinin farklılık gösterdiği alanlar daha çok aile 

yaşamı ve çalışma hayatı noktasında belirginleşmeye başlamaktadır. Her ne kadar 

gençler arasındaki yaygın söylem, kadının her yerde görünür olmasına dayansa da, 

uygulamada tam tersi bir davranış biçimi görülmektedir. Özellikle erkekler arasında 

kadının birinci vazifesinin annelik olduğu düşüncesi hâkimdir. Dolayısıyla kadının 
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eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun evlendikten sonra çalışma hayatından 

uzaklaşması gerektiği düşüncesi yaygındır. Çünkü kadına biçilmiş birincil görev iyi bir 

anne ve eş olmaktır. 

Yapılan görüşmeler sonunda evli kadının çalışması konusunda net bir fikir 

birliği olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle günümüz koşulları düşünüldüğünde aileyi 

oluşturan her iki bireyin de çalışıp para kazanması ve aile bütçesine katkıda bulunması 

gerekliliği ortak kanı olarak belirmiştir. Ancak G11’de de gördüğümüz gibi, kadının 

çalışması konusunda belirli sınırlar olması gerektiğini de dile getirenler oldukça 

fazladır. Görüşülen öğrenciler arasında,  kadının öncelikli görevinin ev ve aile hayatı 

olduğunu unutmadan çalışmasının doğru olacağını belirtenler de yer almaktadır:  

G11,E22,V: “Evlenmeden birlikte yaşanması bence çok gerkesiz. Kendim zaten 

böyle bir şey yapmam da yapanları da tasvip etmiyorum açıkçası..kadın da erkek de 

bence evlenmeden cinselliği yaşamamalı evliliğin anlamı, önemi yok olur yoksa...ben 

istemem yani. Farklı dinden biriyle de evlenmek istemem...çünkü benim aile yapıma ve 

geleneklerime ters bir durumdur. Evlilikten beklentim açıkçası annemin babamınki gibi 

bir evlilik. Huzurlu, mutlu bir yuva. Kadın bence evlilikte evini ihmal etmediği sürece 

çalışmalı. Geç çıkılan bir iş, fazla mesaisi olan bir iş ya da sürekli seyahat gerektiren 

bir iş kadına göre değil. Evin düzeni bozulur ve bu evliliğe yansır. En anlayışlı en 

modern adam bile böyle bir durumdan şikayet eder günü gelir.” G11, geleneksel rolleri 

benimsediğini belirtirken, çalışma yaşamının da kadın için bu geleneksel rolleri 

tehlikeye girmediği sürece gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. 

Görüşülen gençlerden G15, açıkça evlilik yaşamında karısından beklentilerini 

belirtmiştir. Üstelik bunu kendi aile büyüklerinden de örnek vererek doğrusunun bu 

olduğu örneği üzerinden yürütmüştür,  farklı bir noktaya da değinerek aslında bir erkek 

bakış açısını da tüm samimiyetiyle aktarmıştır. Erkekler için evleneceği kıza karar 

vermede onun görev ve sorumluluklarını yerine getirme potansiyelinin olup 

olmamasının önemli bir kriter olduğunu, bir erkeğin buna bakarak karar vereceğini de 

belirtmiştir. 
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G15,E20,D: “Bence mutlu bir evlilikte en önemli görev kadının. Boşuna 

dememişler yuvayı dişi kuş yapar diye. Kadınlar idare edici olmalı. Her konuda 

yani...yani yeri geldiğinde kocasını da idare etmeli, işte evin ekonomisini de idare 

etmeli ne biliyim çocukları da idare etmeli. Evet kadına daha çok yük biniyor ama bu 

hep böyle. Benim anneanem de böyleydi, annem de böyle. İleride evleneceğim kadının 

da böyle olmasını beklerim tabiki.. Maçoluk değil bu yani, karım da çalışsın, ne biliyim 

arkadaşlarıyla buluşsun tabiki ama akşam evde ne yemek yeneceğini da kadın bilmeli, 

ayarlamalı. Bu bağnazlık falan değil dünyanın her yerinde böyle... kadın bu rolü kabul 

etmiyorsa da o evlilikler yürümüyor işte. Sadece evlilikte değil yani bir erkek 

evlenmeden önce de karşısındaki kızın ileride evin sorumluluğunu alıp alamayacağını 

görmek ister, evliliğe öyle karar verir.”  

 G23, evlenince de çalışmak istediğini söylemiş, ancak iş yaşamının, evlilik 

yaşamını olumsuz etkileyeceği anda iş yaşamından vazgeçeceğini de açıkça belirtmiştir. 

Sağlıklı bir evlilik yaşamında kadın ve erkeğin geleneksel rollerinin dışına çıkmaması 

gerektiğini ifade etmiştir.  

G23, K20,V: “Yani evlenince de çalışmak istiyorum tabiki...ama eşimin maddi 

durumu iyiyse, yani çalışmaya da mecbur değilsem ve eşim de istemezse çalışmam yani. 

Evlilik yaşamını olumsuz etkileyecek bir iş hayatına bence hiç bir kadın ok demez. Yani 

haftanın her günü mesaiye kalıyorsan, ne biliyim sürekli seyahat etmen gerekiyorsa 

evdeki hayatın olumsuz etkilenir. Çünkü kadından asıl beklenen ev yaşamını idare 

etmesi erkeğin de para kazanması. Bu rolleri tersine çevirdiğinde sağlıklı bir evlilik 

ortamının oluşacağını sanmıyorum”.  

G34, K23,V:“Hem evli hem çalışmak kadın için çok zor bence, hele bir de çocuk 

varsa...ablamdan biliyorum, o bir dershanede öğretmen, yani bir bankacıya göre falan 

nispeten daha iyi çalışma saatleri. Ama yine de zorlanıyor. Gördüm onun halini, o 

yüzden bence özellikle çocuktan sonra kadın eğer maddi durumu iyiyse çalışmayabilir. 

Yani ben ablamı gördükten sonra çalışmam heralde diyorum. Çocuğuna yeteri kadar 

vakit ayıramıyorsun, eve geliyorsun yorgunsun, enerjin yok, evin sorumlulukları var 

yerine getirmen gereken. Hadi bir akşam, iki akşam dışarda yedin ya da dışardan 
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söyledin e hergün bunu yapamazsın yani her erkek karısından bir kap yemek bekler. O 

yüzden, o çocuk da yaparım karıyer de çok kolay birşey değil yani, en anlayışlı kocan 

bile olsa zor.”  

Görüşülen öğrencilerden G34, ablası sayesinde gözlemlediği deneyimi ile 

düşüncelerini dile getirmiş ve özellikle çocuktan sonra maddi durumu iyiyse 

çalışmayacağını belirtmiştir. Çocuğun bir kadın için herşeyin üstünde olduğu, 

geleneksel bakış açısında kadına yüklenen en önemli rolün annelik olduğu söylemini 

burada da görmekteyiz. Bunun yanında, yine ataerkil yaşam biçimine vurgu yapacak 

şekilde, kocanın evde karısından “bir kap” yemek bekleyeceğine de vurgu yapılmıştır, 

evin sorumluluğu kadının ihmal etmemesi gereken görevlerinden biridir.  

G42,E21,D: “Kadının çalışıp çalışmaması değil bence önemli olan çalışırken de 

evini, eşini ihmal etmiyorsa tabi ki çalışsın. Ama işi bahane ederek evin düzenini 

aksatıyorsa, ne biliyim kocasından eve geç geliyorsa o zaman bence evlilikte 

huzursuzluk çıkar. Benim annem, anneannem mesela çalışmıyordu, ama biryere gitseler 

de hep babamdan, dedemden önce gelirlerdi eve. Demek ki evin düzeninin 

bozulmaması, evliliğin düzenden çıkmaması için bunların korunması gerekiyor diye 

düşünüyorum ben de”.  

Görüşülen öğrencilerden G42, yine kendi ailesine, anne ve anneannesinden 

gördüklerinden yola çıkarak evlilik hayatına dair bir yorumda bulunmuştur. Evlilikte, ev 

ve aile düzeninin bozulmaması görevi ona göre kadına verilmiştir ve kadın bu görevini 

yerine getirdiği sürece çalışabilir. Düzenin korunmasına ilişkin vurgu da, bizi 

geleneksel değerlerin muhafazası konusundaki hassasiyete götürmektedir.  

Bir toplumda kadınların sahip oldukları konumun temel göstergesi, onların 

yaşamın tüm alanlarına katılım biçimi ve düzeyi, yani yaşamı sahiplenme düzeyidir. 

Yaşamı sahiplenmeden kastedilen, ait olunan toplumsal yapının tekrar üretilmesi ve 

dönüştürülmesi sürecinde bir birey, bir özne olarak yer alma gücüdür. Bu açıdan 

kadınların durumuna bakıldığında, sosyal yaşamın birçok alanında olduğu gibi siyasal 

alanda da varlık koşulları oldukça problemlidir. Toplumların gelişmişlik düzeyinin 

önemli bir göstergesi, özellikle demokratik olmasının temel koşullarından biri, herhangi 
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bir cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit hak ve katılım koşullarına sahip olup olmaması 

olarak kabul edilmektedir. Bu koşulların yapılanması ise, bir yandan kamu alanında 

mevcut taleplere, diğer yandan da siyasal karar organlarında hakim olan anlayışa 

dayanmaktadır. (Yeşiltuna, 2007:154). Bu anlamda siyasi iktidarların kadına yönelik 

söylemlerini değişen sosyo-politik dönemlerle birlikte en açık görebileceğimiz alanlar 

hükümet programları olmaktadır.  

80’lerden itibaren kurulan hükümetlerin, hükümet programlarında kadına zaman 

içerisinde özellikle 90’lardan itibaren yoğunlaşarak, liberal sistemin bir parçası olma 

imkanı tanınmakta, işgücü olarak kadın emeğinden faydalanılması teşvik edilmekte, 

ancak diğer yandan da geleneksel söylem içindeki “kadının yeri ailesinin yanıdır” 

anlayışı korunmakta, kadın aile kurumu içinde varlığını ortaya koyabilmektedir. Çalışan 

kadın da olsa, o ya iyi bir eş ya da iyi bir anne figürü olarak siyasi partilerin 

reklemlarında yer almaktadır. Hükümet programlarında “girişimci” kimliği verilen 

kadın bu noktadan sonra hem liberal ekonomik sistemin bir parçası olacaktır hem de 

geleneksel yaşamdaki yerini korumaya devam edecektir.  

2000’li yıllara gelindiğinde son döneme damgasını vuracak bir siyasi düzene 

geçilmiştir. Erdoğan başkanlığında kurulan Ak Parti’nin hükümet programı, ‘siyasal 

islam’ temelinde gelebilecek tepkilere karşı taşıdıkları hassasiyeti ortaya koyarcasına, 

‘modern islam’ olarak nitelenen bir söyleme yönelmişlerdir. “Kadınlarımız hayatın 

yükünü erkeklerle birlikte paylaşmalarına rağmen, hak ettikleri statüye 

kavuşamamışlardır. Uygulayacağımız tüm politikalarda bu durumu göz önünde 

bulunduracaktır. Kadınlarımızın, erkeklerle birlikte her alanda toplumsal sorumluluğu 

yüklenecek statüye kavuşturulması temel hedefimiz olacaktır. Sağlıklı nesillerin 

yetiştirilmesi ve ailede mutluluğun sağlanması için kadın sorunlarının giderilmesine 

büyük önem verilecektir. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

ile getirilen ilkelerin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Kadına yönelik 

şiddetin, cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesi, muhtaç durumdaki kadınların 

desteklenmesi ve korunması, öncelikli politikalarımız arasında yer 

alacaktır.”(Yeşiltuna, 2007:172). Hükümet programında yer alan bu metin bize, kadının 

eşitliği konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederken, eşitliğin 

sağlanmasının asıl amacının; kadının geleneksel cinsiyet rolleri dahilindeki, 
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“çocuklarını sağlıklı yetiştirebilmesi görevini” yerine getirebilmek için bu eşitliğin 

sağlanmasının gerekli olduğu söylemi yer almaktadır.  

Ak Parti(2003) 59. Hükümetin programı, geleneksel aile anlayışı merkezinde 

içerilen geleneksel rolüyle kadının toplumsal konumunu tanımlarken, özel alana 

kapatarak görünmez kılmaktadır. “Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın 

oluşmasında rol oynayan önemli bir kurumdur. Toplumsal mutluluk, dayanışma, 

barış,sevgi ve saygının yolu aileden geçer. Yaşanan bütün olumsuzluklara ve ekonomik 

sıkıntılara rağmen toplum olarak ayakta duruşumuzu büyük çapta sağlam aile yapımıza 

borçlu olduğumuz açıktır. Hükümetimiz aile merkezli politikalara öncelik verecektir. 

Kadınlarımız sadece toplumlumuzun yarısını oluşturdukları için değil, birey ve 

toplumun gelişimi ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde özel bir konuma sahiptirler. 

Yılların ihmali sonucu biriken her türlü sorunlarıyla ilgilenilmesi, Hükümetimizin 

öncelik verdiği bir konudur.” Böylece, tüm uluslararası antlaşmalara ve ülke içinde 

oluşmuş kadın hareketlerinin belli birikimine rağmen, siyasal iktidarın söyleminde 

kadın hala aile içinde, ailesi için, ailesi aracılığıyla varlık alanı bulabilen özel bir 

konuma yerleştirilmektedir.  

Günümüzde en son olarak yayımlanan 65. Hükümet programında, 2003 yılında 

yayımlanan 59. Hükümet programıyla aynı düzlemde gelişmelerin olmasının 

hedeflendiği belirtilmektedir. Başbakan Binali Yıldırım, Mayıs 2016’da yayımlanan 65. 

Hükümet Programında, kadına yönelik söylemlerini şu ifadelerle belirtmiştir: “65’inci 

Hükûmet olarak, kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmeleri, daha 

kaliteli eğitim almaları, karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, 

işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve 

kadın girişimci sayısının artırılması temel hedeflerimizdir. Kadın istihdamına yönelik 

getirdiğimiz istihdam teşviklerinin devamını sağlayacağız. Kadın Girişimciliği 

Programı hazırlayarak uygulamaya koyacak ve kadınlarımızın iş hayatına atılmalarını 

kolaylaştıracağız. Çalışanların ve işverenlerin kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini 

güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturucu programları artıracağız. Kadınlarımız 

için iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikalarını hayata 

geçireceğiz.”(https://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/HProgram.pdf).

 Kadının çalışma yaşamına girmesi, kadın istihdamının arttırılması yönünde 

https://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/HProgram.pdf
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programlar hazırlanacağını belirten Başbakan, kadının iş ve aile yaşamını birarada 

sürdürebilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, yine geleneksel söylem içinde 

yer alan “aile kurumu içinde kadın” algısından bahsetmiştir. Kadının çalışma yaşamına 

girmesini teşvik edici uygulamalar, onun, aile yaşamının sorumluluklarını devam 

ettirerek bunu gerçekleştirebilmesi adına yapılacaktır. Çünkü kadın asli görevi olan aile 

toplumun bekası için ihmal edilmemesi gereken başlıca kurumdur.  

1980’lerden itibaren küresel ekonominin ihtiyaçlarının değişmiş, kadının artık 

sadece ev içinde değil, ekonomik döngünün de bir parçası olması gerektiği düşüncesi ön 

plana çıkmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de tartışılmakta olan iş ve aile yaşamını 

uyumlaştırma politikaları cinsiyet eşitliğinden ziyade doğurganlığı artırmayı 

hedeflemekte, bu nedenle kadınların ne aile içinde ne de işgücü piyasasındaki eşitsiz 

konumunda olumlu bir değişme görülmemektedir. (Ulutaş,2013:89).  

 “Sosyo kültürel değișme süreci” içinde cinsiyet algıları, cinsiyet rol ve statüleri 

cinsler arası ilișkilerin düzenlenme biçimleri gibi özelliklerle ilgili cinsiyet kültürü ve 

bir kurum olarak evliliğe ilișkin algılar da değișime uğramaktadır. Görüşmelerde 

üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel ve geleneksel 

olmayan algılarını belirlemek amacıyla yapılan sohbetlerde; öğrencilere “kadının temel 

görevi eve ve aileye bakmaktır”, “evin reisi erkek olmalıdır”, “ailenin geçimini 

sağlamak erkeğin sorumluluğunda olmalıdır” vb. gibi toplumsal cinsiyet rollerini içeren 

ifadelere sıkça rastlanmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin cinsiyet rolleri konusunda 

geleneksel rolleri benimsediklerini ortaya çıkarmıştır.  

Geleneksel olarak toplumsal cinsiyet rolüne göre erkeğin görevi ekmek parasını 

kazanmak iken, kadının en önemli sorumluluğu çocukları büyütmek ve aile yaşamını 

sürdürmektir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular da  kız öğrencilerin 

de erkek öğrencilerin de evlilik ve  aile yaşamında temel sosyal ve ekonomik faaliyet 

alanlarını toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde değerlendirdikleri sonucunu ortaya 

çıkarmıştır.  

Yapılan görüşmelerde, üniversite gençliğinin kız ya da erkek fark etmeden en 

muhafazakar alanı olarak aile ve evlilik olduğu ortaya çıkmıştır. Evlilik konusuna 

hassas yaklaşan örneklem grubu, bunun olması gereken, yapısı bozulmaması gereken, 
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mümkün olduğunca mantık çerçevesinde ve kuralların çok da dışına çıkılmadan 

kurulması ve yürütülmesi gereken bir yapı olduğunu düşünmektedir. Dikkat çekici bir 

diğer noktada “aile” kelimesinin yapılan görüşmelerde toplam 1258 kez kullanılmış 

olmasıdır. Bu rakam temalar bağlamında ele alındığında en çok kullanılan kelime 

olmuştur. Görüşülen gençler tüketim temasından bahsederkern de, arkadaşlık 

ilişkilerinden bahsederken de, siyasi görüşlerini dile getirirken de, kısacası görüşmelerin 

tümünde aileye göndermede bulunmuşlardır. Görüşülen öğrencilerin yaşama ilişkin 

algılarını oluşturan tüm alanlarda aile kelimesi büyük önem taşımaktadır. Burada 

çalışma grubunun henüz daha maddi olarak bağımsızlıklarını kazanamamış olmalarının 

ve bu nedenle kendilerini bağlı oldukları aile kurumundan hareketle konumlandırıyor 

olmalarının etkisi büyüktür. Ancak dikkat çekici bir nokta şudur ki, 18 yaşını aşmış ve 

üniversite öğrencisi kimliğindeki birey, yasal olarak bağımsız olarak kabul edilmesine 

rağmen, toplumumuzda aileyle bağı kopmayan  ve bu anlamda geleneksel toplumsal 

değerlerin egemenliğinde yaşamını sürdürdüğü birey olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 2.3.3. Kürtaj 

Kürtaj gerek dünya ölçeğinde gerekse de ülkemizde çokça tartışılmakta olan bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ülke kendi iç yasal düzenlemelerinde kürtaja 

ilişkin çeşitli sınırlamalar getirmişler ve konuyu tartışırken veya yasalaştırırken duruma 

üç temel noktadan yaklaşmışlardır. Bunlardan ilki kadının isteyerek olan bir 

birlikteliğinden sonra meydana gelen istenmeyen bir gebelik durumunda, bir diğeri ise 

ensest, tecavüz, gibi durumlarda kürtajın olabilirliği üzerinedir. Bir üçüncü tartışma da 

özellikle annenin sağlığını tehdit eden bir sorunun varlığı durumunda veya bebeğin 

sağlığı ile ilgili olarak gebeliğin sonlandırılması ile ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. 

En ciddi tartışmalar özellikle ilk maddeye ilişkin yürütülmekte, ikinci ve üçüncü 

durumlar için ise kürtaj konusunda en muhafazakar çevreler bile konuya daha ılımlı 

yaklaşabilmektedirler. Bu nedenle de yapılan görüşmeler sırasında üzerinde en çok 

konuşulan ve tartışılan konu kürtajın ilk maddede belirtildiği üzere kadının isteyerek 

yaşadığı birliktelikten sonra meydana gelen istenmeyen gebelik durumu olmuştur.  
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Kürtaj Amerikan muhafazakarlığının karşı olduğu fiiller arasında başta 

gelmektedir. Çünkü kürtaj, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının ihlali olarak 

görülmektedir. Bu anlayışa göre, insan hayatı annenin hamile kaldığı ilk günden başlar. 

Anne karnındaki bir bebeğin doğum dışı herhangi bir sebeple alınması cinayet olarak 

kabul edilmektedir. Bu nedenle, Amerika’nın tamamında anayasal ve kanuni 

değişikliklerle kürtaj yasaklatılmaya çalışılmaktadır. Masum insan hayatına son vermek 

olarak görülen kürtaj bariz bir dille “şeytana hizmet etmek” şeklinde yorumlanmaktadır. 

Bir yandan kürtajın tamamen kaldırılması desteklenirken, diğer yandan kürtaja 

sebebiyet veren şeyleri ortadan kaldırmaya yönelik icraatlar teklif edilmektedir. Bu 

teklifler arasında evliliğin teşviki ve kolaylaştırılması, evlilik sonucu doğan çocuklar 

için ailelere maddi destek sağlanması, evlilik dışı doğum ve 18 yaş altı evliliklerin 

destek kapsamı dışına alınması, hamilelik bakım ve bilgilendirme merkezlerinin 

kurulması, kürtaja karşı eğitim gibi çalışmalar yer almaktadır (J.Beckwith,2000:84-98). 

Türk toplumsal yapısında da Amerika’daki muhafazakar inancın benzeri şekilde, 

insan hamileliğinin ilk gününden başlayarak yaratılmış bir varlık olarak düşünülmekte 

ve hamileliğin hiçbir aşamasında anne karnından alınmayacağı görüşü hakim 

olmaktadır. Uzun yıllardır devlet yönetiminde iktidar parti olan Ak Parti  hükümeti, 

kürtajın bir aile planlaması yöntemi olarak kullanılmasına son derece karşı olduğunu ve 

muhafazakar arka planın bir ürünü olarak nüfus artışını desteklediğini belirtmiştir. (Ak 

Parti, “Kürtaj Aile Planlamasında Bir Yönetm Değil” 29 Mayıs 2012, www. Ak 

Parti.org.tr/site/haberler). Araştırma verileri sonuçlarına göre, devlet politikalarıyla 

uyumlu bir şekilde, kürtaja ilişkin algının toplum kesimlerince kabul gördüğüortaya 

çıkmıştır. 

Yapılan görüşmelerde, doğum kontrolü hem taşra hem de kent kökenli 

cevaplayıcılar tarafından desteklenmiştir. Doğum kontrolü  konusunda bilgilendirici 

rolü devletin üstlenmesi gerektiğini dile getirenler de olmuştur. Bunun yanında kürtajın 

asla bir doğum kontrolü olarak kabul edilmemesi konusunda bir görüş birliği söz 

konusudur. Kürtaja ilişkin ortak kanı günah olduğu ve Allah’ın verdiği canın alınmasına 

ilişkindir. 
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Görüşülen gençlerden G26, kürtajın günah olduğunu kesin bir dille ifade 

ederken, bunun doğum kontrol yöntemi gibi gösterilmesine de karşı olduğunu açıkça 

belirtmiştir.  

G26,K20,D:“Kürtaj bence herşeyden önce günah...yani bunu doğum kontrolü 

gibi görüp meşrulaştırmaya çalışanları da anlamıyorum. Biri doğum kontrolü 

kullanmadığı için hamile kalıyor ve sonra istemiyorum diye aldırıyor o canı... bunun 

neresi doğum kontrolü, sorumsuzluktan kaynaklanan sonrasında da günaha giden bir 

yol...Allah’ın verdiği canı Allah’tan başkası alamaz...” G26, kürtajı sorumsuzluğun 

sonucu yapılan bir davranış olarak gördüğünü ifade ederken, bunu bir doğum kontrol 

yöntemi olarak görmediğini açıkça ifade etmiştir.  

Görüşülen gençlerden G15, kürtaja ilişkin düzenlemelerin devlet tarafından 

yapılmasını onayladığını belirtirken, sağlık sebebiyle yapılanları hariç tutarak kürtajın 

sorumsuzluk sonucu yapıldığını ifade etmiş ve yasal düzenlemelerin getirilmesini 

gerekli bulduğunu belirtmiştir.  

G15,E20,D:“Yani zorunluluktan ötürü, sağlık sebebiyle kürtaj yaptırmak ayrı 

tabi...ama ilişkiye girdin, korunmadın hamile kaldın e hadi aldırıyım denmez. Bu kadar 

kolay da olmamalı. Sorumsuzluk sonucu hamile kalmışsın demek ki onun çözümü de 

kürtaj olmamalı. Tabi ki işin günah boyutu da var..Allah'ın verdiği canı kendi 

sorumsuzluğun yüzünden alıyorsun. Açıkçası ben kürtaja ilişkin düzenlemelerin devlet 

tarafından yapılmasını, yasal sınırlamalar getirilmesini onaylıyorum.” 

Öğrencilerden G15 ve  G26  aynı bakış açısına sahiptir; her ikisi de kürtajı bir 

sorumsuzluk olarak görmektedir.  

G3 sağlık faktörü ve tecavüz sonucu gebe kalma durumunu istisnai bir durum 

olarak ayırarak, bunların dışındaki kürtajı sorumsuzluğun bir sonucu olarak kabul 

etmektedir. Evli olmamasına rağmen ilişkiye girmek görüşmeciye göre zaten bir 

sorumsuzluktur ve bunun sonucunda hamile kalınması da bu sorumsuzluğun bedeli 

olarak kabul edilmektedir.  
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G3,K22,V: “şimdi kürtaj diyince...farklılıklar da var tabi. Yani tecavüz sonucu 

hamile kaldıysa kadın, tecavüzcüsünün çocuğunu doğurmak istemez tabi ki... o zaman 

kürtaj yaptıracak doğal olarak. Ama hani kendi sorumsuzluğuysa...yani çocuk 

istemiyorum diyip de korunmuyorsa ya da evli olmamasına rağmen ilişkiye 

giriyorsa...kürtaj çözüm olmamalı. Yasal düzenlemeleri de bu anlamda destekliyorum 

ama tabi istisnai durumlar da yer almalı”.  

Yine görüşülen öğrencilerden G49 da kürtajın doğum kontrol yöntemi olarak 

görülmemesi gerektiğini kesin bir dille ifade etmiştir. 

G49,K21,V: “Kürtaj günah olmasının da ötesinde birşey bence. Yani kendi 

sorumsuzluğun sebebiyle bir canlıyı hayatından ediyorsun. Evli bir çift çocuk 

istemeyebilir tabi ama bunun için doğum kontrol yöntemlerini kullanmalı. Kürtaj asla 

bir doğum kontrol yöntemi değil bence”.  

 Görüşülen öğrencilerden G28, kürtajın günah olduğunu net bir şekilde ifade 

ederken, ailesini bu konudaki görüşlerinin de bu yönde olduğundan kendi 

yaşamlarından örnek vererek söz etmiştir.  

G28,E23,D: “Kürtaj tabiki günahtır. Yani evlilik dışı kürtajdan bahsetmiyorum 

bile, orda olay başından itibaren yanlış, günah zaten... ama evlilikte de kürtaj sırf çocuk 

istemiyorum demekle bir insan bunu yapamaz. Sağlıkla ilgili bir sebep yoksa kürtaj 

kabullenemez. Benim ablam evli, ilk çocuğundan kısa bir süre sonra hamile kaldı. 

Planlı birşey değildi onlar için, Allah affetsin istedikleri birşey de değildi. Ama mesela 

arkadaşları falan sordu ona napıcaksın diye, napıcam doğurucam tabi dedi. Allah da 

yardım etti onlara. Kürtajın k’si bile konuşulmadı bizim ailede yani...”Ailesinden örnek 

veren G28, istenmeyen bir hamilelik durumunda bile kürtajın ailesinde konuşulmadığını 

belirtmiş ve geleneksel anlayıştaki “çocuğu veren Allah rızkını da verir” inancını 

taşıdğını, Allah da yardım etti ifadesiyle belli etmiştir.  

Görüşülen öğrencilerden elde edilen yanıtlar ışığında kürtaj konusu 

değerlendirildiğinde tecavüz ya da sağlık sorunları dışında kürtajın kabul edilemez ve 

bir doğum kontrol yöntemi olarak algılanamaz olduğu ve genel hakim görüş olarak 

Allah’ın verdiği canı ancak Allah’ın alabileceği anlayışı hakimdir. Bu noktada, evlilik 



217 
 

dışı ilişkiye girme “sorumsuzluğunu”  gösteren kişiler için kürtajın bir çözüm yolu 

olarak görülmesi en çok eleştirilen konulardan biri olmuştur.  Önceki başlıklarda da yer 

verildiği üzere, evlilik dışı cinsel ilişki kız öğrenciler tarafından da, erkek öğrenciler 

tarafından da kabul görmemektedir. Bu ilişkinin bir sonucu olarak yaşanan gebelik 

durumu ise sorumsuzluğun bir sonucu olarak kabul edilmekte, kürtaj bu durumdakiler 

için bir çözüm olarak yer almamalıdır görüşü de genel hakim görüş olarak araştırma 

sonucundakarşımıza çıkmıştır.Bunun yanında ise, sağlık sebebiyle zorunluluktan ya da 

tecavüz sonucu hamileliklerde kürtaj yapılması görüşülen öğrenciler tarafından kabul 

edilir bir durum olarak algılanmaktadır. Kürtaj, keyfi sebeplerle olduğu ya da 

“sorumsuzluk” sonucu hamile kalındığı durumlarda kabul edilemezdir.  

Tecavüz sonucu hamileliği sonlandırmayı kabul eden görüşülen kitle, bu 

noktada ülkedeki kanunlarla farklılaşmaktadır. 2014 yılında yapılan bir haberde, 

tecavüz sonucunda hamile kalan 16 yaşındaki kız çocuğunun kürtaj başvurusunu 

mahkemenin, “Anne yönünden sorun yaratmadığı ve başka bir zorunluluk hali olmadığı 

sürece gebeliği sonlandırmak ceninin yaşam hakkının ihlali sayılır” gerekçesiyle 

reddettiği ortaya çıkmıştır (http://bianet.org/bianet/kadin/152892-mahkeme-kurtaj-

ceninin-yasam-hakkinin-ihlalidir). “Nüfus planlanması kanuna göre gebelik annenin 

isteği üzerine 10. haftadan önce sonlandırılabilir. 10. haftadan sonra ise annenin hayatını 

tehdit etmesi ve doğacak çocuğun gelecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı 

hallerde raporla kürtaj yapılır. Ancak hekim bu kürtaj sonrası 24 saat içinde müdahale 

yapılan kadının kimliğini ve müdahale gerekçesini sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri 

ile hükümet tabipliklerine bildirmek zorundadır.” ifadesi mahkeme kararında yer 

almıştır. Söz konusu kararı görüşülen kitle onaylamadığını ve doğru bulmadığını, bu 

tarz sebeplerle gerçekleştirilecek kürtaj yasasının ayrı olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Türkiye’de muhafazakarlık eksenli bir yönetimde bulunan Ak Parti     Hükümeti, 

son yıllarda kürtaja ilişkin karşı tavrını oldukça net bir şekilde dile getirmektedir. Ak 

Parti     lideri Recep Tayyip Erdoğan, kürtajı açıkça bir cinayet olarak gördüğünü ifade 

etmiş ve konuyla ilgili mevcut düzenlemeleri değiştirme yolunda olduklarını belirtmiştir 

(Hürriyet Gazetesi, “Kürtaj Yasası Çıkartacağız” 30 Mayıs 2012). Bu amaçla Ak Parti, 

Mayıs 2012’de Sağlık Bakanı Recep Özdağ’ın hazırladığı bir rapor ve yasa tasarısıyla 

http://bianet.org/bianet/kadin/152892-mahkeme-kurtaj-ceninin-yasam-hakkinin-ihlalidir
http://bianet.org/bianet/kadin/152892-mahkeme-kurtaj-ceninin-yasam-hakkinin-ihlalidir
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kürtajı sınırlandırma konusunda çalışmalar yürütmüştür. Ak Parti    , kürtajın bir aile 

planlaması yöntemi olarak kullanılmasına son derece karşı olduğunu ve muhafazakar 

arka planın bir ürünü olarak nüfus artışını desteklediğini belirtmiştir (Ak Parti , “Kürtaj 

Aile Planlamasında Bir Yöntem Değil,” 29 Mayıs 2012, www.Ak Parti    

arti.org.tr/site/haberler/kurtaj-aile-planlamasında- bir-yöntem-degil/26606 .Parti, kürtaj 

konusunda son kararın anneye ait olması gerektiği görüşüne karşıdır, çünkü anne 

karnındaki bebeğin de anne gibi bir insan olduğu düşünülmektedir. Kürtaj konusunda 

daha sert bir tavır sergileyen bir diğer muahafazakar parti olan Saadet Partisi, kürtaja ek 

olarak kürtaja en önemli sebeplerden biri olan zinanın da yasaklanması gerektiği 

görüşündedir (Radikal, “Zina Serbest: Kürtaj Yasak,” 3 Haziran 2012).  

Siyasi iktidarın kürtaj konusundaki net tavrından, araştırmanın örneklemini 

oluşturan üniversite öğrencilerinin de son derece etkilendiği yapılan görüşmeler 

sonunda ortaya çıkmıştır. Siyasi konjoktürün belirlediği toplumsal değer yargılarının, 

üniversite öğrencileri tarafından kabul edilmiş ve içselleştirilmiş olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

2.4. Kadın Kimliği  

 Ulus devletin kurulması aşamasında modernitenin göstergelerinden biri olarak 

oluşturulmaya çalışılan kadın kimliğinde zamanla kırılmalar yaşanmıştır. Bu 

kırılmalardan belki de en önemlisi dünyada esen liberalleşme rüzgarlarının etkisi ve çok 

partili sisteme geçiş aşamasında ortaya çıkan popülist politikaların sonucu olarak, 

muhafazakar yapıların isteklerinin siyasi alanda karşılık bulmasıdır. Diğer taraftan 

modernleşmenin, dünya ölçeğinde kadınlar açısından beklenen sonuçları 

gerçekleştirememesi ve kadınlara endüstrileşme ve kentleşme süresinde yeni yükler 

getirmesinin sonucu olarak, Türk modernleşmesinde kadınlar lehine görece önemli 

kazanımlar elde edilmesine rağmen, hedeflenen düzeye ulaşılamamıştır. Toplumsal 

cinsiyet eşitliği konusu ele alındığında, ulusal planda hedeflenenlerin bugüne dek 

istenilen düzeyde sağlanamamasında, geleneksel ataerkil yapının yaygınlığı kadar, bu 

yapının  kendini yeniden üretmede kullandığı mekanizmaların da etkisi vardır. 

http://www.akparti.org.tr/site/haberler/kurtaj-aile-planlamasında- bir-yöntem-degil/26606
http://www.akparti.org.tr/site/haberler/kurtaj-aile-planlamasında- bir-yöntem-degil/26606
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Hız kesmeyen liberalleşmeye eşlik eden küreselleşme süreci, din ve devlet 

ilişkileri de dahil olmak üzere ulusal alanı daraltmış, ekonomik yapıda olduğu gibi 

sosyo-kültürel ve siyasi alandaki bütün ilişkileri uluslararası boyuta taşımıştır (Roy, 

2003:108-110). Toplumsal olaylar ve sosyo-kültürel değişkenler arasındaki bu karşılıklı 

etkileşim ve hayata geçirilen yeni ilke ve inkılapların tarihsel, epistemolojik ve fikrî 

temelleri dikkate alındığı takdirde, sosyolojik bir perspektiften bakma olanağı 

doğacaktır (Özdalga, 2007:5-12). Toplumsal yapının değişime dirençli karakteri göz 

önünde bulundurulduğunda, diğer bütün modernleştirici uygulamalar gibi kadınların 

eşitliğine ilişkin yenilikler de zaman zaman geleneksel kalıplarla karşı karşıya kalmıştır 

(Kandiyoti, 2011: 23-27) 

Günümüzde, küreselleşmeye eklemlenen İslamcı söylemin devlet üstü, 

stratejiden yoksun durumunu açıkça ortaya koyan bir analiz Roy tarafından dile 

getirilmektedir. Roy’un yeni İslamcılık için kullandığı tanım, Ghassan Salamé’den 

aldığı, “demokratsız demokratikleşme”dir. Roy, İslamcılığın modernite ve küreselleşme 

süreçlerine eklemlenerek iflas ettiğini iddia etmektedir (Roy, 2003:189-190):  

“(….) İslamileşme, her tür siyasal projeden özerkleşmiştir ve aslında, şeriat talebi de 

dahil olmak üzere İslamcı projeyle çelişki halinde kendini göstermektedir. Gerçekte çok 

klasik olan pratik ve stratejileri (toplumun ileri gelenlerinin arasına girme, saygınlık 

kazanmak için hayır işlerinde bulunma, korporatizm, kimlik arayışı) dile getirmek için 

dinsel bir gramerin ve dilin gitgide daha genel bir biçimde kullanılması, İslamcı 

konuyu, hatta siyaseti sulandırmakta ve stratejik açıdan kilit önemde olsa da ulusal 

devletin artık toplumu var eden şey olmaktan çıktığı, daha parçalanmış bir toplumun 

ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Böylelikle iki farklı mantık belirmektedir: bir taraftan 

İslamcıların siyaset oyunuyla bütünleşmeleri yoluyla ulus-devletin güçlendirilmesi; 

diğer taraftan da, daha parçalanmış, ama aynı zamanda ulusötesi akımların katettikleri 

bir toplumda devletin merkezinin kayması; devletle araya giren bu mesafenin 

formülasyonunu bu toplum tam da İslam’da bulmaktadır.” 

Roy, İslamcılığın siyasi ve ekonomik anlamda iflas ettiği, yani tam anlamıyla 

küreselleştiğini, ancak bazı Batılı değerleri reddetmek (eşcinsellik ya da kadının 

cinselliği özgürce yaşaması örneklerinde olduğu üzere) suretiyle yerel dinamiklerin 
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desteğinin ancak bu şekilde sürdürülebildiğini ifade etmektedir. Araştırmadan elde 

edilen veriler, kadın kimliğinin reddedilen Batılı değerler olarak gençler arasında da 

geleneksel bakış açısıyla kabul edildiğini ortaya koymaktadır. 

 

2.4.1. Çalışan Kadın 

Ulusal kimlik oluşturma sürecine, eleştirel kadın tarihi analiziyle bakan 

araştırmacıların, bu sürecin kadınların aleyhine sonuçlar doğurmasının nedenine ilişkin 

çalışmalarında, ortak bir çıkarım olarak kabul ettikleri sonuç; bu sürecin kadınlar 

tarafından  da  içselleştirilmiş olmasıdır. Ataerkil yapı, sadece kadın ve erkek cinsi 

arasında gelişen tahakküm ilişkisine dayalı etkin bir mekanizmadan ibaret olmayıp, 

toplumsal alandaki güç ve iktidar ilişkileri ve süregiden sınıf hiyerarşileri içinde 

varoluşsal ve dinamik bir süreci içermektedir. Ataerkinin sadece kadınlar üzerinde tek 

taraflı bir tahakküm ilişkisine denk düşmediğini, onun sınıfsal yapının bir unsuru olarak, 

sosyal yapı ve sosyal eyleyenler arasındaki karşılıklı eylemlerle belirlendiğini, erkek 

egemen sistemin sürdürülmesindeki kadın katkısını ‘ataerkil pazarlıklar’ olarak 

kavramsallaştıran Kandiyoti’ye göre, “ataerkil pazarlıklar” toplumsal içerimleri ortaya 

koymaktadır. Kandiyoti, karşılıklı etkileşim, rıza ve kabullenmeye dayalı süreci şu 

ifadelerle ortaya koymaktadır (Kandiyoti, 1991:162).  

“…onları eziyormuş gibi görünen sistemlere kadınlar da erkekler kadar bağlı 

olabilir. Ancak “ataerkil pazarlıklar” birtakım karşılıklı beklentilerin yerine 

getirileceği varsayımına dayanır ve bu beklentilerin niteliği toplumdan topluma 

değişir.” 

Kadın, kadın bedeni, kadının toplumdaki ve aile yaşamındaki rolleri konusunda 

fikrini açıkça belirten örneklem üzerinden bir analiz yapıldığında, Kandiyoti’nin 

“ataerkil pazarlıklar” kavramının gündelik yaşamda üniversite öğrencileri araında da 

kabul edildiği görülmektedir. Yapılan görüşmeler sırasında bu duruma açıkça 

rastlanmıştır. Evini ihmal etmediği sürece kadının çalışması gerektiği fikri sadece 

erkeklere ait değil, kadınlar tarafından da kabul edilen bir yargıdır. Bir diğer kritik nokta 

da, iş hayatında kız öğrencilerin kadın yöneticilerle değil, daha objektif olabileceği 

gerekçesiyle erkek yöneticlerle çalışma isteğidir: 
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Akşam eve geldiğinde karısını evde olmaması durumunda huzursuzluk 

çıkacağını, evin düzeninin bozulacağını belirten G11’e göre kadın çalışabilir ama her 

zaman için birinci ve öncelikli görevinin evle ilgilenmek olduğunu unutmamalıdır. Bu 

nedenle seçeceği iş de öncelikli görevini sekteye uğratmadan çalışabileceği bir iş olmalı, 

evinin ve kocasının sorumluluklarını ihmal etmeden çalışmalıdır.... 

G11,E22,V: “Kadın ev hayatını ihmal etmediği sürece çalışabilir tabi...sonuçta 

o kadar sene okuyor, başarılı oluyor. Ama özellikle de evlilikte kadın geç çıktığı, fazla 

mesaisi olan bir işte çalıştığı zaman o evin düzeni bozulur. Akşam mesela ben işten 

çıkıp eve geleceğim ama karım daha dönmemiş olacak...bu huzursuzluk yaratır, ya da 

sürekli seyahat edilmesi gereken bir iş de kadına göre değildir bence”. Bu noktada, 

G11 için geleneksel kadın rollerinin içerdiği sorumluluklara uyumlu işler ve çalışma 

koşullarında çalışma beklentisi vardır.  

Görüşülen öğrencilerden G34 de evlendikten sonra çalışmak istediğini, maddi 

açıdan bağımlı olmak istemeyeceğini belirtirken, önceliğinin aile hayatı olacağını da 

eklemiştir. Aile düzenini bozacak, eşinin huzursuz olduğu bir işte çalışmayacağıını, 

önceliğinin evliliği olacağını ifade etmiştir.  

G34, K23,V: “Yani tabiki evlenince de çalışmak istiyoryum. Ama iş konusunda 

aşırı hırslı olmam, illa yükseleyim çok iyi yerlere geleyim demem yani. Aile bütçesine 

katkım olsun, evet kendi ayaklarımın üzerinde durabileyim ama her zaman önceliğim 

eşim ve çocuklarım olur. Eşimin huzursuz olduğu bir işte çalışmam mesela. O 

konularda inat etmem yani...” G34 için, kendini geliştirme, karıyer sahibi olmadan, 

kaynak yaratmadan ziyade, ev bütçesine katkıda bulunma ve ailesi için faydalı olma 

beklentisi vardır.  

Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan iş yaşamında kadın algısıyla ilgili bir diğer 

önemli nokta, her iki cinsin de çalışma hayatında patron olarak kadını değil ,erkeği 

tercih edecekleri olmuştur. Geleneksel bakış açısıyla bir erkek, bir kadından emir 

almayı ya da hatalı bir davranışında bir kadın tarafından eleştirilmeyi istemediğini 

belirtirken, hemcinslerinin daha subjektif olduğunu, duygularını daha fazla iş yaşamına 

karıştırdığını düşündüğü için kız öğrenciler de müdürlerinin erkek olmasını 
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istemektedir. Erkek öğrenciler kadın müdürden emir almayı kendilerine 

yediremeyeceklerini belirterek bu durumu istemeyeceklerini belirtirken, kız öğrenciler 

ise kadınların özel yaşamlarını iş yaşamlarına daha çok karıştıracağı önyargısı ile, ve 

kadınlar arası kıskançlıkların daha fazla olacağı inancı nedeniyle erkek müdürle 

çalışmak istediklerini belirtmişlerdir.  

G15,E20,D: “Yani tabiki kadınlar da çalışma hayatında olmalı...ama ben 

mesela müdürümün kadın olmasını istemem. Kadından emir almak istemem ya da 

birşeyi yanlış/ ters yaptığımda beni bir kadın azarlasın istemem.”Görüşülen 

öğrencilerden G15, ataerkil bakış açısını ve erkek egemen toplumsal değerleri son 

derece özümsediğini, “kadından emir almak istemem” ifadeleriyle net bir şekilde ifade 

etmiştir.  

G49,K21,V: “Kadın tabiki çalışmalıdır, çalışmaması anormal bence. Ben iş 

yaşamında iş bitirici, çözüm odaklı bir müdürüm olsun isterim. Bu nedenle de erkek 

olmasını tercih ederim açıkçası. Çünkü kadın bir patron oduğunda her zaman rakabet 

içinde olur, kadınsal kıskançlıklar yaşanır. Ailevi ilişkiler, özel problemleri kadınlar ne 

yazık ki daha çok yansıtıyor bence. Erkekler ise işe geldikleri anda diğer şeyleri 

unutuyorlar, o yüzden bence daha objektif davranıyorlar”. Görüşülen öğrencilerden 

G49, hemcinslerini eleştirerek, çalışma yaşamında erkek patron tercih edeceğini ifade 

etmiştir. Bu noktada Kandiyoti’nin ifade ettiği “ataerkil pazarlıklar” kavramının 

üniversite öğrencileri arasında geçerli olduğu ifade edilebilir.  

G48, E24,V: "Evlendiğimde eşim isterse çalışablir tabi. ama açık söyliyim 

inşallah yeterli maddi imkanım olur da eşime çalışmasan da olur diyebilirim. yani 

günümüz koşullarında eve çift maaş girmesi önemli tabi, ama işte inşallah ona gerek 

kalmaz. zorunluluktna çalışmasın yani eşim. bir de tabi bence bir kadının öncelikli 

görevi annelik. yani bu kadına verilen birşey. karıyeri için çocuk yapmamak, iş 

yoğunluğu yüzünden çocuğuna vakit ayıramamak falan benim anladığım şeyler değil 

bunlar. eşimin çok başarılı bir iş kadını olmasını değil, çok iyi bir anne olmasını isterim 

açıkçası." Görüşülen öğrencilerden G48, kadına atfedilen annelik nosyonunun her türlü 

kimliğin, ve diğer herşeyin ötesinde olduğunu ifade ederek, özel yaşamında da eşinin, 
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tıpkı geleneksel bakış açısının kadına atfettiği rol gibi önce anne kimliğini taşımasını 

istediğini ifade etmiştir.  

Uluslararası araştırmalar, çalışan kadınlarda doğurganlık oranının ve çocuk ölüm 

oranının düştüğünü, dolayısıyla aile ölçeklerinin sağlık ve eğitime daha büyük pay 

ayrılabileceği bir konuma yöneldiğini göstermektedir. Aynı araştırmalar çalışan 

kadınların elde ettikleri gelirleri erkeklerden farklı olarak kendileri için değil, ağırlıkla 

aile için harcadıklarını göstermektedir. Erkekler kazançlarından göreli olarak eğlence, 

alkol, sigara gibi harcamalara daha fazla pay ayırırken, kadınlar kazançlarını daha çok 

çocukların eğitimine ve sağlığına harcamaktadır (Gürsel ve Uysal, 2010:62). Bu 

noktada kadınların iş yaşamından kazandıkları para, onlar için aile bütçesine katkı 

sağlayabilecek nitelikte olmaktadır. Günümüzde kadınlara yüklenen toplumsal rol 

gereği sabır, uysallık ve itaatkarlık özellikleri, vasıfsız, düşük ücretli, emek yoğun, 

rutin, sıkıcı, dikkat gerektiren ve hünere dayalı işlerde yoğunlaşmalarına sebep 

olmaktadır. Toplumun kendisine yüklediği rollere uygun olarak, güler yüz, el becerisi, 

cinsel cazibe gerektiren işler, toplumsal konulara ilişkin işler yahut kadınların ev içi 

sorumluluklarının ev dışındaki bir uzantısı olarak görülen eğitim, bakım ve temizlik 

işleri genel anlamda “kadın işi” olarak geçmektedir. Çalışma hayatındaki kadın-erkek 

ayrımcılığından dolayı yüksek kazançlı ve yüksek vasıflı bazı işlerin kadınlara kapalı 

tutulması, kadınların eşit işe eşit ücret alamamaları, yarı zamanlı, düşük statülü ve 

enformel işlerde çalışmaları ve sendikalaşma oranlarının düşük seviyelerde olması, 

kadınların işgücü piyasalarındaki ikincil konumlarının birer yansıması olarak kabul 

edilebilir (Ulutaş, 2009: 27-28). Kandiyoti’nin belirttiği gibi, kadınların da ataerkil 

yaşam biçimlerine erkekler kadar bağlı olabileceği gerçeği araştırmada ortaya çıkan 

sonuçlardan biridir. Kendi ayakları üztünde durmak istediğini, maddi açıdan kocasına 

bağlı kalmak istemeyeceğini belirten kız öğrenciler, evlilik hayatlarının birinci sırada 

geldiğini, çalıştıkları iş bu yaşamlarını etkiliyorsa ya da kocalarını rahatsız ediyorsa iş 

yaşamlarından vazgeçebileceklerini, mutlu yuvaları için bu konularda inat 

etmeyeceklerini belirterek, ataerkil sistemin kurallarına uyacaklarını belirtmişlerdir.  

2000’lerden itibaren Ak Parti hükümeti ile yönetilen Türkiye’de, yeni 

muhafazakarlıkla, muhafazakarlığın temel yapıları olan kutsal aile, annelik gibi yapıları 
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muhafaza edilerek, bu yapılar aracılığıyla eski muhafazakar temelin korunmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Günümüzdei yeni muhafazakarlığın temeli kadınların 

üstünden kurulmakta, kadınlar piyasada ucuz, güvencesiz, esnek çalışma koşullarında 

emek gücü olarak kullanılmakta ama bir yandan da siyasal İslam'ın gerektirdiği biçimde 

İslamcı-muhafazakar toplumun çözülmesini engellemek için gerekli olan kutsal sayılan 

annelik, aile, yuva yapan dişi kuş kavramlarının içine sıkıştırılmaktadır.  

2.4.2. İlişkilerde Kadın ve Kadın Bedeni 

Günümüz toplumlarında kadın ve kadın bedeni tüketim kültürüyle bir arada 

anlam taşımaktadır. Modern toplumun mükemmelleştirme hedefine içkin olan kadın 

bedeni, tüketim toplumunun kendisini sürdürmek için kullandığı araçlardan biri haline 

getirilmiştir (Baudraillard 2004). Özgün tarihi içinde kadın bedenini tüketim 

toplumunun kendisini devam ettirme araçlarından biri kıldığı Batı dünyasında, hiçbir 

kadının kendisine atfedilecek veya ondan esirgenecek olan “güzellik” ten 

kaçamayacağını söyler (Pacteau 2005:17, Dunkel et al. 2010). Zygmunt Bauman’a göre 

de tüketim kültürü düşüncesinin gücü, kitlesel pazarlama ve onunla ilişkili reklamcılığa 

dayanmaktadır (Bauman,2007:121). Reklamlar ile birlikte moda endüstrisi de özellikle 

kadınlara bedenlerini önemseme ve onu daha olumlu hale getirmek için çaba sarf 

etmeleri gerektiğini sürekli olarak anımsatırken, yeni bir tüketim toplumunun 

üretilmesini sağlayarak, bireylerin bu topluma katılmalarını öngörmektedir 

(Yılmaz,1998:286). Bu noktadan hareketle tüketimin sadece ekonomik ya da kültürel 

değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir olgu olduğu kabul görmektedir. Nitekim, 

tüketim kültürü değerleri içinde doğan bireyler tüketici olarak sosyalleşirken bu 

değerleri içselleştirmekte ve daha da ötesi, bireysel kimliklerin oluşturulması ve ifade 

edilmesi ile toplumsal farklılaşma sürecinde onları bir araç olarak kullanmaktadırlar 

(Bauman,2007:99-100). 

Çevre baskısı nedeniyle modaya uyum gösterilmesi gerektiğini söyleyen G44 

için kendi sınırları dahilinde dekoltenin moda olması durumunda bile bu modayı 

kendine bir şekilde uydurmanın imkanı vardır. Dekolte giymekten hoşlanmadığını bunu 

teşhircilik olarak gördüğünü belirten G44, modayı takip ettiğini belirterek, 
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G44,K20,D:“Günümüzde artık modaya uyum gösteremiyorsan dalga konusu 

oluyorsun. Yani artık bel çantasıyla dolaşan birini görünce dalga geciliyor, modaya 

uymak zorundasın. Yırtmaçlı uzun etekler mesela moda oldu, ben de aldım...tabi ben 

yine yırtmacıma dikkat ettim, otururken falan kapatarak oturuyorum ama yine de 

giyiyorum yani...moda dekolte giysileri de günlük hayatımıza sokuyor, e sen de içinde 

bulunduğun çevreye falan uyum göstermek için giyiyorsun. Tabi herkesin ölçüsü farklı 

oluyor. Kendimi rahatsız etmeyecek ölçüde ben bile uyuyorum yani.”  

G49, K21, V: “ Dekolteyi nasıl giydiğin nerede giydiğin ve ne amaçla giydiğin 

önemli bence. Yani bunu bir silah olarak kullanıyorsan, karşı tarafa istediğin birşeyi 

yaptırabilmek için bu ahlaksızlık bence. Var yani benim arkadaşlarım arasında da 

böyleleri. Ama ne biliyim hoşlandığın bir çocuğu görüceksin onu etkilemek için hafif bir 

dekoltenin olması masum birşey. Dediğim gibi ölçüsü ve amacı önemli bence. İnsan 

kendi sınırını kendi çizmeli,ahlak dediğin şey bu zaten.”Görüşülen öğrencilerden G49, 

hoşlandığı birini etkilemek için –sınırlılıklar içinde – dekolte giymeyi masum bulurken, 

bazı kız arkadaşlarının yaptığı gibi karşı cinsi bedeniyle etkileyip, istediği bir şeyi 

yaptırmak için bedenin kullanılmasını ahlaksızlık olarak ifade etmektedir. Ahlak 

anlayışında kişinin kendini sınırlamasının önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Görüşülen öğrenciler arasındaki bir diğer ortak kanı da erkeğe, sevgilin de olsa, 

kocan da olsa hatta baban da olsa güvenilmeyeceği konusundadır. Kız öğrenciler kendi 

hemcinslerini özellikle kendinden daha rahat giyinen, daha rahat davrananı her zaman 

için bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Erkeklere güvenilmemesinin sebebi hem bu 

“diğer” kızlardır hem de erkeğin yaradılışı nedeniyle karşı cinse çok da dirençli 

olamayacağı konusundaki önkabuldür. Toplumsal yaşamda ötelenmişlik deneyimi 

yaşayan kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda, kadınların, kadın dayanışmasının var 

olabileceğine dair inançlarını korumalarına rağmen kadınlar arasındaki eş cins 

çatışmalarıyla ilgili ‘kadın kadının kurdudur’ söylemini inşa ettikleri tespit edilmiştir. 

Konuyla ilgili çalışmalar, toplumsal yaşamda kendisine has özellikleriyle kendisini inşa 

etmeye, kendi sesini, gözlüğünü ve sözlüğünü (Şimşek, 2002) bulmaya çalışan kadının, 

yalnızca geleneğin eril güçleriyle değil erkek sesli kadınlarıyla da mücadele ettiğini 

ortaya koymuştur. Görüşmecilerden G23 de önceki çalışmaları olumlayan görüşüyle 

sahip olduğu kadın algısını şöyle belirtmiştir: 
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G23,K20,V:“…Yani şöyle söyleyim insan nefsine güvenmiyorum allame-i cihan 

da olsa… Hiçbir erkeğin bunu sağlayabileceğini düşünmüyorum bir kadına hayır bir 

kere diyebilir iki kere diyebilir kaç kere diyebilir?burada bu yüzüden  erkek kadar 

kadının da suçlı olduğunu hatta birisiyle beraber olduğunu bildiği halde bir erkeğe 

yanaşıyorsa kadının daha suçlu olduğunu düşünüyorum”.  

Erkek öğrenciler arasından da erkeğin nefsine çok güvenilmemesi gerektiğini 

belirtenler ve bu anlamda kendilerine eleştiri getirenler olmuştur. 

G48, E24,V: “Dekolte giyen bir kızı karşımda görürsem bakarım tabi... kim 

bakmam derse yalan söyler. Ve evet yani ilkel diyin ama erkeğin aklından o sırada bir 

sürü şey geçiyor. Kimisi aklından geçenleri eyleme de dönüştürmeye çalışıyor. Sevgilim 

olsa da bakarım,  bu içgüdüsel birşey, refleks gibi bir şey yani. Zaten dekolte giyen kız 

da bunun farkındadır.”  

Kadınlar, nefse, özellikle de erkeğin nefsine güvenil(e)meyeceği konusunda 

hemfikirdir; onlara göre erkeklerin dindar olması bu gerceği değiştirmez. Genel kabul 

olarak da erkeğin nefsini tutamayacağı, özellikle de güzel, çekici bir kadın karşısında 

erkeğin çok da reddetme şansının olmadığı, bunun da kişilik özelliklerinden çok, 

biyolojik bir farklılık sebebiyle olduğu görüşü hakimdir. Bu nedenle suçlu taraf olarak 

kadın görülmekte, güvenilmemesi gereken asıl kişi olarak kadın kabul edilmektedir. Bu 

noktada geleneksel ataerkil yapının benimsediği; kendini denetlemesi gereken kadın 

algısının, namuslu olması gereken kadın beklentisinin, örtük olarak kabul edildiği 

söylenebilir.  

Kadına ilişkin muhafazakar bakışın toplumda yerleşik olduğu ve yeni 

özgürlükçü uygulamaların önünde engel olarak yer aldığı bir gerçektir. Bu bakış açısına 

göre, bir kişinin hakları o kişinin ailesinden ve topluluk içindeki konumundan 

gelmektedir. Kadınlar ailelerine ve topluluklarına yakışan bireyler olmalı, yani şerefli 

erkeğin himayesindeki namuslu kadın rolünü korumalıdırlar. Aile ve topluluğun kadın 

ve onun namusu üzerinde hakka sahip olduğuna dair iddalar yalnızca muhafazakarların 

değil, milletin ve milliyetçiliğin kuramsal yapısında da derin bir etkiye sahiptir. 

(White,2013:258-259). Aileyi millete bağlayan, kadının cinsel namusu ile milli 

bütünlük arasında bağ kuran düşünce biçimi, kadının toplum içindeki konumuna dair 

ailevi ve toplumsal iddiaları da devamlı olarak pekiştirir. Buna rağmen geleneklerin; 
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kitaplardan, medyadan, küreselleşmeden, piyasadan ve yeni fırsatlardan etkilenerek 

toplumda bireyler tarafından devamlı olarak yerine getirilmesi, kaçınılmaz olarak 

kendine yer edinmesine sebep olmaktadır (White,2013: 262).  

Modern toplumda var olmaya ve varlığını sürdürmeye çalışan toplumsal 

birlikler, bir yandan İslâm’ın yanlış yorumlarına karşı mücadele ederek kadını kamusal 

alana çıkarmakta, diğer yandan ise dinsel değerlerin ‘doğru bir şekilde’ hayata 

geçirilebilmesi için çizdiği sınırlarla yeni bir kimlik inşa etmektedirler (Göle, 2000). 

İnşa edilen kimlik, özgürlük adına bile olsa, bir kere daha kendisi belirleyen değil, 

belirlenendir. Bu sebepledir ki, üniversite öğrencileriyle yapılan görüşmelerde her iki 

cinsiyetin de ataerkil yapıyı kabullendiği ve bu yapıyı meşrulaştırıcı söylemlere sahip 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

2.5. Siyaset, Ülke Gündemi, Siyasetçiler  

Gençlerin politik katılımı gerek Batı toplumlarında gerekse Türkiye’de 

gündemde ve tartışmalı bir konu olmuştur. 2000’lerin genç nesilleri, politik katılımları 

sınırlı ve önceki nesillerin aşina oldukları politik süreçlere yabancılaşmış olarak 

resmedilmektedir. Çeşitli disiplinlerden ve farklı ülkelerden araştırmalar da gençlerin 

politik katılımlarının ve politikaya olan ilgilerinin düştüğü yönünde bulgulara 

ulaşmaktadır. Diğer taraftan, yaklaşık otuz yıllık bir geçmişi değerlendirmeye olanak 

tanıyan araştırma bulguları ve bu bulguların sonucunda ortaya çıkan gençlere dair 

olumsuz algılar son yıllarda tartışmalı hale gelmiştir. Bu tartışmalarda politik katılım, 

gençlerde sınırlı ya da eksik bir pratik olarak değil; değişen, dönüşen ve farklı anlamlara 

bürünebilen bir olgu olarak ele alınmaktadır (Lüküslü, 2009). Gençlerin 

formel/geleneksel politik bağlılıklarının zayıfladığı; ancak bu durumun bilinen/klasik 

biçimlerin dışında gelişen, günümüz toplumsal dinamiklerine ve teknolojik 

gelişmelerine paralel politik yatırımlarla dengelendiği ileri sürülmekte, apolitik gençlik 

söylemi eleştirilmektedir. 

1980 sonrası Türkiye’de politik kültürün değiştiğini, bu değişimin politik yaşama 

getirilen kısıtlama ve yasakların etkileriyle açıklanamayacağını belirten Göle, bu 

değişimin ancak toplum zaviyesinden bakılarak anlaşılacağını ifade eder. Bunun sebebi 
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olarak da, politik kültürün yenilenmesinde partilerin olduğu kadar toplumsal aktör ve 

hareketlerin etkili olduğunu belirtir. Göle, 80 sonrası politik yaşamı sırasıyla biçim ve 

içerik olarak belirleyen iki anahtar kavram olarak “yumuşama” ve “icraat tartışmaları” 

nı belirtir. Bir yandan, “yumuşama, hoşgörü, uzlaşma” gibi kavramların ideolojiler ve 

davalar arası kavgalarda yerini aldığını, diğer yandan da politik uslüptaki değişime bağlı 

olarak, sistem sorgulamaları ve rejime karşı çıkışların giderek icraat üzerine 

tartışmalara, eleştirilere bıraktığını ifade eder. 80 sonrasında, farklı politik görüşlerin ve 

hatta farklı yaşam biçimlerinin bir arada var olup olmayacağı sorusunun tartışıldığını, 

bu nedenle de politik uslüptaki yumuşamanın toplumda bir “consensus” arayışına 

tekabül ettiğini savunan Göle’ye göre, 80 sonrası apolitik bir dönem değil tersine yeni 

bir politika anlayışının geliştiği bir dönemdir (Göle,2000:51). 

Türkiye’de gençlerin siyasi katılımının önünde ciddi engeller bulunduğu önceki alan 

araştırmalarında ortaya çıkmıştır. Siyasi katılımın oy vermekle sınırlı olduğuna dair de 

genel bir yanlış anlayış söz konusudur. 2012 yılı itibarıyla 30 yaşından küçükler 

nüfusun yarısını oluşturmasına rağmen, ülkemizde siyaset büyük oranda yaşlılar 

yönetimine dayalı (gerontokratik) yapısını korumaktadır.  

(http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/01/sosya-ekonomikstatufaryaratiyormu.pdf)  

Yeni iletişim teknolojileri, özellikle de internet aracılığıyla , gençler daha rahat 

ve hızlı bir şekilde bilgi edinme, haberleşme, örgütlenme ve seslerini duyurma olanağı 

bulmaktadırlar (Tuna,2011:270-292). Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve bilgi 

teknolojilerine erişimini yaygınlaşması gençlerin siyasi toplumsallaşma olanaklarını da 

arttırmıştır. Önceki kuşaklarda gençler için siyasallaşma çoğunlukla aile üzerinden 

gerçekleşirken, bilgi teknolojileri ile siyasallaşmanın mümkün hale gelmesi ailenin 

gençlerin siyasallaşması üzerindeki etkisini zayıflatmış olabilir. Bu çerçevede, 

Livingstone’un internetin gençlere yetişkinlerden daha güçlü oldukları bir alan yarattığı 

savı gençlerin internet üzerinden siyasallaşmasına yönelik değerlendirme yaparken 

akılda tutulması gereken önemde bir iddiadır (Tuna, 2011).Gençlerin bilgi edinme 

özgürlüğünün internet ve teknoloji aracılıpıyla önemli ölçüde artması, bu grubun siyaset 

ile olan ilişkilerini ve örgütlenme modellerini değiştirmiştir. Castells’in ifadesi ile, 

“kişisel kitle iletişimine” olanak sağlayan internet, bu özelliği sayesinde sesini 

http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/01/sosya-ekonomikstatufaryaratiyormu.pdf
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duyurmak isteyenlere alternatif yollar sunmaya başlarken, aktivist grupların iç 

iletişimini ve gruba katılmak isteyenlerin aktivistlerle bağlantıya geçmesini de 

kolaylaştırmıştır (Castells,2009).  Küreselleşme olgusunun bütün dünyayı kuşattığı 

bir dönemde iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yeni iletişim kanallarının bireyin 

kullanımına sunulması mümkün olmuştur. İnternetin bilgiyi hızla yayması önemli bir 

etkiyi beraberinde getirirken asıl dönüşüm web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ile 

olmuştur. Siber bir kamusal halini alan bu yeni iletişim ortamı sermayeleşen, 

holdingleşen medyanın konvansiyonel duruşuna alternatif bir yol olarak belirmiştir. 

Küreselleşmenin köklü kurumları, ulus - devletleri zayıflatarak sivil iradenin gücünü 

arttırması ve daha katılımcı demokratik bir ortamı desteklemesi farklı tartışmaları da 

gündeme getirmiştir. Yeni dünya düzenin kurgulandığı ortamda Türkiye dahil dünyanın 

birçok yerinde sistem muhalifi gruplar “yeni medya” aracılığıyla kendi seslerini 

duyurmakta, eski toplum hareketlerinden farklı olarak sosyal ağlar kullanılarak siber 

ortamlarda aktif biçimde küresel etkileşimler elde etmektedirler.  Castells, (2004:39) 

tarihsel süreç içerisinde, toplumların stratejik anlamda önemli olan bazı teknolojileri 

kullanma becerilerinin, kaderlerini büyük ölçüde belirleyeceğini ifade etmektedir. Bu 

noktada kablosuz internet teknolojisi ve mobil iletişim araçları; toplumlar için stratejik 

öneme sahip araçlardır. İnternet aracılığı ile bilgisayarlı iletişim ağlarının kurulması, 

yayılması; yeni iletişim araçlarının işlevini, ağın mimarisini ve ağa bağlı olan herkesin 

iletişim biçimlerinde köklü değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır 

(Castells,2007:473). Yaşanan değişimlerin en önemlisi; kablosuz internet teknolojisi ve 

mobil iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte, artık insanların istedikleri yerden, 

anında birbirleriyle ve dünya ile iletişim kurabilmesidir. Böylelikle insanlar, dijital 

ortamlarda kurdukları ağlar aracılığı ile görüntüsünü, düşüncelerini, sesini kısacası 

sahip olduğu her türlü bilgiyi farklı formatlarda anında 

aktarabilmektedir/erişebilmektedir. Castells’e (2007:623) göre; ağlar arasındaki 

iletişimin, ışık hızında işleyen enformasyon teknolojilerine dayalı yapısı, toplumdaki 

birtakım süreçleri dönüştürmektedir. Bu sayede insanlar kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde 

bir araya gelmektedir. Birbirlerinden kısa sürede haberdar olan insanlar, böylelikle hem 

sosyal ağlarda, hem de gerçek ortamlarda bir araya gelerek; ortak bir sorun karşısında 

birlikte hareket edebilmektedir. 
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Yapılan görüşmelerde üniversite gençlerinin siyaset ve politikaya yönelik 

algıları değerlendirildiğinde, ülke gündeminden uzak olmadıkları, aksine ülkede olan 

bitene, siyasi yapılanmaya karşı eleştirel bir boyut getirecek düzeyde bilinçli bir şekilde 

takipte oldukları ortaya çıkmıştır. Siyasete ilişkin tutumları apolitik olmamakla birlikte, 

politika ve  siyasete yönelik algıları eleştirel ve umutsuz düzeydedir.  

 2.5.1. Ülke Gündemi/Siyaset Algısı 

Son yılların gençlik literatüründeki hakim görüş, gençlerin politik olanla 

ilişkilerinin zayıflamadığı, aksine değişip dönüştüğü yönündedir. Aslında politik katılım 

biçimlerinin değiştiğine dair iddialar ve ilgili kavramsallaştırmalar siyaset bilimi ve 

sosyolojinin genelinde yeni değildir. Barnes, Kaase ve arkadaşlarının 1979 yılında 

yayınlanan klasik eserinde politik katılım biçimleri “conventional”-geleneksel- ve 

“unconventional”-gelenek dışı- olarak sınıflandırılmış, bu çerçeve ayrım daha sonra 

Inglehart (1990), Dalton (2008) ve Norris (2003) tarafından da dönüştürülerek 

benimsenmiştir. Birinci grup oy kullanma, parti üyelikleri, lobi faaliyetleri gibi katılım 

biçimlerini ve medyada politik haberleri takip etme, arkadaşlarla politika tartışma vb. 

etkinlikleri içerirken, ikinci grup sosyal protestoları, boykot hareketlerini, toplu 

dilekçeleri, işgal hareketlerini, “resmî olmayan” grevleri, etik ya da politik nedenlerle 

tüketim şekillerini değiştirme gibi biçimleri içermektedir. Genel görüş conventional-

geleneksel- katılım biçimlerinin düşüş gösterdiği ve unconventional-gelenek dışı- 

katılım biçimlerinin güç kazandığı yönündedir. Bu dönüşümün anlamlandırılmasında 

endüstrileşme sonrası (postindustrial) Batı toplumlarında bireyin konumu ön plana 

çıkmaktadır. Inglehart (1990) siyasal partiler gibi hiyerarşik bir yapılanma gösteren 

geleneksel kurumların kitleleri harekete geçiren etkisini kaybettiğini, buna karşılık 

bireylerin artan eğitim ve politik becerilerine paralel olarak politik katılımda ağırlıklı 

olarak bireysel ihtiyaç ve deneyimlerin ifade bulduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde 

Giddens da (1991) özgürleşmeci politikanın (emancipatory politics) yerini yaşam 

politikasının (life politics) aldığını ileri sürmüştür. Yaşam politikası bir “hayat tarzı 

politikasıdır” ve “bizzat bireysel-kimliği etkileyen kararlar”ı içerir (s.267- 268). 
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 Yapılan görüşmelerin sonucunda, yukarıdaki bilimsel temeli doğrulayacak 

şekilde,  siyaset ve ülke gündemiyle ilgili ortaya çıkan en net ve en genel sonuç, apolitik 

gençlik teriminin artık geçersiz olduğudur. Günümüz üniversite gençlerinin siyasi 

olayları, ülke gündemini takip ettiği, özellikle sosyal medya sayesinde bu durumun 

gündelik hayatlarının bir parçası olduğunu söylemek mümkündür. Oy kullanma 

konusunda oldukça hasssas olan bu kitle, gündemi takip etmekte, ne olup bittiğini 

bilmekte ancak şikayet ettiği durumlar karşısında aktif olarak rol almamaktadır. Genel 

bir umutsuzluk, var olan düzeni beğenmeme ortak algıları oluşturmakta, mevcut haliyle 

politikacıları fazla eski kafalı bulduklarını belirtmektedirler. Bir diğer ortak noktaları da 

siyasi görüşlerinin ne olduğu fark etmeksizin, ülkedeki politikacıları beğenmemeleri ve  

yeterli bulmamalarıdır. Toplumu temsil etmesi gereken kişilerin daha eğitimli, daha 

yetkin kişilerden oluşması gerektiği, siyasetin ticari amaç güdülmeden, topluma hizmet 

anlayışıyla yapılması gereken bir toplumsal faaliyet olması gerektiği inancı tüm 

görüşmecilerin ortak paydasıdır. Bir diğer ortak nokta da yabancı ülkelerin Türkiye’nin 

gelişip kalkınmasını önlemek üzere politika yürüttüğü ve bu nedenle de ülkedeki büyük 

sorunların çözülemediğine dair inançtır. 
17

 

                                                           
17

Görüşmelerin yapıldığı sırada 15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 

düzenlenen darbe girişimi gerçekleşmemiştir. 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fethullahçı 

Terör Örgütünce düzenlenen darbe teşebbüsü, 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri 

ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda bastırılmış 

ve askerler silahları ile birlikte teslim olmuştur. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker 

olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1491 kişi yaralanmıştır.Gülen 

Hareketi destekli olan askerî darbe girişiminin ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun anayasal 

düzene karşı suçlar kapsamında yer alan ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü 

düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs’, ‘halkı, 

Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast’ 

suçlarından soruşturma başlatılmıştır.  21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı 

sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Asker%C3%AE_darbe
https://tr.wikipedia.org/wiki/Emniyet_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClen_Hareketi
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClen_Hareketi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Ceza_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Anayasas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%BCvenlik_Kurulu_(T%C3%BCrkiye)


232 
 

G44, ülke siyasetine dair görüşlerini dile getirirken, eğitim konusunun en büyük 

sorun  olduğuna değinmiş, eğitim sistemi üzerinde düzenlemelerin yapılması 

gerekliliğine vurgu yapmıştır. Bir diğer önemli gündem maddesi olarak da terör 

eylemlerini ifade etniş, bu sorunun da yabancı ülkeler ile ilşkilerimizden 

kaynaklandığını düşündüğünü belirtmiştir.  

G44,K20,D:“Açıkçası siyaset ve ülke gündemi çok ilgimi çekmiyor. Bu ülkede 

hep sorun var...gündemi facebook ve twitterdan takip ediyorum. Onun dışında haberleri 

çok izlemiyorum açıkçası çünkü zaten gün içinde olan biteni online öğrenmiş oluyorum. 

Oy kullanıyorum tabi ama değişen hiç birşey yok...Ülkenin asıl sorunları çözülmüyor. 

Bence işe eğitim sistemi düzeltilerek başlanmalı. Evet zorunlu temel eğitimin süresi 

uzatıldı bu geç bile kalınmış birşeydi ama içeriği ile ilgili de düzenlemeler yapılmalı. 

Özellikle meslek liseleri konusunda. Almanya’da mesela akrabalarımız var, orada 

meslek lisesi önemli, prestijli bir okul olarak kabul ediliyor. Bizde çok kötü meslek 

liseleri. Yani bir taraftan terör olayları hiç bitmiyor. Yabancı ülkelerle olan ilişkimize 

göre terör artıyor ya da azalıyor.Tüm bunlarda bence yabancı ülkelerin etkisi var. 

Güçlü, kalkınmış bir ülke olmamızı istemiyorlar.”  

Ülke ile ilgili genel değerlendirme yapması istenen görüşmecilerden G45’in de 

yine ilk değindiği konuların başında eğitim sistemi gelmiştir. G45 ayrıca, Recep Tayyip 

Erdoğan’ı çok eleştirilmesine rağmen, güçlü durabildiği için takdir ettiğini de ifade 

etmiştir. Güçlü, karizmatik lider algısının gençler üzerindeki olumlu etkisi bu noktada 

görülmektedir.  

G45, E20,D: “Ülke gündemini ve siyasi olayları düzenli takip ediyorum. Zaten 

bu ülkede takip etmemek imkansız. Hergün bir olay oluyor, ya terör saldırısı, ya 

ekonomik bir kriz, ya uluslararası bir kriz...politikacıları beğenmiyorum. Tayyip 

Erdoğan çok eleştiriliyor ama bence bu kadar eleştiri karşısında da güçlü durabiliyor. 

Bence önemli bir özellik bu. Ben politikacı olsam önce ülkedeki eğitim sistemi 

                                                                                                                                                                          
süreyle olağanüstü hâl ilan edilmiş, bu süreç 3 Ekim 2016 tarihinde bir üç ay daha uzatılmıştır. 

(https://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/15temmuz/)  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ola%C4%9Fan%C3%BCst%C3%BC_h%C3%A2l
https://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/15temmuz/
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düzeltirdim. En kötü kurum bu bence. Devlet liseleri berbat, ordan mezunsan hiç şansın 

yok... aynı şekilde meslek liseleri de çok kötü. Çok vasıfsız öğretmenler var, öğretmenler 

derse girmiyor, ingilizce desen sözde zorunlu... hiç kimse hiçbir şey öğrenmiyor bu 

liselerde. Bir de bence bir milleti birarada tutan en önemli şeyler sevgi, kardeşlik bağı. 

Bizim ülkemizde bu yok, parası olan alt tabakadakini sevmiyor, onu görmek istemiyor. 

Devlet bu birlikteliği sağlamak için son zamanlarda birtakım şeyler yaptı. Açıkçası ben 

gündelik hayata dair getirilen kanunları destekliyorum, herksin eşit olması için yapılan 

şeyler bunlar. Muhalif olmak için herşeye itiraz edilmesini anlamıyorum.” 

Görüşülen öğrencilerden, G44 ve G45 ülke gündemine dair yorum yaptığında 

gündemi takip ettiklerini, sistemle ilgili nelerin değişmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Yaptıkları eleştirilerden gündemi gerçekten takip ettikleri, ülke sorunlarının farkında 

oldukları ve kafalarında çözüm odaklı faaliyetler bulunduğu söylenebilir. Özellikle 

eğitim sistemi konusundaki sorunlar onlar için önem taşımaktadır. Lisede yaşadıkları 

tecrübe henüz taze olduğu için, temel eğitimi en önemli konu olarak gördükleri ifade 

edilebilir. Eğitim kalitesinin arttırılmasının gelecek yaşamlarında da büyük etkisi 

olacağı konusunda hemfikirdirler. Devlet liselerinin yetersizliği bunun karşısında özel 

liselerden mezunlarla aralarındaki eşitsizliğin ileriki yaşamlarını da etkileyebilecek 

boyutta olduğuna inanmaktadırlar. Görüşülen kişilerden G45,  Giddens’ın belirlediği 

poltikadaki değişen anlayışı ortaya koyan, yaşam politikası bir “hayat tarzı politikasıdır” 

sınıflamasına uyumlu bir şekilde son dönemlerde devletin gündelik yaşama dair 

uygulamalarını desteklediğini, birlik beraberlik bilincini geliştirmek adına bu tür 

politikaların olması gerektiğini de belirtmiştir. Görüşmecilerin her ikisi de toplumsal ve 

siyasi sorunlara duyarlı olduklarını ve düzenleme yapılması gereken kurumların neler 

olduğunu belirtirmişlerdir.  

G46, siyasete özel ilgisi olduğunu, ileride aktif rol almak istediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin pek çoğu gibi G46 da, özellikle twitter üzerinden 

gündemi takip ettiğini belirtmiştir. İnternet ortamını daha hızlı, daha aktif ve daha 

tarafsız buldukları için tercih ettiklerini belirten görüşmeciler, aynı zamanda bu 

mecralarda kendilerini de daha özgür hissettikleri için tercihlerini bu mecralardan yana 

kullanmaktadırlar denebilir.  
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G46,E21,V: “Siyaset ilgimi çekiyor. Hatta ileride siyasette aktif rol almak 

istiyorum açıkçası. Daha çok internet üzerinden gündemi takip ediyorum. Özellikle 

twitter. Çünkü daha çabuk ve daha objektif haberlere ulaşabiliyorsun, daha güvenilir 

buluyorum açıkçası. Bu ülkenin yıllardır en büyük sorunu terör. Coğrafi  konumumuz 

nedeniyle yıllardır birlik bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar. Buna izin vermemeliyiz. 

Genel olarak politikacıları sevmiyorum açıkçası, ülkemizdekileri fazla demode 

buluyorum. Daha genç, daha aktif, daha çalışkan politikacılara ihtiyacımız ver bence”. 

Görüşülen öğrencilerden G56, ülke gündemini takip ettiğini belirtirken, ülkenin 

geleceğine dair olumlu  bir öngörüde bulunamadığını, bu durumun da canını sıktığını 

belirtmiş ve bu nedenle daha çok kendi hayatına odaklandığınıvurgulamıştır. Siyasete 

aktif katılma tecrübesini Gezi eylemleri ile ilişkilerndirmiş ve sonuçları nedeniyle 

bundan pişmanlık duyduğunu ifade etmiştir:  

G56,K24,D: “Siyaset ilgimi çekiyor, gündemi takip ediyorum ama hiçbir görüşü 

tam anlamıyla kendime yakın bulmuyorum. Türkiye’nin çok fazla sorunu var. Terör, 

eşitsizlik, gelişmemişlik...ülkenin zengini ve fakiri arasında çok fazla uçurum var. 

Bunları düşününce insanın içi kararıyor. O yüzden geleceği düşününce kendim için 

güzel bir evlilik yapayım, iyi bir işim ve rahat bir yaşantım olsun diyorum. Ülkenin 

sorunları gelecekte de düzelmeyecek ve belki de daha kötüye gidecek o yüzden gelecek 

beklentim kendi hayatımla ilgili sadece. Ülkeye dair hayaller kuramıyorum, bir kere 

bizim yaşıtlarımız hayal kurduk işte Gezide gaza geldik hepimiz sonra en çok biz 

üzüldük. Gözümüzün önünde polis arkadaşlarımızı dövdü. Üstelik o dayak yiyen 

arkadaşlarım cumaları namaza giden, oruç tutan çocuklardı...”  G56, ülkeden umutsuz 

olduğunu bu yüzden, gelecek beklentilerinin sadece kendi yaşamı odaklı olduğunu 

belirtirken, içinde yaşadığı ülke ve toplumsal koşulların kendi çalışma ve aile ilişkilerini 

de etkileyeceğinin bilincinde olmadığını açıkça gözler önüne sermiştir.  

G65, yine gündemi takip ettiği mecra olarak interneti belirtmiş, ve ülke 

sorunlarının başında gelir dağılımındaki eşitsizliği ve eğitim sistemini dile getirmiştir. 

Eğitim sistemindeki sorunların, gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle daha da 
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büyüdüğünü ifade etmiş ve bu sorunların politikacıların çözmesi gereken öncelikli 

sorunlar olduğunu belirtmiştir.  

 G65, E24,V: “Gündemi takip ediyorum. Televizyon ve internetten. Köşe 

yazarlarını da internetten okuyorum. İnternetten daha çabuk ve daha doğru bilgi 

alındığını düşünüyorum. Neredeyse 100 yıllık bir devlet var ve hala bir sistem oturmuş 

değil. Halkın da genel olarak eğitimsiz ve bilinçsiz olması asıl büyük sorunların 

çözümsüz kalmasına sebep oluyor. Ekonomi ve eğitim sistemi değişmeli öncelikle. 

Ekonomik olarak gelir dağılımında çok büyük eşitsizlik var, zengin çok zengin, bir 

tarafta da hayatı boyunca çalışıp bir ev sahibi olamayanlar var. Eğitim sistemi 

yaratıcılığa daha açık olmalı. Devlet ve özel okullar arasındaki uçurum kapatılmalı. 

Günümüzde dışarıdan destek almadan, kursa gitmeden, özel ders almadan devlet 

okulundan mezun olup başarılı olmak imkansız. İyi bir üniversiteye sonrasında da işe 

girebilmek eğer devlet lisesi mezunuysanız çok zor. Yani herşeyin temeli gelir eşitsizliği 

tabi... ücretler, maaşlar çok düşük ülkede, insan hayatı boyu çalışıyor ve bir ev sahibi 

olamıyor...Politikacıların bu sorunlara çözüm getirmesi gerekli öncelikle”. G65, 

ülkedeki sorunların temelini gelir eşitsizliğine dayandırmıştır. bu noktada hayatı 

boyunca çalışmasına rağmen bir ev sahibi bile  olamamayı liberal toplumun değerleri 

üzerinden değerlendirmiş ve yargılamıştır.   

G13 siyaset konuşmanın artık kendi arkadaş grubunda günlük hayatlarının bir 

parçası olduğunu ifade etmiştir.  

 G13,K20,V:“Ülkedeki tüm politikacılar aynı. Biri diğerinden ne bir eksik ne bir 

fazla. Hep aynı şey üzerinden siyaset yapıyorlar. Oy kullanıyorum. O an için ülkenin 

gidişatına, istikrarına en uygun hangi parti varsa ona oy veriyorum. Son dönemde zaten 

ne kadar takip etmesem de siyaset hep günlük hayatımızın içinde. Biz bile arkadaş 

grubumuzda ülke gündemini konuşmaya başladık, geleceğe yönelik tahminler 

yapıyoruz... ama hiç biri olumlu şeyler değil tabi...” G13'ün ifadelerinde de görüldüğü 

üzere, değerlendirmeler hep mevcut kurumsal yapı temelinde yapılmıştır. örgütlülük, 

mücadele, değişim, sınıfsal bakış gibi kavramların olmadığı görülmüştür. bu noktada 
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tam da neoliberalizmin herşeyin savunucusu olanbireysel bağlamdaki tartışmalara 

benzer bir anlayış görülmektedir. 

Görüşülen öğrencilerden G14, siyasete ilişkin görüşlerini ülke özelinde 

değerlendirirken, kişi ya da parti bazında değil genel olarak devlet kavramı üzerinden 

yapmıştır. Muhafazakar ideolojinin hakim “devlet baba” anlayışını belirgin bir şekilde 

gördüğümüz bu söylemde, devletin bireyler üstü bir otoriteye sahip olması ve 

gerektiğinde devleti yönetenlerin yönetebilmek adına “sert” politikalar uygulayabileceği 

görüşü hakimdir.  

G14,K21,D: “Bence genel olarak tek tek politikacılar değil, siyasi sitem 

değerlendirilmeli. Bence bizimki gibi karışık, heterojen bir toplumda güçlü bir siyasi 

figürün devleti yönetmesi şart. Politikalarını, ideolojisini eleştirirsin o ayrı ama 

sistemin ve sistemin başındaki kişinin güçlü olması lazım. Bu kadar yoğun ve karışık 

nüfuslu bir ülkede sınırsız hak ve özgürlükler değil, özgürlüklerimizi kısıtlamadan 

yönetebilecek siyasi lider olmalı. Çok karışık bir toplumuz biz sonuçta. Sınıfta bile sınıf 

kalabalıklaştıkça öğretmen daha sert daha kuralcı olmuyor mu?”  

Örneklem grubunda , siyasi görüşlerinin, inanç düzeylerinin ne olduğuna aldırış 

etmeden ortaya çıkan bir diğer ortak görüş de ülkedeki “eğitim sistemine” ilişkin 

olmuştur. Üniversite öğrencilerinin hemen hemen hepsi görüşmeler sırasında eğitim 

sistemini oldukça ağır eleştirmiştir. Bu grup henüz sistemin içinde olmaları sebebiyle ve 

yaşanan aksaklıkların birebir muhatabı olmaları sebebiyle de bu konuda oldukça 

hassastır denilebir. Eğitimde eşitsizliğin çok belirgin bir şekilde ve eğitim hayatının 

dışında da hissedilir olması en büyük yakınmaları oluşturmaktadır. Bir görüşmeci "eğer 

özel liseden mezun değilsen zaten maça yenik başlıyorsun, sonrasının çok önemi yok" 

demiştir. Özellikle İngilizce eğitiminin devlet liseleri ve meslek liselerinde son derece 

kısıtlı olduğuna sıkça vurgu yapılmıştır. Tanınan, bilinen bir özel liseden mezun olan bir 

kişinin hem kendine güvenin daha fazla olduğu, hem de toplumda ona karşı olan bakış 

açısının meslek lisesi mezunu birinden daha farklı olduğu konusunda örneklem grubu 

hemfikirdir. Mezun olunan lisenin, üniversite eğitimine bakmaksızın işe yerleştirilmede 

bile önem taşıdığını hatta bunu staj yaparken birebir yaşadığını belirtenler olmuştur. 
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Devlet üniversitelerindeki eğitimden de şikayet edenler oldukça fazladır. Arkadaş 

gruplarında farklı üniversitelerden çevre edinenler devlet üniversitesiyle vakıf 

üniversitesini karşılaştırma fırsatı yakalamıştır. Vakıf üniversitelerinde okuyanların hem 

İngilizce hem de başka bir yabancı dil öğrenme fırsatı olduğunu, çeşitli öğrenci 

kulüpleri sayesinde farklı bakış açıları edindiklerini, üniversitenin iş dünyasıyla 

ilişkisinin vakıf üniversitelerinde daha gelişmiş olduğunu belirtmişlerdir. Siyaset ve 

politikaya ilişkin görüşlerini belirtirken de örneklem grubunun çoğu, ülkenin en büyük 

sorunlarından biri olarak eğitim sistemindeki adaletsizliği belirtmiştir.  

Görüşülen öğrencilerin çoğu politikacıları demode bulmakta, dünyayı takip 

edemeyen, dinamik olamayan kişiler olarak görmektedir. Bir diğer ortak özellik de 

siyasi gündemi ve ülke gündemi en yoğun olarak sosyal medyadan takip etmeleridir, 

özellikle twittera bağlı bir kitle söz konusu. Bu mecradan bilgilerin daha çabuk, daha 

sağlıklı ve daha tarafsız elde edildiğini düşünmekte, aynı zamanda kendilerinin de 

sürece dahil olabildikleri, yorum yapabildikleri, dahaözgür bir platformda söz hakları 

olduğu için bu mecrayı tercih etmektedirler. Sürekli olarak yoğun bir gündeme sahip 

ülkede, gündemi takip etmemenin imkansız olduğunu, istemeseler de sürece dahil 

olduklarını belirtmişlerdir. Ülke gündemi ve sorunlarına ilişkin ortak görüşlerden biri de 

eğitim sistemindeki aksaklıklar olmaktadır. Görüşülen kişiler, eğitim sisteminin birebir 

içinde olması nedeniyle belki de, bu konu hakkında oldukça dertlidir. Eğitim sisteminde 

aksaklıklar olduğu konusunda fikir birliğindedirler. Özellikle temel eğitim ve 

ortaöğretimde devlet okullarının, meslek liselerinin eğitim kalitesinin oldukça düşük 

olduğu ve özel okullarda okuyanlara karşı gelecekteki yaşamlarında aradaki farkın etkili 

olacağı görüşündeler. Özel okulda okumayan birinin iyi bir yabancı dil bilgisine sahip 

olması, iyi bir üniversiteyi kazanması ve bunun sonucunda da iyi bir iş sahibi olmasına 

neredeyse imkansız gözüyle bakılmaktadır. Ülkedeki gelir eşitsizliği de görüşülen 

kişilerin siyasi politikalar çerçevesinde ele alınmasını istedikleri bir diğer konudur. Dış 

ülkelerin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmış bir devlet olmasını 

istemediği de görüşmecilerin siyasi algılarındaki ortak kanılardan biridir.  
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 2.5.2. Gezi Parkı Eylemleri 

Günümüz gençleri tarafından da siyasal alan, gençlerin sorunlarını çözmede 

yetersiz kalan bir nitelikte görülmekte ve negatif olarak algılanmaktadır. Siyasal alan, 

herşeyden öte bozuk bir düzen, çıkar ilişkilerinin başrolü oynadığı “kokuşmuş” bir 

düzen olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca siyasal alan değiştirilmesi zor, katı kuralları olan 

bir alan olarak, birey olarak birşeyleri değiştirmenin çok zor olduğu bir alan olarak 

algılanmaktadır. Ve tüm siyasal örgütlenmeler, örneğin siyasal partiler gençler 

tarafından kendilerini rahatça ifade edemeyecekleri, ancak bir grubun parçası olarak var 

olabilecekleri “otoriter” gruplar olarak tanımlanmaktadırlar. Fakat bütün bunlar 

gençlerin olup bitenle hiç ilgilenmediği, olup bitenden etkilenmediği anlamına 

gelmemektedir. Tüm olup bitenlerden dolayı, yaşanan mutsuzluk ve huzursuzluk ve bu 

duyguların içinde saklı bir eleştiri, gizli bir muhalefet görmek mümkün aslında. Ancak 

bu eleştiri geleneksel siyasetin içinde yerini bulamamaktadır (Lüküslü 2009:154). 

Ferhat Kentel 90’lı yıllardan itibaren Türkiye gençliğinin yaşadığı değişimleri 

anlatırken, gençlerin önemli özelliklerinden birinin “görelilik hissiyatı” olduğunu 

belirtir. Kentel, gençlerin siyasete ilişkin tutumlarına ve görelilik hissiyatının, şimdiye 

kadar alışık olmadığımız bir biçimde ve birbirleriyle karşıt kutuplar halinde 

gördüğümüz referansların bir arada yaşadıklarını, kurdukları “inanma” tarzlarıyla 

birbirleriyle bağlantılar kurmalarında yansıdığını ifade eder. Gençler laiklikle dini, 

devletçilikle liberalizmi, özgürlükçülükle otoritarizmi, milliyetçilikle evrenselliği, 

politik ile apolitikliği bir potada çeşitli bileşimler halinde eriterek yüzlerce “kimlik” 

ortaya çıkarabilmektedir (Kentel, 2005:11-17). 

Tam da bu betimlemenin günlük hayattaki yansıması, 2013 Haziran ayında 

Taksim Gezi Parkı eylemlerinde yaşanmıştır. Taksim’i Yayalaştırma Projesi 

kapsamında alışveriş merkezi ve rezidans olarak yeniden inşa edilmesi planlanan Topçu 

Kışlası için Gezi Parkı’na iş makinelerinin girmesi ile başlayan gerginlik toplumsal bir 

eyleme dönüşmüştür. Gezi Parkı eylemlerinde vakit namazları kılan ve Mirac Kandili 

duası yapan Antikapitalist Müslümanlar, Cuma namazı kılarken, sol görüşlü öğrenciler 

provokasyonlara karşı tedbir alarak namaz kılanları korumuş,  üzerinde orak çekiç 



239 
 

sembolü bulunan kırmızı yelekler giyen solcu gençler, cuma namazı boyunca emniyeti 

sağlamış ve dayanışma mesajı vermişlerdir  

(http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/06/07/gezi.parkinda.namaz.kilanlari.korudular/7

10943.0/9 erişim tarihi 02.01.2015).   

Konuyla ilgili 90 kuşağını değerlendiren Nilgün Toker; sosyal ağların getirdiği 

hızlılık ile bu kuşağın hareketli, hiçbir yerleşik kod kullanmayan bir yapıda olduğunu, 

apolitk olmadıklarını ama önceki kuşaklardan farklı katılma ve algılama biçimleri 

olduğunu ve eski kalıplara sığmadıklarınıve tüm bu özelliklerinin Gezi Parkı 

eylemlerinde açığa çıktığını belitmiştir.(http://everywheretaksim.net/tr/buyuk-bir-soz-

su-anda-kurulmadi-henuz-ama-buyuk-bir-soz-var-itiraz/ erişim tarihi 02.01.2015).  

Enformasyon toplumu, risk toplumu, gözetim toplumu, ağ toplumu vb. 

kavramlarla ifade edilen 21. yüzyılın modern sonrası zamanlarında “yeni toplumsal 

hareketler” özellikle gençlerin başrolde bulunduğu tepki hareketleri olarak dünyanın 

farklı ülkelerinde yaşanmaktadır. Küresel ekonomik krize bir tepki olarak ABD’de Wall 

Street eylemleri, Londra’da üniversite gençliğinin öğrenim harçlarının arttırılmasına 

karşı gösterileri, Tunus’ta başlayıp, Libya ve Mısır’da devam eden “Arap Baharı” ile 31 

Mayıs 2013’te İstanbul’da başlayan ve  Ankara ve İzmir’e de yayılarak 18 gün süren 

Gezi Parkı eylemleri “yeni toplumsal hareketler” bağlamında analiz edilebilir. 

Türkiye’de apolitik gençlik söylemi 1980 sonrası dönemi işaret etmektedir. Bu 

söylemin oluşmasında 80 darbesi ve sonrasındaki toplumsal ve politik inşanın kritik rol 

oynadığı, 1970’lerde doğan ve zaman zaman “Özal çocukları” olarak isimlendirilen 

darbe sonrası genç nesilden başlayarak bugünün gençlerini de için alacak şekilde 

popülaritesini sürdürdüğü öne sürülebilir. Bu bağlamda, Gezi Parkı Eylemleri şaşkınlık 

yaratmış, apolitik gençlik söylemini sorgulanır hale getirmiş 

(Alev,2013;Erkmen,2013;Nigiz,2013), bazı tartışmalarda bir “efsanenin” çöküşü olarak 

algılanmıştır (Aygün,2002). Apolitlik duygulardan arınmış rasyonel bir seçimden çok, 

toplumsal ve kültürel bağlamda üretilen duygulanımlar tarafından taşınan siyasal 

tutum/yönelimdir. (Arslanalp, 2014: 48–58.)Apolitik kavramını, görüşülen öğrenciler 

arasında siyasete ilgisizlik olarak tanımlamak da bu noktada yanlış bir tanımlama 

olacaktır. Görüşülen öğrencler arasında çocukluğundan beri siyasete ilgisi olduğunu ve 

http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/06/07/gezi.parkinda.namaz.kilanlari.korudular/710943.0/9%20erişim%20tarihi%2002.01.2015
http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/06/07/gezi.parkinda.namaz.kilanlari.korudular/710943.0/9%20erişim%20tarihi%2002.01.2015
http://everywheretaksim.net/tr/buyuk-bir-soz-su-anda-kurulmadi-henuz-ama-buyuk-bir-soz-var-itiraz/
http://everywheretaksim.net/tr/buyuk-bir-soz-su-anda-kurulmadi-henuz-ama-buyuk-bir-soz-var-itiraz/
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takip edenler olduğunu belirtenler kadar, siyasi gelişmeleri takip etmeye Gezi’den önce 

ve hatta Gezi Parkı eylemleriyle başladıkları belirtenler de olmuştur.  

 Gerek Taksim Gezi Parkındaki eylemlerde, gerekse 2011 yılından beri Avrupa 

ülkelerinde yaşanan protestolarda, Amerika’da 2011 yılında yaşanan Occupy Wall 

Street eylemlerinde ve Arap Baharı eylemlerinde internet, sosyal paylaşım siteleri 

twitter ve facebook ile cep telefonları temel toplanma ve haberleşme araçları olarak 

kullanılmıştır. Yeni toplumsal hareketlerin en belirleyici özelliği internetin yoğun ve 

etkin olarak kullanılmasıdır. 

Castells “İsyan ve Umut Ağları, İnternet Çağında Toplumsal Hareketler” 

kitabında toplumsal hareketlerde internet ve kablosuz ağların rolünün önemini 

belirterek, bu yeni ağ toplumunda oluşan hareketlerin ortak özelliklerini açıklamaktadır. 

Geçmişte iktidar aygıtları tarafından kontrol altında tutulan kitlesel medyaya büyük bir 

hızla eklemlenen özerk internet ağları, karşı-iktidar ağları için güçlü fırsatlar yaratmıştır. 

Yeni bir demokrasi biçimini hala aramakta olan ağ toplumundaki toplumsal hareketler; 

kendiliğinden, viral, programsız, bir lider ihtiyacı duymayan, hem yerel hem küresel, 

şiddet-dışı, siyasi özellikler taşımaktadır. Castells’e göre bu hareketleri geçmiş 

hareketlerden farklılaştıran, internet ve kablosuz ağların dijital iletişim platformu olarak 

daha fazla kullanılmasıdır.  Kitlesel öziletişim olarak tanımladığı bu yeni iletişim ağı; 

birçok birey arasında karşılıklı iletilen, çok sayıda kişiye ulaşabilen mesajları işlediği 

için kitlesel; mesajın üretimine, alıcısına özne kendisi karar verdiği ve mesajların 

iletişim ağlarından alınması özseçime dayandığı için öziletişimdir. (Castells, 2012:190-

192).  

Castells'in belirlediği yeni toplumsal hareketler bağlamında Gezi Parkı eylemleri 

değerlendirildiğinde şu veriler ortaya çıkmıştır; Gezi Parkı'na polis müdahalesinin 

gerçekleştiği 31 Mayıs 2013 tarihinde, dakikada 3 bin tweet atılmış, bu tweetlerin yüzde 

88’i Türkçe ve yarısı İstanbul’dan gönderilmiştir. Twitter’da şu başlıklar ön plana 

çıkmıştır: “#direngezi: 950 bin tweet, #occupygezi: 170 bin tweet, #geziparki: 50 bin 

tweet, #BugünTelevizyonlarıKapat: 50 bin tweet (Radikal, 01.07.2013)”. Twitter ve 

facebook kitlelerin anında toplanmasını ve yönlendirilmesini sağlamıştır. Ancak, twitter 

ve facebook’un provakasyon amaçlı, olmayan şeylerin olmuş gibi yansıtılması ile halkın 
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ajitasyonu bağlamında da kullanıldığı görülmüştür. Bu veriler ışığında, görüşülen kişiler 

de İzmir’den sürece direk katılım tecrübelerini ya da sosyal medya üzerinden takip 

ettikleri olayları yorumlamıştır. Gezi Parkı eylemleri örneklem grubunun siyaset algısı 

için bir kırılma noktası oluşturmuş, gündem ve politikaya ilişkin fikirler yürütmeye 

başladıkları, söyleyecek sözleri olduğunu gösterdikleri bir platform olması bakımından 

önem taşımaktadır. Aynı zamanda söz konusu örneklem grubunun Türkiye’nin siyasi 

tarihinde yer alan bir eyleme aktif ya da uzaktan katılımcı rolü ile yaşamış olması 

açısından da ayrıca önem taşımaktadır.  

G61, özellikle twitter üzerinden gündemi takip ettiğini belirtirken yaşıtlarını 

siyasi katılım gösterdiği en yakın eylem olarak Gezi protestolarını siyasi eylem olarak 

hatırlamış, süreci internetten takip ettiğini belirtmiştir. Akşam, İzmir Gündoğdu'da 

toplanma eylemi bir sosyalleşme çabasına dönüştüğü için bu sürece dahil olmadığını 

ifade etmiştir.  

G61,E22,V: “siyaset ilgimi çekmiyor. Belki de ülkedeki politikacılar nedeniyle, 

çoğunu eğitim açısından eksik, yeniliğe kapalı, gençlerin ve hızlı teknolojinin nabzını 

tutamayan, çağın gerisinde, arabesk söylemler içinde buluyorum. Oy kullanıyorum, 

internet üzerinden gündemi takip ediyorum. Çoğunlukla twitter üzerinden. Daha fazla 

bir ilgim yok açıkçası siyasete. Dinine bağlı ve demokrat bir insanım. Gezi sürecine ben 

dahil olmadım mesela. Yani internetten takip ettim tabi. Ama meydanlara çıkmadım. 

Çünkü olay çığrından çıktı orda. Eğlence olsun diye akşamüstü buluşma yeri gibi millet 

oraya gitmeye başladı. Bütün gün pankartlara ne yazalım eğlenceli slogan bulalım diye 

konuşuyordu kızlar falan...popüler bir eğlence gibi birşey oldu yani akşam Gündoğdu 

da buluşmak...ondan ben katılmadım açıkçası. Siyasetin de böyle popüler gündem 

olarak takip edilmemesi gerektiğini düşünüyorum” 

Görüşülen öğrencilerden G61 ve G38 siyasete ilişkin olumsuz tavırlarını 

belirtirken, Gezi Parkı eylemlerinde de zaman geçtikçe olayın amacından saptığını 

düşünmüşler ve bu sürece dahil olmamayı tercih etmişlerdir. Asıl amacından 

uzaklaşarak farklı gruplara hizmet etmemek adına masum başladıklarını düşündükleri 

bu eylemlere uzaktan takipçi olmayı tercih etmişlerdir.  
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G38,E20,D:“Son 2-3 yıldır gerçekten kendimi strese soktuğumu anlayınca ülke 

siyasetine kafa yormayı bıraktım. Oy kullanıyorum. Ülkedeki siyasetçilerin hepsi 

aslında birbirinin aynı. Hep bir kavga söz dalaşı birbirleriyle. Ama kimsenin bu ülkenin 

gerçek sorunlarını çözdüğünü görmedim. Terör en büyük sorunumuz, gelir eşitsizliği, 

eğitim sistemindeki adaletsizlik en büyük problemler. Ama kimse bunları çözmek için 

birşeyler yapmıyor. Gündemi gerçekten detaylı bir şekilde takip edince bu sorunları 

daha çok görüyor, daha çok sinirleniyorum. Gezi eylemlerinde de mesela başlarda ben 

de protestocular arasındaydım ama baktım ki iş farklı boyutlara gidiyor, amacından  

saptı uzaktan takip ettim. Yani en başta biz oraya ağaçların kesilmemesi, doğal alanın 

yok edilmemesi için gitmiştik iş çığrından çıktı... garip garip tipler gözükmeye başladı. 

Görünce anlıyorsun zaten o adamın niyeti protesto etmek değil, zarar vermek...neden 

yapıyor belli değil, sonra polis müdahale ediyor, iç savaş gibi birşey oldu...kimse işin 

bu boyuta geleceğini tahmin etmemişti bence... O yüzden ne olup bittiğini öğrenmekten 

fazlasını yapmıyorum artık... çünkü sadece kendimi sinirlendiriyorum...” 

G50, Gezi eylemlerinden itibaren siyasi olayların daha çok ilgisini çekmeye 

başladığını belirtmiştir. Gezi eylemlerinde sokakta yer aldığını da ifade etmiiş ve bu 

eylemlerin hükümete karşı bir eylem olmadığını Ak Parti’li arkadaşlarım da vardı 

diyerek belirtmiştir.  

 G50,K22,D: “gündemi sosyal ağlardan takip ediyorum. Özellikle de facebook ve 

twitterdan. Evde olduğum zamanlarda televizyondan. Ama yine de twitterı tercih ederim 

daha çabuk, daha detaylı bilgiye ulaşıyorsun. Siyasi olaylar ilgimi çekiyor, daha 

doğrusu Geziden itibaren çekmeye başladı. Gezi ülke gündemini takip etmemiz 

gerektiğini, ve bazen de herşeyin göründüğü gibi olmadığını gösterdi bize. Gezi 

sürecinde de protestoculardan biriydim. Arkadaşlarımın çoğuyla birlikte Gündoğduda  

meydandaydık, orada gördüm polisin ne kadar acımasız olabileceğini. Biz sadece 

doğayı korumak istiyorduk, bizim gibi bir sürü insan  sadece o niyetteydi. Üstelik orada 

olup Ak Parti’li olan bir sürü arkadaşım var benim. Yani hükümete karşı bir eylem 

değildi o...bir de işin içine girince daha merak salıyorsun, ülkede ne olup bittiğini, 

ileride ne olacağını düşünmek hoşuma gidiyor açıkçası..” 
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Görüşülen öğrenciler, ülke gündemi en çok sosyal ağlardan takip ettiklerini 

belirtmişlerdir. Geleneksel medyadan daha hızlı ve daha güvenilir bulduklarını 

belirttikleri bu yeni medya ortamlarında kendileri de iletişimsel eylem sürecine dahil 

olabildiği için daha çok tercih etmekteler. Özellikle facebook ve twitter onlar için 

yaşamın bir parçası. Hem gazete, hem televizyon işlevini gören bu sosyal ağlar bilgiyi 

daha hızlı paylaşabildikleri, haberleri doğrudan ve anında alabildikleri bir ortam olma 

özelliğiyle de gündemi takip ederken sıkılmadan kullandıkları bir medya aracı 

durumunda. Bu nedenle de ülke gündemini de, yakın geçmişte yaşadıkları ve sürece 

dahil oldukları Gezi Parkı eylemlerini de sosyal medyadan takip etmişlerdir.  

 G53, Gezi eylemlerinin kendisini ve yaşıtlarını siyaset gündemiyle daha 

yakından ilgilenmeye başlatan bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade etmiştir:  

G53,K23,D: “Politika ilgimi çekiyor. Gündemi mutlaka takip ediyorum, ne olup 

bittiğini bilmek istiyorum. Daha çok sosyal ağlardan takip ediyorum. Orada hem 

olaylara dahil olabiliyorsun hem de daha özgürce fikirlerini dile getirebiliyorsun. Bir 

de bence bizim jenerasyonda politikaya ilgi duymaya başlama  Gezi olaylarıyla başaldı. 

Orada meydanlarda hep gençler vardı. Bizim için farklı heyecanlı bir deneyimdi Gezi. 

Ondan sonra bir sürü arkadaşım gündemi takip etti, köşe yazıları okumaya başladı, 

twitterda gündemle ilgili şeyler paylaşmaya başladı. Bence Gezi olayları bizim 

politikayla  daha ilgili olmamıza öncülük  eden eylemler oldu. Politikanın  sadece 

yaşlıları ilgilendiren bir alan olmadığı, gençlerin de gündemi değiştirmede etkili 

olduğunu gösterdi hepimize...” 

Görüşülen öğrencilerin çoğu Gezi Parkı eylemlerinde ya meydanlarda aktif 

olarak katılmış ya da sosyal ağlardan süreci takip etmiş kişilerden oluşmaktadır. 2013 

Mayıs ayında başlayan protestolar, görüşmecilerin çoğunun o dönemde üniversitenin ilk 

yıllarında olması nedeniyle arkadaş gruplarıyla birlikte katıldıkları, yetişkin bireyler 

olarak protesto haklarını kullandıkları ilk siyası eylemleri olmuştur. Pek çoğu için ise 

siyasetle tanışma, politik süreçlere ilk defa dahil olmanın yaşandığı bir süreçtir. Bu 

nedenle Gezi Parkı eylemlerinin örneklem grubu için ayrı bir önemi olduğu 

söylenebilir. Gezi Parkı olaylarını tetikleyen nedenleri ve süreci gençlerin kendileri 
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tarafından dinlemek, bu grup arasındaki farklılıkları anlamak oldukça önem 

taşımaktadır.  

Öncelikle dikkati çeken olgu ‘cep telefonundan/bilgisayarından/tabletinden 

gözünü ayırmadığı’ için hayattan kopmuş olduğu düşünülen gençlerin aslında hayatın 

içinde ve takibinde olduğunun fark edilmiş olmasıdır. Bunun devamı niteliğinde ikinci 

gözlem politikayla ilgilenmediği düşünülen ve ‘apolitik’ olmakla suçlanan gençlerin 

yaşadıkları dünya ve toplum üzerine söyleyecekleri sözlerinin olduğu ve bunları 

söylemekten korkmadıklarıdır. Gençlerin öncülüğünü yaptığı bu toplumsal olayın 

dikkat çeken başka bir yönü de geçmiş dönemlerdeki gençlik protestolarındaki ‘asık 

suratlı ciddiyet’in yerini ‘mizah ağırlıklı bir ciddiyete’ bırakmış olmasıdır. Ağır 

mesajları mizah yoluyla veren gençler cesaretlerinin yanı sıra zeka ve iyimserliklerine 

de dikkat çekmek istemişlerdir. Vurgulamak gereken bir başka gözlem de Türkiye’nin 

de içinde bulunduğu kültürel coğrafyanın ‘lider ve lidere itaat toplumları’ olarak 

bilinmesine karşın, gençlerin lidersiz örgütlenebilme becerisine sahip olduğunun 

görülmüş olmasıdır. bunun yanında ise, görüşülen öğrenciler siyasi lider tanımlaması 

yaparken güçlü ve karizmatik bir lider talepleri olduğunu da belirtmektedir.  

Gezi Parkı eylemlerinde üniversite gençliği, toplumsal sorunlar karşısında 

duyarsız olmadığını, gündelik yaşam alanına müdahale edildiğinde kendiliğinden 

örgütlenerek demokratik protesto haklarını kullanabildiklerini, demokratik protesto ve 

anarşist tavır arasındaki farkı görebildiklerini, kendinden farklı olanla birlikte ortak 

amaç doğrultusunda birarada olabileceğini ve tüm bunların sonucunda aslında 

sanıldıkları gibi apolitik olmadıklarını göstemişlerdir. Yapılan görüşmelerde de 

örneklem grubu, vatan millet sevgisini, toprağa bağlılığını belirtmiş, içinde yaşadıkları 

ülkenin sorunları tespit eden ve çözüm önerileri getiren yorumlarda bulunmuştur.   

Apolitik olmayan, gündemi takip eden ne olup bittiğine dair fikri olan ve kafa 

yürüten üniversite gençliğini apolitik olarak tanımlamak doğru olmazken, ülkenin 

geleceğine ilişkin umutsuzluklarının, toplumsal refaha karşı olan inançsızlıklarının 

millet sevgisinin önüne geçtiği söylenebilir.Benimsedikleri siyasi görüş farketmeksizin 

siyasetçilere ve politikaya dair beklentilerinin düşük olduğu, dönemin politikacıların 
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hiçbirinin tam olarak kendilerine hitap edemediği görüşü hakimdir. Hangi partiden 

olursa olsun ülke siyasetçilerinin kendi kuşaklarına hitap etmede eksik kaldığı da yine 

örneklemin ortak düşüncesidir. 15 yıldır iktidarda olan Ak Parti hükümeti tarafından 

yönetilen bir devlet düzeninde yetişen bu bireyler, toplumsal sorunlara dair kafa 

yürütmeye başladıkları andan  itibaren aynı hükümetin politikalarıyla karşı karşıya 

kalmış ve böylece hem devlet yönetiminde istikrarlılığı hem de çözülemeyen sorunları 

yaşamıştır.  Genel olarak politikaya dair tutumları, özellikle gençlerin sorunlarıyla 

ilgilenilmediği, eğitim konusunda sistemin bir türlü oturtulamadığı yönündedir. 

Politikacıları değerlendirdiklerinde ise, genç nüfusa çok hitap edemeyen, geri kalmış 

zihniyetle ülke yönetiminde söz sahibi olan politikacılar olduğu yönünde yorum 

yapmışlardır. Bunun yanında güçl devlet ve güçlü, karizmatik bir devlet yönetcisi 

beklentilerinin de olduğunu ifade etmişlerdir.  

2.6. Tüketim ve Lüks  

Modern zamanlara egemen olan ‘mutluluğu, daha çok kazanma ve kazandığıyla 

daha çok tüketme ekseninde algılayan’ bakış açısı, kapitalist sistemin temel dayanağını 

oluşturmaktadır. Hazzı hayatın en temel amacı haline getirerek yaşayan tüketim 

toplumu insanı, maddîleşen, estetikleşen ve sürekli farklılaşan bir kültüre ayak uydurma 

çabasındadır. (Featherstone,2005:38).  Bu kültürde tüketim, ekonomik bir faaliyet 

olmanın çok ötesine geçerek, bireyin yaşam tarzını inşa eder hale gelmiştir (Chaney, 

1999:18). En ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış cazip ürünler, müşterisine 

ne giymesi veya ne yemesi gerektiğini fısıldarken, aslında konumunu ve kimliğini dikte 

etmektedir (Odabaşı,1999:29-30). Dinî ve geleneksel kodlarını yitiren müşteri ise, 

kaybettiği değerlerin boşluğunu bu yeni kültürün anlam dünyası ve sembolleri ile 

doldurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla günümüzde tüketim, “mal ve hizmetler 

aracılığıyla bireylerin ihtiyaçlarının temini” şeklinde belirlenen ana amacından 

uzaklaşarak, ideolojik bir dil ve değerler/göstergeler sistemi haline dönüşmüştür 

(Bauman, 2007:84). 

Bauman (1999:83), tüketim kültürünü, metaların mübadele değerinin ortadan 

kalkması, malların “yarar işlevi” yerine “gösterge işlevi”nin ön plana çıkması olarak 
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tanımlamaktadır. Bauman’a göre tüketim toplumunda, satın alınan, imrenilen, tüketilen 

şey,  ürünler değil, göstergelerdir. Guy Debord, (2012:48) "Gösteri Toplumu" adlı 

yapıtında, meta fetişizminin toplumu tahakküm altına aldığını ve insanları birbirlerinden 

uzaklaştırdığı iddiasını vurgular. "Gösteri, sadece sahte kullanımın hizmetkarı değildir, 

bizzat kendisi yaşamın sahte kullanımıdır" diyerek, şu ifadeye de yer vermeden edemez: 

"Şeyleşmiş insan, metayla olan samimiyetinin kanıtını herkese gösterir. Meta fetişizmi, 

tıpkı eski dini fetişizmin ihtilaçlı ve keramet sahibi kişilerinde görülen kendinden geçme 

durumlarına benzeyen ateşli coşku anlarına ulaşır". Debord, günümüz yaşamını, 

"gösteri"nin istila ettiğinin altını çizer. Ona göre, görülen dünya metaların dünyasıdır. 

Tüketim toplumunda en büyük tüketim metalaşan göstergelere yöneliktir. İnsanoğlu 

tarihin tüm dönemlerinde bir şeyler satın almış ve para harcamıştır. Tüketim toplumunu 

tarihin diğer dönemlerinden ayıran özelliği, tüketimin toplumunun tüm bireyleriyle 

tüketime yöneldiği, kafalarını tüketmeye takmış olan bireylerden oluşan bir toplum 

sunmasıdır. Bu toplumda her bireyin öncelikli görevi tüketmektir. Bu anlamda tüketim 

toplumu kavramı, akılcılık, çilecilik ve ilerleme inancı üzerine kurulu olan bir üretim 

toplumundan, bireyin sistemin işleyişine, yalnızca emeğiyle ve düşüncesiyle değil, aynı 

zamanda, kendi tüketimini yönlendiren ve yalnızca üretim sistemi içinde sahip olduğu 

yerin birer sonucu olmayan, arzu ve gereksinmeleriyle de katıldığı bir topluma geçişe 

işaret etmektedir. 

Dünya düzeni için önemli bir kırılma noktası olan 80’ler, Türkiye’yi 

değerlendirirken de bir dönüm olarak kabul edilmekte, ve bu dönemle ivme kazanan 

küreselleşme sürecinin beraberinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alana yönelik 

köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemi beraberinde getirdiği kabul edilmektedir. 

Küreselleşme, serbest piyasa ekonomisi ve Anavatan Partisi’nin dışa dönük 

politikalarıyla başlayan süreç, 2002 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte 

hız kazanmış, bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin son yirmi-otuz yıllık 

döneminde İslami kesimde köklü ve çelişkili bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönemde, bir 

taraftan, İslami kesim, artan ekonomik gücüyle kamusal alanda görünür olmaya 

başlamış, diğer taraftan serbest piyasa ekonomisine dayalı politikaların etkisiyle, 

kapitalist sistem, İslami kesimde meşrulaştırılmaya başlamıştır.  
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Muhafazakar dönemde, İslam ve kapitalizmle ilişkili olarak, İslami ekonomi, 

İslami tüketim, İslami sermaye, İslami moda, İslami tatil gibi birçok tanımlama ile 

gündeme gelen, “İslami” olanın kamusal alanda görünürlüğünün artması ile dindar 

Müslümanların modernleşme süreci hız kazanmakta, hatta modern bir fenomen olan 

İslamcılığın yeni kanallar bulup devam edebilmesi ve dönüşüp yeni formlar kazanması 

mümkün olmakta, sekülerleşme ve İslamileşme birlikte tecrübe edilmektedir. İslami 

hayat tarzları modernleşmekte ve bu süreçte İslami aidiyetler ve kimlikler de 

dönüşmektedir. Dindar bireyler, modernliği söylem düzeyinde sürekli olarak 

eleştirmekte, ama bireysel davranış ve toplumsal pratik düzeyinde ikisi arasındaki 

etkileşim her geçen gün daha da derinleşmekte ve karmaşıklaşan bir görüntü ortaya 

çıkmaktadır. Tüketim bağlamında dindarlığın dönüşümü, paradoksal süreçlere sahne 

olduğu için açıklama güçlükleri taşımaktadır 

(http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-

donusumu#.WBBq0S2LTDc). 

Baudrillard günümüz toplumlarını tüketim toplumu olarak betimlerken, bu 

toplumda gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığını, 

bireyin, tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık 

ve prestij getirdiğine inandırıldığını vurgular. Böylesi bir ortamda tüketmek birey için 

bir zorunluluğa dönüşür. Günümüz tüketicisi, günlük mutluluk peşinde koşan, anında 

tatmin isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen, gelecek için bugünü feda etmeyen, 

geçmiş ve geleceği içerecek biçimde denemeyi büyük bir arzuyla isteyen, içerik yerine 

biçime daha çok ilgi duyabilen, hazcı yanı öne çıkan, kendisini tüketime hazır bir imaj 

haline getirmiş tüketicidir (Featherstone, 2005: 144). Akıllı telefonları, interneti, sosyal 

medyayı kapsayan Yeni Medya da işte bu tüketicinin taleplerini görmek üzere 

yapılandırılmıştır. Günümüzde milyonlarca insan, internet üzerinden alışveriş 

yapmakta; giysileri denemeden, parfümleri koklamadan, sebze-meyveyi dokunmadan 

almaktadır. Tüketim sadece maddesel de değildir; arkadaş bulmak, sohbet etmek, çeşitli 

aktivitelere katılmak, hatta evlenmek de internet üzerinden, fazla emek vermeden, kolay 

ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu anlamda günümüz tüketim toplumlarında en 

çok etkilenen bireyler genç kuşaktan çıkmaktadır. Teknolojiyi, internet kullanımını ve 

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-donusumu#.WBBq0S2LTDc
http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-donusumu#.WBBq0S2LTDc
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medyayı günlük hayatlarının bir parçası haline getiren gençler için, tüketim de günlük 

hayata dair sıradan bir eylem olmakta ve yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak her an, 

her yerde gerçekleştirilen bir faaliyet olarak yer almaktadır. 

İslam ve kapitalizmin, din ve piyasa arasında uyumun bulunabileceği bir 

yaklaşımı tercih eden dindar orta sınıf bireyler, kamusal alanda dindar kimlikle 

bulunabilmek için “geleneksel ve modern olanı bir araya getirmeye ve her ikisini 

uzlaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu” belirttiği gibi, “dindar, evine, köşesine çekilmemeli, 

dindar birey, gündelik hayatın her alanında bulunmalı” söylemleriyle dindar orta sınıf 

mensuplara, dindarlığa, bir misyon yüklemekte ve dindarlığın, toplumsal hayatla iç içe 

olmasını savunmaktadır. Dindar orta sınıf, toplumsal alanda kendi görünürlüğünü, 

“Müslümanlık, şartlarla uyum sağlamayı gerektirir. Ben de varım diyebilmek için uyum 

göstermeye çalışıyorum” diye yorumlarken mevcut koşullara entegre olmaktan yana 

tavır almaktadır (Özbolat, 2014). Bu bağlamda araştırma sırasında görüşülen kişilerin 

genel tüketim davranışları, tüketimi algılayışları, lüks algıları ve son yıllarda tüketimin 

boyutunu değiştiren sosyal medya kavramı üzerinde durulmuştur.  

2.6.1. Tüketim Davranışları 

1980’lerden sonra Türkiye’nin ekonomik liberalleşmesi sonucu ortaya çıkan 

ekonomik kalkınması ve kapitalist-dünya sistemine entegre olması, toplumda hem 

kültürel hem de yapısal olarak önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu 

değişikliklerden en önemlisi Türkiye’nin tüketim toplumuna dönüşmesi ve tüketim 

kültürünün yaygınlık kazanmaya başlamasıdır. Bu süreçle birlikte metalar fiziksel 

ihtiyaçlardan daha fazla sosyal statü göstergeleri ve kültürel değerleri çerçevesinde 

tüketilmeye başlanmaktadır. Söz konusu bu durum bir yandan hayatın estetikleşmesini 

sağlarken diğer taraftan tarz ve stilleri ön plana çıkarmaktadır. Özellikle modern sonrası 

bir anlayışla hayat tarzları ve stilleri tüketim toplumuna dönüşen Türkiye’de önem 

taşımaya başlamaktadır. 

Türkiye’de muhafazakar kesim yaşanan bu değişimlerin dışında kalmamıştır. 

Muhafazakar kesimin ekonomik olarak gelişmesi Türkiye’nin tüketim toplumuna 

dönüşmesiyle birleşince muhafazakar kesim de tüketim toplumuna entegre olmaya 
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başlamıştır. Dini değerleriyle tüketim değerlerini bağdaştırmaya çalışan ve eklektik bir 

melez kültürün çıkmasına imkan veren muhafazakar kesim, tüketim toplumu 

değerlerinin de etkisiyle kendine bir hayat tarzı oluşturmaya başlamaktadır. Söz konusu 

hayat tarzı bazen tesettürün güzellik aksesuarına indirgenmesi, Hac ve Umrenin inanç 

turizmine dönüşmesi gibi dini değerlerin dönüşümünü de içermektedir. Dindar orta 

sınıftaki tüketim anlayışı, kendine özgü nitelikler göstermekle birlikte paradoksal olarak 

modern yaşamda görünür olmanın, var olmanın ve modern yaşamla bütünleşmenin bir 

unsuru haline gelmektedir. Bu, en net şekilde başörtüsü takan kadınlarda görülmektedir; 

örtünerek “görünmeme” olgusuna karşılık, “görünürlükleri”ni artırmış, sergilenen 

kamusal görünürlük, geleneksel örtünme biçimlerinden de farklılaştığı için, kamusal 

alana çıkışı kolaylaştırmıştır. Kimliğinin tek belirleyicisi olmasa da örtünün, kimliğinin 

belirleyicilerinden birisi olduğu belirtilerek, ailelerin örtüyle çalışmaya izin verdiği ve 

örtünün özgürleştirdiği ve sosyal hayatın kapılarını açtığı belirtilmektedir. Tesettürü, 

bağlama şekli ve siyasi çağrışımı dışında kullanan orta sınıf dindar kadınlar, 

başörtüsüyle birlikte giyimde modern, şık ve zevk sahibi insanların kendi tarzını 

oluşturması gerektiğini vurgulayarak, modern tesettürün, gizlenme yerine görünür ve 

fark edilir olma boyutlarını ön plana çıkarmaktadır (http://www.birikimdergisi.com/guncel-

yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-donusumu#.WBBq0S2LTDc).  

Modernleşme ile birlikte ortaya çıkan değişim, dönüşüm ve yenilenme İslami 

kesim içinde özeleştiri ve sorgulamalara bağlı olarak bir takım gerilimleri de 

beraberinde getirmektedir (Avcı,2012:15-16). Dindar bireyler, hem modern dünyada 

görünür olma hem de çelişkileri aşmak için tüketim kültürünü dindarlıkla birlikte 

değerlendirmektedir. Din ve tüketimin bir arada ve uyumla bulunabileceğini belirten bir 

sentez söylemi meşrulaştırma” olarak belirmektedir (Haddorff,2000:483-504). 

Meşrulaştırma süreçleriyle ilişkili olarak, modern ve Müslüman olarak ifade 

edilebilecek bu eklektik anlayışta, dindar orta sınıf, örneğin giyim stili olarak, hem 

modern, hem şık, hem de dini kuralları ıskalamadan giyinmenin mümkün olduğunu ve 

ortak bir tarzın yakalanabileceğini belirtmektedir. Dindar orta sınıf, yaşadığımız toplum 

ve kültürün din anlayışı gereği birçok sosyal aktiviteden ve eğlenceden uzak 

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-donusumu#.WBBq0S2LTDc
http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-donusumu#.WBBq0S2LTDc
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durulduğunu belirterek, vicdanlarının, “sınır aşılmadığı sürece” hem modern, hem de 

Müslüman olmaya izin verdiğini ileri sürmektedir. 

İslami ve muhafazakar kesim için moda kavramı benimsenmesi uzak bir anlayışı 

temsil etse de tüketim toplumunda bu kavram da kendine bir yer edinmiştir. Özellikle 

tesettür modası konusunda oldukça farklı görüşler ve ağır eleştiriler de olsa üniversite 

gençleri için bu oldukça kabul edilebilir, hatta olması gereken bir durum olarak 

görülmüştür. 

Görüşülen öğrencilerden G1 kendi ailesindeki baş örtülü tanıdıklarından örnek 

vererek baş örtüsü ve moda kavramının günümüz toplumunda olağan bir durum 

olduğunu belirtmiştir. Çünkü günümüz toplumunda artık herkes güzel gözükmek 

istemektedir.  

G1,K24,V:“Yani ben baş örtüsü takmıyorum mesela ama kuzenlerim var baş 

örtülü. Ama aynı yerlerden gidip alışveriş yapıyoruz. Farklı olarak o sadece başını 

örtüyor. Başörtülü birinin soluk renkli, demode, yaşlı teyze gibi görünmesi dönemi bitti 

artık. Hepsi gayet modern, renkli, bakımlı hoş kızlar yani...zaten onlar için ayrı bir 

moda alanı da oluşuyor. Başörtüleri o sezonun renklerine uygun oluyor mesela. Bunda 

da garipsenicek bir şey yok. Artık herkes bakımlı, hoş gözükmek istiyor yani...” 

Yine kendini ve ailesini muhafazakar olarak tanımlayan görüşülen genç 

kızlardan biri: “...Ben mesela ayakkabıya bütün paramı verebilirim, altmış çift 

ayakkabım var, israf mı bu, bence değil, israf bana göre savurganlıktır, kullanmadan 

atmaktır. Ben atmıyorum ki, özenle saklıyorum” (G25,K20,D)  diyerek tüketime 

meşruluk arayışında meşrulaştırma mekanizmasının dinamik yapısının bir örneğini 

sunmaktadır. 

Moda ve muhafazakarlık kavramının bir arada olamayacağını eleştirenlere karşı 

görüşmecilerden biri, bu konuya kendisinin de çok kafa yorduğunu vurgulamış ve şu 

açıklamayı yapmıştır.  

G5,K23,V:“moda ve tesettür ya da muhafazakarlık birarada olamaz anlayışı 

bence çok geride kaldı. Bugün piyasada mesela bir sürü tesettür modasına yönelik 
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kadın dergileri var. Ve bence çok mantıklı. Yani modern, seksi kadın için kadın dergisi 

varsa muhafazakar kadın için de olmalı. Mesela ben Ala dergisinin editörünün bir 

sayısında şöyle yazdığını hatırlıyorum. Yani nasıl ki İslami sermayeye dayalı bankalar 

varsa ve aslında İslamiyette faiz haram olsa da bu bankalar buna hizmet ediyorsa, 

muhafazakar moda ya da tesettür modası da böyle. Yani biz modaya ayak uydurmayıp 

karşı tarafın bize göre daha modern daha çağdaş görünmesine mi hizmet edelim
18

...gibi 

bir açıklaması vardı. Bence de çok  mantıklı, yani artık dünya düzeni böyleyse biz neden 

ayak uydurmayalım, neden kendimizi kötü gösterelim ki? 

Müslümanlar’ın, hem zengin hem de dindar olabileceği, otellerde iftar 

yapmanın, Müslümanlar’ın bir lokma, bir hırka yaşaması gerektiğine inandırılmış 

insanlara çelişkili geldiği belirtilerek, İslam, modern dünya ile baş etmeye yönelik 

                                                           
18

 Söz konusu açıklama tam metni ile şu şekildedir:“Biz tesettürü modaya hiçbir 

zaman hizmet ettirmedik ve ettirmeyeceğiz. Bunun çok güzel bir örneği var mesela, “İslam’da 

bankacılık var mı?” Yoktur; parayla oyun oynayamazsın, 1000 lira alıp 1200 lira veremezsin. 

Bu suçtur, günahtır, toplumsal olarak da böyledir. Allah katında da böyledir, ama eğer bu 

dünyaya birileri hükmedip faiz sistemini oluşturdularsa, bizim de finans kurumlarımız olacak. O 

paranın başka finans kurumlarına gitmesini engellemek için olacak. Bu gün moda gücünü 

kullanarak genç kızlara hükmedebiliyorsa, o zaman o gücü bizim elimize almamız lazım. Yani 

İslami finans kurumlarının açılması ne kadar doğruysa ya da ne kadar yanlışsa ÂLÂ’da o kadar 

doğru ya da yanlış ki biz onların ‘cihad’ ettiklerini düşünüyoruz, gerçi bunu dediğimizde de bize 

kızıyorlar ‘cihad’ öyle olmaz diye ama… ‘Cihad’ artık bu gün böyle olmak zorunda. Bu gün 

İslami finans kurumları ticari faaliyetlerini bıraksa, ‘Bana ne kardeşim kapatıyorum ben’ dese, 

kime kaldık? Bankaya kaldık… Diyelim ki kardeşim parayla oyun olmaz, biz bir anlamda 

günaha giriyor olabiliriz, bundan kaçınıyor ve kapatıyoruz dediler diyelim, kimde bizim 

paramız? Kimin kapısına gideriz? O zaman biz nasıl ezilmekten kurtulacağız? Şimdi tüm 

dünyada mini etekli olmazsan kariyer sahibi olamazsın diyen dergi varken, bizim tesettürlü 

kızımız Hacettepe’den, çok nitelikli bir bölümden mezun olsa, onu kim alacak ki(Gastebursa, 

2012)  

http://www.gastebursa.com/editorun-secimi/2012/1/28/31285/muhafazakr-modanin-kurumsal-

mutfagi-ala.htm)? 
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argümanlardan birisi olarak sunulmaktadır. Yaşam biçimi ve zihniyeti ile de örnek 

olması gereken Müslümanlar, zengin de olmalıdır.Günümüzde inançlı bir Müslüman en 

iyisine layıktır,bunun da yolu modern dünya ile bütünleşmekten geçiyor” diyerek, 

Müslümanların modern dünya ve tüketim ile bütünleşmelerinin gerekliliği 

vurgulanmaktadır (Avcı,2012:118-119) 

Eğlence ve boş zamanlarını değerlendirme faaliyetleri konusunda da kendinden 

farklı modern bireylerle ortak tüketim kalıpları olan dindar orta sınıf, “İslami tatil” 

olarak nitelenen ve dindarlar arasında tartışma yarattığı gibi seküler kesimin de 

dindarları eleştirdiği tatil tercihini “hak” olarak değerlendirmekte, tatili, yeni yerler 

görme ve kültürel anlamda katkı sağlayıcı bir bakış açısıyla yorumlamaktadır. “İslami 

tatil” formatıyla yaygınlık kazanan, çok çeşitli isimler altındaki oteller, tüketimi dindar 

orta sınıfın yaşamına yerleştirmekte, eklemlenmesine öncülük etmektedir. İslami tatil 

tercihinde, dindar bireyler, bir taraftan Cumhuriyet kamusallığı içerisinde farklı 

kamusallıklar arasındaki ilişki/rekabet çerçevesinde İslam'ı merkeze taşırken, diğer 

taraftan İslami tatil, İslami kesimin kendi içinde kenetlenmeyle gizlenen gerilimleri ve 

sınıfsal ayrışmaları belirginleştirmektedir.(Bilici, 2000:235-236.) 

Görüşülen öğrencilerden G32, ailesiyle tecrübe ettiği muhafazakar otel 

deneyimini oldukça memnun kalmış olarak aktarmıştır: 

G32,K22,V: “Geçen sene Ramazan Bayramında Side’de bir otele gittik 

teyzemlerle. Ottoman Family Otel. 5 yıldızlı süper bir oteldi. Çok lükstü. Muhafazakar 

otel, alkol yok otelde,kadın-erkek için ayrı plajı var, ayrı havuzu var, birlikte olmak 

isteyen aileler için ortak havuzlu alanı da vardı. Kadınlara özel discosu vardı mesela 

biz her akşam gittik annemlerle, çok da eğlendik. Babamlar da nargile cafesi vardı orda 

takıldı. Etrafımızda hep bizim gibi insanlar olduğu için kendimizi daha rahat hissetik. 

Yani kimse annem başörtüsüyle havuz kenarında takılıyor diye ona ters ters bakmadı. 

Mesela şimdi annemler önümüzdeki yıl Yunan Adalarına gitmek istiyor gemiyle, yine 

bayramda. Ben de çok istiyorum da biliyorum şimdi gemide bizimkilere tip tip 

bakıcaklar. Bunların ne işi var burda gibi...onlar gibi yaşayabilmemiz bazılarına garip 

geliyor hala...” 
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Yukarıda aktarıldığı üzere görüşülen öğrencilerden G32, muhafazakar otellerde 

kendi ailesine yönelik eleştirel bakışlarla karşılaşmadığı için kendisini bu otellerde daha 

rahat hissettiğini belirtmiştir. Tatilini ‘dindar olmayanlarla’ aynı yerde geçirmek 

eleştirel bakışlarla karşılaşacağı için çok da tercih etmeyeceği bir hal almaktadır...Ancak 

bunun yanında son yıllarda ülkemizde çok popüler olan Yunan Adaları turuna ailesi 

katılmak istemektedir. Popüler bir tatil yerine imkanları olduğu sürece gitmek 

istemektedirler.  

G14, tüketime olan bağlılığını boş zamanlarını geçirmek üzere gittiği 

AVM’lerden örnek vererek açıklamıştır. İstanbul ile İzmir’i kıyasladığında avmler 

arasında bir değerlendirme yapmış, ve İzmir’deki AVM’lerde muhafazakarların da 

“diğerlerinin” de aynı mekanlarda birarada rahatça yer aldığından bahsetmiştir.  

G14, K21,D: “Yani boş zamanlarımda arkadaşlarımla ya avmlerde oluyorum, 

ya da sinemada, işte cafelerde falan...zaten ben öyle gece çıkan biri değilim, gündüz, 

akşamüstleri falan buluşuyoruz. Ee alışveriş merkezine gidince insan tutamıyor kendini. 

Bir de itiraf ediyorum yani ben kendime birşey alınca kendimi mutlu hissediyorum. Çok 

küçük birşey bile olsa... Ama İzmir’de dikkatimi çeken birşey var, benim halam 

İstanbul’da yaşıyor onun yanına çok giderim çocukluğumdan beri, zaten mezun olunca 

da İstanbula taşınmak istiyorum. İstanbul’da her kesimin gittiği avm farklı mesela. Yani 

İstinye parka değil de Cevahire gideriz ben, ailem, oradaki arkadaşlarım. Çünkü 

Cevahirde daha bizim gibi tipler var. Ama İzmir’de böyle bir ayrım yok, en zengin de en 

dinsiz de en dindar da aynı yere gidip aynı mağazaya aynı restorana gidebiliyor. Bu çok 

daha iyi tabiki, gözle görülür bir ayrım yok yani İzmir’de”.  

Tüketim odaklı olarak boş zaman faaliyetleri (gezi, eğlenme, alışveriş merkezine 

gitme) statü sahibi olmakla ilişkilendirilir. Dinlenmek ve huzur için ziyaret mekanının 

camiler yerine, gündelik hayatın koşuşturmacasında alışveriş merkezlerini ve sinema 

salonlarını soluk alma yeri olarak tercih edildiğinin ifade edilmesi, dindar bireylerin, 

çelişkili konumunu ortaya koymaktadır. Modern dünyada dindar Müslüman'ın “iki 

arada bir derede” durumu olarak ifade edilebilecek durumu, batılı yaşam tarzı ve 

dindarlık-muhafazakarlık arasında gidip gelen bir görünüm ve tutarsız davranışlar 
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sergilemektedir. Bir taraftan, marka ve kaliteye teslim olmak, alışverişte kendini, 

zamanı unutmak, morali bozuk olduğu zamanlarda terapi olsun diye alışveriş yapmak 

vb. örneklerin dindar bireylerde de yaşandığını ifade edilirken, bir taraftan da keşke 

yapmasaydım çelişkisi yaşanmaktadır.  

Görüşülen öğrencilerden G14, İzmir ile ilgili farklı bir noktaya da değinmiştir. 

İstanbul ile İzmir'i kıyasladığında, İstanbul’da kamusal alanlarda statü ve yaşam tarzı 

ayrımının net bir şekilde hissedilir ve gözle görülür olduğunu belirtirken, İzmir’de böyle 

bir ayrımı hissetmediğini belirtmiştir. En zengin de, en inançlı da aynı yerlerde 

zamanını geçirmekte ve birbirleriyle gündelik hayat içinde sürekli karşılaşmaktadırlar. 

Bunun İstanbul’da yaşanan ayrıma göre çok daha iyi olduğunu belirtmektedir. Bu 

kendilerine yönelik rahatsız edici bakışlar olmaması durumunda, örtüsüz, inançlı, 

inançsız, farklı kimliklerle aynı mekanları, aynı ürünleri ve aynı etkinlikleri yapma 

talebini ortaya koymaktadır.  

Bireyin başını örtmesi elbette onun tercihidir ve onun için en doğrusudur ancak 

bunu nasıl yaptığı burada tartışma konusunu oluşturmaktadır. Bir marka yardımı 

olmaksızın bu eylemi gercekleştirmesi tüketim toplumunda kabul edilemez ya da 

düşünülemez bir şeydir. Burası aşıldıktan sonra hangi markayı, hangi modayı tercih 

ettiği yine kişinin zevkine, iradesine kalmıştır. Umreye gitmek sunnettir, dindar bir 

kişinin bu uygulamayı gercekleştirmek istemesi doğaldır. Ancak unutulmayacak bir 

umre olması icin yolculuk, konaklama ve seyahat suresinde kişinin kendisini özel 

hissetmesi icin sınırsız hizmet vermek, luks, rahat bir yolculuk gecirtmek, manzaraların 

tadının çıkarılmasını sağlamak başkadır. Tuketim mantığı için dini değerlerin 

uygulanmasındaki bu kısım kişinin takdirine bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu 

noktada imaj yaratıcılar hem tesetturu hem modayı takip etmenin, hem umre yapıp hem 

kendini ayrıcalıklı hissetmenin imkanlarını oluşturmak için devreye girerler. Türkiye’de 

de bunun örnekleri tesettur giyiminin kişiselleştirilmiş modellerinin medya aracılığıyla 

tüketicilerine servis etmek için kurulan, son yıllarda sayıları giderek artan muhafazakar 

kadınlara hitap eden moda dergileriyle görülmektedir.Açıkça muhafazakarlar arasında 

da farklılaştırıcı, ayrıştırıcı yönelimler vardır. Yoksul örtülü ile aynı mekanda olmak, 

aynı giysileri giymek istememektedir günümüz orta sınıf yeni muhafazakarları.  Bu yeni 
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nesil muhafazakarları, klasik muhafazakarlardan ayırıcı öğe olarak tüketim kalıpları, 

yaşam kalitesi görülmekte ve yeni muhafazakarlar kendilerinin klasik muhafazakarlarla 

bir tutulmasının istememektedir.  

Yeni muhafazakar kitle, Marketing Türkiye dergisinde Ekim 2014 sayısında 

yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, daha çok muhafazakar kültürün 

özelliklerini taşımaktadır. Bu kitle özellikle son on yılda, daha görünür bir biçimde 

üretimi ve tüketimi dönüştürmektedir. Bu dönüşüm sürecinde siyasal ve toplumsal 

hayattaki kutuplaşma markaları da etkilemektedir. Markalar, tüketiciler tarafından 

çeşitli siyasal ve toplumsal olaylar karşısında tavır almaya zorlanmaktadır. Örneğin, 

üretimde İslami esaslara uygunluk daha çok dile getirilmekte, markaların da içinde yer 

aldığı camisi olan siteler ve alışveriş merkezleri inşa edilmekte, muhafazakarlara hitap 

eden tatil mekanları ve kültür- sanat dergileri yaygınlaşmakta, İstanbul’un gece 

hayatının en hareketli olduğu caddelerde muhafazakarlara hitap eden alkolsüz 

restoranlar açılmaktadır (Marketing Türkiye, Ekim 2014: 36-40).  

2012 yılında Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) yaptığı çalışmaya 

göre, ekonomik değişiklikler doğrultusunda ve IPSOS’un iki senede bir gerçekleştirdiği 

“Türkiye’yi Anlama Kılavuzunda”n çıkan sonuçlara göre, tüketici grubu pastasının en 

büyük dilimini %35’lik oranla “Yeni Muhafazakarlar” oluşturmakta , “Yeni 

Muhafazakarlar”ın ise %54’ünü gençler oluşturmaktadır. Tüketici grupları arasında 

oldukça büyük dilime sahip olan “Yeni Muhafazakarlar”ın tüketim alışkanlıkları, sosyal 

ve siyasal olaylarla doğrudan ilişkili bir biçimde şekillenmektedir. Söz konusu 

araştırmalardan çıkan sonuçlara göre, “Yeni Muhafazakarlar” Türkiye’nin ekonomik ve 

siyasal anlamda iyiye gittiğine inanmaktadır. Yeni Muhafazalar tüketici kitlesinin 

%14’ü AB, %25’i C1, %41’i C2, %20’si ise, DE SES(sosyo-ekonomik statü) grubunda 

bulunmaktadır. Yeni Muhafazakarların %20’si internetten alışveriş yapmakta, %63’ü 

indirimleri takip etmekte, %61’i pahalı olmasına rağmen istediği markayı satın almakta, 

%62’si alışveriş yaptığı mağazadaki görevlinin kendisiyle yakından ilgilenmesini 

arzulamakta, %67’si tüketiciyi önemsemeyen şirketlerden ürün almamakta, ve %34’ü 

reklamlarda gördüğü ürünleri satın almak istemektedir.  
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(http://www.arastirmakutuphanesi.com/staticfiles/files/Ipsos_KMG_Turkiyeyi_Anlama

_Kilavuzu_Ozet_Bulgular_vff.pdf )  

2012 yılında CnnTurk  için “Yeni Muhafazakarlar” başlıklı bir haber dizisi 

hazırlayan Duygu Demirdağ ve Özcan Altıntaş’ın yaptıkları röportajlar ve hazırladıkları 

haber dosyasının sonucunda yeni muhafazakarlar “bizim de zevklerimiz var”ı artık afişe 

etmeye başlamışlardır. Türkiye’nin ilk muhafazakar kadınlar için moda eksenli yaşam 

dergisi Ala’nın genel yayın yönetmenleri ile yaptıkları görüşmede, muhafazakar kadının 

tüm tüketim kalıplarının yer alabileceğiyaşam, lüks, moda konularının işlendiği, “aşk, 

kısmet işidir” diyerek diğer kadın dergilerinden farklı olarak, ikili ilişkilere 

değinilmediği özellikle genç kadınlara yönelik bir içeriğe sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. Aynı haber dosyasında, yeni muhafazakarların yaşam alanları da değişen 

mimari özellikler ile incelenmiş ve İslami burjuvazinin, asansörlü namaz odaları, 

Kabe’den 24 saat yayın yapan plazma televizyonların olduğu, her akşam fakirlere 

dağıtılmak üzere 500 kişilik yemek kapasitesi olan endüstriyel mutfakların olduğu yeni 

malikanelerde  yaşadıkları belirtilmiştir. Tüketim alışkanlıklarının en çok gençlerde ve 

kadınlarda kendini gösterdiğini vurgulayan muhafazakarların modacısı olarak tanınan 

Rabia Yalçın, yine aynı haber dosyasında, aslında “İslami bir moda olamaz, çünkü 

moda ticari bir kavramdır, biri tüketimdir değişir, biri değişmez” diyerek, yeni 

muhafazakar kadının aslında modaya uymadığını, ancak, bugünkü modern dünyaya 

adapte olduğunu belirtmektedir.  

(http://www.cnnturk.com/2012/guncel/10/30/degisen.turkiyenin.yeni.muhafazakarlari/6

82441.0/index.html / erişim tarihi 03.03. 2015).  

Son on yıllık süreç içinde dindar kesimin tatil anlayışının farklı bir formatta 

seyrettiği konusunu Barbarosoğlu şöyle ifade ediyor: "90 öncesi tatil yapmak doğru 

mudur, değil midir tartışmaları yapılırken 90 sonrası birden beş yıldızlı tatil anlayışı 

yine reklamlar yoluyla oluşturuldu". Barbarosoğlu "Beş yıldızlı otel tatili yeni davranış 

ve tüketim kalıplarını benimsemek demektir. Daha kaliteli ve daha gösterişli bir hayatı 

sürdürebilir olduğunu isbat etmek üzere bir şatafat yakalamak üzerine kuruludur. Bu 

durumu yeni zengin Müslümanlar pekiştirdiler" diye ifade etmektedir. Barbarosoğlu, 

dünün gençleri için takva sahibi olmak önemliyken bugün bunun değiştiğine dikkat 

çekerek,  orta yaşın, her türlü yeniliği onayladığı, medyanın "kötü Müslüman 

http://www.arastirmakutuphanesi.com/staticfiles/files/Ipsos_KMG_Turkiyeyi_Anlama_Kilavuzu_Ozet_Bulgular_vff.pdf
http://www.arastirmakutuphanesi.com/staticfiles/files/Ipsos_KMG_Turkiyeyi_Anlama_Kilavuzu_Ozet_Bulgular_vff.pdf
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/10/30/degisen.turkiyenin.yeni.muhafazakarlari/682441.0/index.html%20/
http://www.cnnturk.com/2012/guncel/10/30/degisen.turkiyenin.yeni.muhafazakarlari/682441.0/index.html%20/
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tiplemesi"ne karşı "hayır, ben o Müslümanlardan değilim"i isbat için "İslami 

tartışmalar" adı altında herşeyin mübah hale geldiği, ısmarlama fetvaların alındığı bir 

ortamda takva sahibi olmayı kimsenin umursamadığını belirterek,  90 öncesi ve 90 

sonrası gençliği ayıran en önemli çizginin de  bu durum olduğunu belirtmektedir 

(Barbarosoğlu,2012:64-68).  

Veriler ışığında, günümüz Türkiye’sini oluşturan yeni muhafazakar kesimin, ve 

bu kesim içindeki genç nüfusun oldukça yoğun bir tüketim alışkanlığı olduğu ve yeni 

iletişim teknolojilerini tüketim amaçlı kullandıkları belirtilebilir. “Şimdi yaşa sonra 

öde” hedonist tüketim felsefesini son derece benimsemiş bu kesimin büyük çoğunluğu 

pahalı olmasına rağmen istediği markayı satın aldığını açıkça belirtmektedir. 

Yaşanan değişim süreciyle birlikte, artık modaya uygun giyinmek, güzel 

mekanlara gitmek isteyen ve eğitim-öğretim açısından kendini geliştiren başörtülü 

kadınlar ve muhafazakar gençler, bugüne kadar “Batılı görünümlü” modern birey 

modeli için sağlanmış olan imtiyazlardan paylarına düşenleri istemeye başlamıştır. 

Artık kendileri için otellere, mescidi olan cafelere ve daha muhafazakar, renkli, desenli, 

şık ve modaya uygun üretim yapan firmaların ürünlerini tüketmeye yönelmişlerdir. Yeni 

tüketim ve yaşam alanlarının oluşması, “yeşil” sermayenin ekonomide söz sahibi 

olmasına neden olmuş (Lewis, 2010:58) ve Şerif Mardin’in bilindik kavramlarından 

hareketle “taşra”nın “merkeze” taşınması anlamına gelmiştir.  

Tüketim kültürünü de içinde barındıran modernizmin sunduğu “haz” odaklı 

yaşam biçimlerinin kaçınılmaz olarak her yeri ve her şeyi kuşattığı gibi üniversite 

gençlerini de kuşatmıştır. Tüketim üzerinden tanımlanmaya çalışma ve daha görünür 

olma isteği, günümüz muhafazakarlarının da kendini uzak tutamadığı bir durumdur. 

İslami modanın bu kadar yaygınlaşması ve sektörel olarak büyümesi, en son teknoloji 

ürünlerine olan talepler, lüks konutlar, İslami değer ve kurallar gözetilerek kurulan tatil 

köyleri bu durumun en somut örnekleri olarak verilebilir. kız öğrencilerin tüketim 

davranışları erkeklere göre daha yoğundur. En moda şeyleri takip ediyorlar, en iyi 

yerlerde yemek yemek istiyorlar, en iyi tatilleri yapmak istiyorlar. Yeni muhafazakarlar, 

bir taraftan siyasal iktidar karşısında “ben dini bütün biri olarak kalacağım” derken, bir 

taraftan kapitalizme, modern hayata çok çabuk teslim olmuş durumdadır. Dindeki en 

önemli kaidelerden biri israf etmemek olmasına rağmen, aşırı ve lüks tüketim eleştirileri 
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karşısında “Müslüman”ın iyi giyinmeye hakkı yok mu? Müslüman’ın iyi yaşamaya 

hakkı yok mu?” diyerek lüks yaşamla da birleşilmiştir. 

“Parsons’a göre gençlik kültürünü, yetişkin dünyasının üretici çalışmasına, rutin 

çalışlmasına ve sorumluluklarına karşı, ters orantılı değerler geliştirir. Gençler, çalışma 

ve gündelik rutinlerle, tüketim ürünleri, boş zaman faaliyetleri ve sorumsuzlukla ilgili 

değerleri geliştirirler (Akan, 1994: 874). Bu bağlamda, “gençlik kültürü, gerçek olanla 

imal edilmiş olanın çelişkisel karışımından oluşur; bu alan gençler için kendini ifade, 

ticari kuruluşlar için ise verimli bir kâr alanıdır” (Storey, 2000:120). Geçliğin kendini 

ifade etme biçimleri; bağımsızlık, kazanma-aidiyet, idealizm-pragmatizm, narsist-

dostane/paylaşımcı, konformist-isyankar temalarla şekillenir (Solomon ve diğerleri 

1999: 356-357). Bu kendini ifade etme biçimleri toplumun kültürüne uyumlu 

olabileceği gibi ona karşıt da olabilir. Günümüz yeni muhafazakar üniversite 

gençliğinin, tüketim toplumunun değerleri ve yaşam tarzıyla son derece uyumlu yaşam 

pratiklerine sahip olduğu ifade edilebilir.  

Modern kentte, tüketim ürünlerinin bol ve çeşitli olması, bu kente sonradan 

gelenlerin yeni tatlar tatmasına, yeni ürünler denemesine ve tüketim alışkanlıklarında 

değişiklikler yapmasına sebep olmaktadır. Tüketim alışkanlıkları, üniversiteli gençlerin 

yaşam tarzlarının yerleşik ve görünür olmasını sağlamaktadır. Kent yaşamının tüketim 

alışkanlıklarını ve genel olarak hayat tarzlarını değiştirdiğini belirten görüşmeciler, bu 

durumun geleneksel değerleri de değiştirdiğini sıkça belirtmişlerdir. Bu noktada 

günümüz yeni muhafazakar yaşamında, geleneksel değerlerin ve pratiklerin yeniden 

tanımlanarak tüketiciye sunulduğu bir yaşam tarzı söz konusu olmaktadır. Geleneksel 

ve modern olanın karşılıklı olarak birbirini dönüştürmesi söz konusudur.  

2.6.2. Lüks Algısı 

Tüketim var olan toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıdan etkilenilmesi 

açısından öğrenilen bir süreci ifade etmesinden ötürü bir sosyalleşme aracı haline 

gelebilmektedir (Oğuz, 2008:1-2). Gençlere tüketim odaklı yeni toplumsal koşullara 

uyum sağlamaları halinde daha yüksek standarda sahip bir yaşama kavuşacakları umudu  

kitle iletişim araçları ile aşılanmaktadır. Bu şekilde ihtiyaç kavramı ortadan kalkmakta, 
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tüketim aynı zamanda psikolojik bir tatmin ögesi haline gelmektedir (Baudrillard, 

2004:65). 

Günümüz toplumlarında geleneğin ve dinin sağladığı anlam dünyası ile tüketim 

toplumunun sunduğu anlam dünyaları arasındaki karşıtlıkların birbiri içinde eridiği 

söylenebilir. Geleneksel anlayışla İslam dini fazla tüketimi, lüks harcamaları 

onaylamamakta insanın dünyadaki varlığını Allah’a kullukla ifade etmekte olmasına 

rağmen tüketim toplumunun bir sosyal gerçeklik olarak insanlara dayattığı anlam 

dünyasında ise insanın varlığı tüketmekle eşitlenmektedir. Tüketim toplumu tükettikleri 

üzerinden insanlara mutluluk vaadinde bulunurken İslam dini özellikle lüks tüketim 

yapılmaması üzerinden mutluluk vaadinde bulunmaktadır. Günümüzde ise lüksün ne 

olduğu konusunda ortak bir yargı olmasa da örneklem grubunda da görüldüğü üzere 

lüks tüketim istenilen, arzu edilen, imkanı olan herkesin –dini, ideolojik ya da siyasi 

görüşü farketmeksizin- yaşamak isteyeceği bir duygu olarak kabul edilmektedir.  

Geleneksel yaşamla, İslami değerlerle tüketim olgusunun karşılaştırılması 

istendiğinde, örneklem grubunun genel kanısı, lüks tüketimin ya da zengin bir yaşam 

sürmenin bireyi bu değerlerden uzaklaştırmayacağı, aksine muhtaç olanlara daha fazla 

yardım edebileceği, İslamiyetin gerektirdiği tüm şartlara uymayı kolaylaştıracağı 

yönünde olmuştur.  Tüketim kültürüne yönelik meşruiyet kodları bireysel farklılıklar 

gösterse de, genel olarak maddi durum iyileştikçe, lüks tüketimin de “ihtiyaç” 

çerçevesinde değerlendirildiği görülmektedir. Üniversite yıllarında ürünlerin çakmasını 

aldığını belirtirken, dindar orta sınıf bireylerin, bugün son moda dahil istediğini 

alabildiği düşünüldüğünde, İslami kesimin ekonomik alanda kat ettiği mesafe daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

G1, zengin bir insanın dinden uzaklaşmayacağını, tam tersi dinin maddi 

gereklerini de yerine getirerek başkalarına da faydalı biri olabileceğine vurgu yapmıştır.  

G1,K24,V:“Herkes zengin olmak ister. Daha çok paran olunca da daha çok 

harcarsın, daha iyisi için harcarsın. Lüks tüketirsin. Bu dinden uzaklaştırmaz, tam tersi 

zengin insan dine ait gereklilikleri daha iyi yerine getirir (zekat verir, kurban keser, 

cami yaptırır)”.  
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Lüks tüketimin artık ekonomik durumdan bağımsız olarak herkes için arzu 

edilen bir davranış olduğunu belirten G63, zenginliğin ya da lüks tüketmenin dinle bir 

ilgisi olmadığını halk arasında da çok yaygın olan bir deyişle pekiştiriyor. İnanışa göre 

bir kişi zaten zenginse o Allahın sevdiği kişidir.  

G63,E22, V: “Kazancı iyi olan biri dini görevlerini yerine getiriyorsa tabiki lüks 

de tüketir. Lüksü kim sevmez ki? Kim daha iyisini istemez ki?  Herkes daha çok imkan 

sahibi olmak ister, daha çok ayrıcalığı olsun ister. Paran varsa zaten en iyisini en 

kalitelisini alırsın ki günümüzde parası olmayan da en iyisini en kalitelisini alıyor. 

Tüketimin dinle bir ilgisi yok... zenginler için hatta demiyor muyuz Allah'ın sevgili kulu 

diye...” Görüşülen öğrencilerden G63, neoliberal düzenin başarı odaklı, zenginlik, 

performans odaklı değerlerini yaşamında oldukça içselleştirmiş görünmektedir. onun 

din anlayışında Allah'ın sevgili kullarıdır zenginler, ve bu noktada neoliberalizmin 

değerleriyle İslamın değer verdiği birey aynı özellikleri taşımaktadır.  

G59 lüks tüketmenin herkesin arzulayacağı bir davranış kalıbı olduğunu ifade 

etmiş zenginliğin ve lüks tüketmenin dinden uzaklaşmakla ilgisi olmadığını belirtmiştir.  

G59,K23, D: “Bence zenginleşmek dinden uzaklaştırmaz tam tersi daha çok 

şükreder insan. Bu kişilikle ilgili bir durumdur. Karakteri oturmamış ise bir insanın 

dinden uzaklaşmasının zenginleşmekle bir ilgisi yoktur. Lüks tüketim neden günah olsun 

ki? Paran varsa tabiki lüks tüketirsin. Herşeyin en iyisini istersin. Gereksiz ve fazla 

tüketmek belki günah olabilir ama lüks tüketmek günah değildir. İmkanı olan herkes 

bunu ister ve gerçekleştirir. Mercedese binebilecekken kim Ford Fiestaya biner 

ki?”G59 markalar üzerinden örnek vererek, daha lüks bir markayı imkanı olan herkesin 

tercih edeceğini belirt 

Görüşülen kişilerden G3 kendi yakın çevresinden örnek vererek, muhafazakar 

eğilimli bir arkadaşının yaşamından söz ediyor. Türkiye’nin en lüks otellerinin olduğu 

bölgeye tatile gidiyor, BMW'ye biniyor diyerek lüksün dibini onlar yaşıyor çünkü 

paraları var ve göstermektem çekinmiyorlar diyerek, lüks tüketimin muhafazakar kesim 

için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu açıklıyor.  
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G3,K22,V: “Artık büyükşehirlerde, en modern kentlerde bile dindarları daha 

çok görüyoruz. Çünkü onlar da modernler gibi hatta daha bile fazla tüketiyorlar. İslami 

kesim son dönemde çok zenginleşti ve  daha görünür oldular. Şimdi onlar zenginleşti 

diye dinlerini bıraktılar mı, hayır hatta daha bile fazla şükretmeye başladılar. Onlar da 

lüks tüketiyorlar, paran varsa harcarsın bu kadar basit... bu herkes için geçerli. Artık 

sadece kendi mahallerinde takılmıyor onlar da...mesela çeşmeye tatile gidiyorlar, 

alsancakta Starbucksta  türbanlı bir kız grubu var hep orda takılıyor mesela...kendini 

benden çok dindar gören, türbanlı bir arkadaşım var bir de sözlüsü bir çocuk. Kızın 

altında son model bmw var, tatillere gidiyorlar ailecek hepen pahalı otellere, bu 

Antalya’dakiler varya hani 6 yıldızlı falan onlara...lüksün dibini onlar tüketiyor 

yani...çünkü paraları var ve bunu göstermekten hoşlanıyorlar.”  

G4 ve G8 benzer ifadeler kullanarak, zenginleşmenin dinden 

uzaklaştırmayacağını, gerçekten inanan vicdanlı kişilerin zenginleştikçe dinin 

gereklerini daha çok yerine getirebilme fırsatı yakalayacağını belirtmiştir. bu noktada 

iyi bir Müslüman zengin bir Müslüman'dır anlayışının hakim olduğu söylenebilir.  

G4,K22,V: “Lüks tüketmek tabiki günah değildir. Ancak, lüks tüketip bunu 

yaşayamayana destek olmuyorsa, dini olarak zekat vermiyorsa, komşusu açken tok 

yaşıyorsa bu günahtır. Zengin insanların ise daha çok yardımda bulunacağını 

düşünüyorum. Kişinin kalbinden iyilik,vicdanından eli eksik olmadıkça zenginleşmek 

dinden uzaklaştırmaz.” 

G8,K22,D: “Bence zenginleşmek dinden uzaklaştırmaz.paranı paylaşırsan, hac-

umre görevini yerine getirirsen, zekatını verirsen dinin istediklerini yapmış olursun. 

Topluma faydalı olursun. Din de bunu söylüyor zaten. Gerçekten inançlı bir Müslüman 

zenginleşti diye dinden uzaklaşmaz. Ama günümüzde ciddi zengin bir dindar kesim de 

oluştu.”Görüşülen öğrencilerden G8, vergi öder gibi zekat verildiği sürece istenildiği 

gibi yaşanbileceğini ifade etmiştir. bu anlamda neoliberal yaşam tarzının dini pratikler 

üzerinde biçimselleştiğini görülmektedir.  

Görüşülen öğrencilerdern G11, farklı bir bakış açısıyla lüks tüketmek günah bile 

olsa, içinde yaşadığımız toplumda değer görme kriteri olarak maddiyatın ve paranın 
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belirleyici bir unsnur olduğunu ifade etmiş ve bu nedenle kendisinin de en büyük 

amacının para kazanmak olduğunu ifade etmiştir.  

G11,E22,V: “Lüks tüketim belki bizim dinimze göre günahtır ama şu da bir 

gerçek ki bizim ülkemizde paran ne kadar çoksa ve bunu ne kadar çok göz önüne 

seriyorsan o ölçüde itibar görüyorsun. O yüzden benim de şahsen gelecekten en büyük 

beklentim bol para kazanmak ve bunu göstermek. Çünkü bu ülkede sadece para her 

kapıyı açıyor.”  

Zengin olmanın insanı dinden uzaklaştırmayacağını ve bu nedenle de günah 

olarak algılanılmaması gerektiğini ifade eden G18 ve G36, lüks tüketebilmeyi herkesin 

istediğini çünkü bunun insana kendini değerli hissettirdiğini ifade etmişlerdir.  

G18, E22,D: “valla herkes lüks tüketmek ister bence... imkanı olmasa bile artık 

insanlar en iyiyi en lüksü istiyor. Benim de gelecekten en büyük beklentim huzur ve 

para. Ne kadar paran varsa o kadar özgürsün...ama tabi bu paraya, zenginliğe kapılıp 

maneviyatını unutmamalı insanlar. O zaman günah olur”.  

G36,K21,D: “lüks tüketmek insana kendini iyi hissettiren birşey bence... pahalı 

birşey aldığınızda kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Ben değerliyim hissi veriyor. 

Zenginlik dinden uzaklaştırmıyor. Bu bence insanların karakterine bağlı birşey. Dinden 

uzaklaşmak isteyen fakir de olsa zengin de olsa uzaklaşır zaten. Bu engellenemez. 

Günümüzde zenginliğini göstermek için çok çabalayan bir dindar kesim var. Bunlar 

yıllardır dışlanmış olmanın getirdiği içgüdüyle de kendilerini görünür kılmak için 

ekstra çaba harcıyor. Artık hem maddi güç hem de iktidar onların elinde...” 

G49, lüksün ve zenginliğin günahla bir ilintisi olmadığından söz etmiş ve dinin 

de insanlara daha iyi yaşasın diye daha çok çalışın diye öğüt verdiğini ifade etmiştir. 

Burada Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu
19

 arasındaki örtüşmeye benzer yakın bir 

                                                           
19

Max Weber, orjinali Almanca “Die Protestanische Ehtik und der Geist des Kapitalizmus” olan 

“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı çalışmasını 1904–1905 yıllarında yazmış, eser ilk 

kez 1905 yılında Archiv für Sozialwissenchaft und Sozialpolitik dergisinin XX. ve XXI. 

ciltlerinde iki bölüm olarak yayınlanmıştır. Eserde, kapitalist ruhun gelişiminde dinin etkisinin 

olup olmadığı ya da nedereceye kadar etkili olduğu ve kapitalist kültürün hangi yanının buna 

dayandırılabileceği araştırılmaktadır. Yazarın temel tezi,  Protestan Ahlak anlayışının 
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görüşün varlığından söz edilebilir. Bu anlamda, tıpkı din faktörünün  kapitalist ruhu 

canlı tutması ve yaşatması gibi,  bir Müslüman’ın en  iyi şekilde yaşaması için çalışması 

ve iyiyi tüketmesi anlayışı çıkış noktası olarak görülmektedir.  

G49,K21,V:“Lüks tüketebilmek herkesin istediği bir şeydir. Parası olmasa da 

insanlar lüks tüketmek istiyor hatta. Zengin hayatına özenmek, zengin gibi yaşamak 

herkesin isteyeceği bir şey. Kim son model bir arabaya binmek ya da her tatilde istediği 

5 yıldızlı otele gitmek istemez ki? Bunun günahla bir ilgisi yok. Dinimiz de bize çalışkan 

olmayı söylüyor. Aslında bu anlamda din de bize daha iyi yaşayalım diye daha çok 

çalışın diyor.”  

Görüşülen öğrencilerden G46 ise, lüks tüketimin ve zenginliğin farklı kavramlar 

olduğunu, lüks tüketmenin günah kabul edileceğini, ama zenginliğin zaten kişiye Allah 

tarafından verilen bir durum olduğunu belirterek, zenginliğin kişiyi daha iyi bir 

Müslüman olma yolunda bir statü olarak farklılaştıracağını belirtmiştir:  

G46, E21,V:: “ Lüks tüketmek günahtır. Bizim dinimiz eşitliği savunur, sende 

var başkasında yoksa yardım et der. Har vurup harman savurma der. Trilyonlarım olsa 

lüks tüketmem. Zengin olmak ayrı, lüks tüketmek ayrıdır. İnsanın imanı sağlamsa 

zenginlik dinden uzaklaştırmaz. Yardım etmeyi fazlalaştırır.”  

 Görüşmeler sırasında da kendini çokça hissettiren gündelik olan ile kutsal olan 

arasındaki gerilimler aslında modern olan ile geleneksel olan arasındaki gerilimlerin bir 

alt başlığı olarak düşünülebilir. Modern dönemlerde yaşanan ve gittikçe karmaşıklaşan 

çalışma hayatı, tüketim odaklı, rutin tekrarların yaşandığı gündelik hayat içinde dini 

değer ve kuralların yeni gündelik koşullara uyarlanması ve geleneksel anlamda 

yaşanamaması, kişinin hayatında bir takım çeleişkilere, çatışmalara ve gerilimlere neden 

olmaktadır. Bunun sonucunda geleneksel yaşam biçimlerinin çeşitlendiği ve gittikçe 

farklılaştığı görülmektedir.   

                                                                                                                                                                          
kapitalizmin gelişmesini sağlayan ruh olduğudur. Bu anlamda, kapitalizmi değil, kapitalizmi 

oluşturan ruhu yani “kapitalist ruh”u incelemiştir. Weber, Avrupa’da kapitalizmin tarihsel 

gelişimini ve kendine özgü bir toplumsal biçimlenme olarak kuruluşunu, en önemli eserlerinden 

bir olan Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde ayrıntılı olarak tartışmaktadır. 

Weber bu çalışmasında dinsel faktörlerin ekonomik bir düzenleme biçimi olarak kapitalizmin 

oluşumu üzerindeki etkilerini incelemektedir (Eisenstadt,1968).  
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2.6.3. Sosyal Medya ve Tüketim  

 Gündelik yaşam içinde geleneksel yaşam tarzıyla çatışma halinde olunan 

konuların başında teknoloji ve tüketim ile bireyin hayatına giren gelişmelerin geldiği 

söylenebilir. Toplumsal hayatta yaşanan gerilimleri dindirmek adına, dinin yeniden 

keşfedilerek öğrenilmesinin, geleneksel değerlerin içinde bulunulan zamanın ve 

mekanın koşullarına göre yeniden yorumlanmasının, toplumda çözüm olarak görüldüğü 

söylenebilir.  

Gençlerin, tüm sosyal baskı ve denetimlerden sıyrılarak, taleplerine ve ilgi 

alanlarına göre, çok kısa sürede ve istedikleri yere ve bilgiye ulaşmalarının 

kolaylaşması, onların yaşamında interneti sadece sohbet ve eğlence amaçlı bir araç 

olmaktan çıkarmakta, gündelik yaşamlarında, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan çok 

yönlü bir araca dönüştürmektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar da, 

gençlerin değerlerinin, inançlarının ve tutumlarının şekillenmesi, kendilerine ilişkin 

bilgi edinebilmesi, olaylara, insanlara ve kültürlere bakış açılarının dönüşmesi sürecinde 

de internetin etkileyici rolünü ortaya çıkarmaktadır  (Yeşiltuna, 2015:184). 

 Örneklem kapsamındaki üniversite öğrencilerini “dijital yerliler” kavramıyla 

nitelemek mümkündür. Bilgisayar, video oyunları ve internetin dijital dilini, anadili gibi 

kullanan bugünün öğrencileri dijital yerli olarak adlandırılmıştır (Prensky, 2001). Dijital 

dile hakimiyette cep telefonlarının da önemli bir etkisi olduğu bir gerçektir. Örneklemde 

yer alan üniversite öğrencileri için, internet ve cep telefonu gibi iletişim araçları hayatın 

bir parçası haline gelmiştir. Öğrenciler için internet sadece sanal bir dünya değil, gerçek 

ilişki ve etkileşimlerin de gerçekleştiği büyük bir sosyal ağ haline dönüşmüştür. 

Öğrenciler, okuldaki derslerin iptal olup olmamasını, dersin ödevini, sınav notlarını, 

sınav tarihleri gibi gündelik yaşama dair bilgileri internet ve cep telefonu üzerinden 

edinmektedir. Bunun yanında sosyal ağlar, öğrencilerin birbirinden farklı sosyal 

etkileşimlere girmeleri için- sevgili edinmek, yeni takipçiler, yeni çevreler edinmek, 

protesto eylemlerine katılmak- bir araç olmaktadır.  

Görüşmecilerin tümü teknolojiyle son derece barışıktır. Teknolojini nimetleri din, 

ırk, ideoloji farkı olmadan tüm insanların yararlanması gereken, insanlığın hayatını 
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kurtaran özelliklerdir. Bu noktada teknolojiye karşı durmak, direnç göstermek, takip 

etmemek anlamsız bir çabadan ibaret olacaktır. Gençlerin gündelik yaşamı 

deneyimleme biçimlerinde ve iletişim ortamlarının değişmesinde, internet temel bir 

belirleyen olmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri, araştırmanın örneklemini oluşturan 

öğrenciler için de gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Gençlerin internet, 

cep telefonu ve sosyal ağları kullanımına ilişkin belirtilen veriler, bu görüşü destekler 

nitelikte ifadeler içermektedir.  

Hayatının her alanında teknolojiyi kullandığını belirten G41,E22,D: “yani bu cep 

telefonu denen şey bizim hayatımız...ders notlarım da onun içinde, özel fotoğraflarım 

da, ne biliyim yapmam gereken şeyleri de oraya yazıyorum, hatırlatmalarım var, sabah 

cep telefonunun alarmıyla uyanıyorum, namaz kılacağım zaman namaz saatini, kıbleyi 

cep telefonundan buluyorum, alışverişimi cep telefonumdan yapıyorum, okul kaydımı 

burdan yapıyorum...telefondan çok fazla birşey yani... hepimiz tüm hayatı oldu...” diye 

belirterek günlük hayatında telefonun ne kadar önemli bir yere sahip olduğu örneklerini 

vermiştir. Ayrıca belirtilmesi gereken bir durum da, görüşülen kişilerin, görüşmeler 

sırasında da cep telefonlarını ellerinden bırakmadıkları, sosyal paylaşım sitelerinde 

kendileri için farklı olan bu durumu canlı olarak paylaştıkları gözlemlenmiştir.  

G50, internetin hayatında çok önemli bir yer kapladığını ifade etmiş, ve tüm yaşam 

alanlarında farklı internet mecralarını kullandığını belirtmiştir. Bunu yanında fazla 

özgür bir alan olduğu için tehlike oluşturabildiğini de söylemiştir:  

G50,K22,D: “İnternet artık olmazsa olmaz yani...facebookta varım, twitter da 

gezi olaylarından sonra aktif oldum. İnstagram, snapchat kullanıyorum. Derslerim 

hafiflesin kendime bir blog açmayı da istiyorum. Sadece moda değil, güncel herşeyi 

içeren bir blog açmak istiyorum. Yani gündemi de yazıyım, magazini de yazıyım, yeni 

açılan bir mekanı da ne biliyim yaşadığım yeri de yazıyim. Sosyal medya çok geniş 

imkanları üstelik herkese sunan bir alan ama tabi bazıları da sınırları geçiyor burada, 

daha özgür bir alan olduğu için herkes her istediğini de söyleyebileceğini sanıyor, bu 

nedenle aslında tehlikeli de.” G50, interneti oldukça aktif bir şekilde kullandığını ifade 

ederken, geleceğine dair planlarında internet hayatının bir parçasını oluşturmaktadır. Bir 
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blog açmak istediğini belirtirken sosyal medyayı kendini gerçekleştirmenin yeni bir 

alanı olarak görmektedir.  

Görüşülen öğrencilerden G18, kendi hayatından örnek vererek, hem gündemi 

takip etmek için hem de alışveriş yapacağı zaman markalar arası karşılaştırma yapmak 

için interneti yoğun bir şekilde kullandığını belirtiyor. İnternet üzerinden piyasa 

araştırması yaptığını bunıu da çok yararlı bulduğunu belirtiyor.  

G18, E22,D: “Sabah kalktığımda da, akşam yatmadan hemen önce de internete 

bakıyorum. Elimde telefonla uyuduğum da oluyor. Bazen uykum kaçtığında da hemen 

interneti açıyorum. Instagrama bakıyorum, ekşiyi çok okuyorum gündemi açıkçası 

ekşiden takip ediyorum. Çünkü ülkede bir olay olduğunda sansürsüz ve en detaylı 

bilgiye ekşiden ulaşıyorum. Bir de özellikle elektronik birşey alacağım zaman ya da işte 

ne biliyim arabayla ilgili bir şey olduğunda falan direk internetten yararlanıyorum. 

Forumları okuyorum, yorumlara bakıyorum, farklı markaları kıyaslayabiliyorsun. Bir 

de daha güvenilir, ürünleri birebir kullanan insanlar fikir veriyor. Yani aslında baya 

uzun uzun piyasa araştırması yapmış oluyorsun internet sayesinde”. G18, internetin 

hayatındaki yerini anlatırken, yaşamının her alanında kullandığını belirtmiştir. Gündemi 

takip etmek için, arkadaşlarıyla sosyalleşmek için, alışveriş yapmak için kullandığını 

ifade etmiştir. Bu anlamda, yeni iletişim taknolojilerinin ya da sosyal medyanın bireyin 

bütün zamanını kuşatan, hakim enformasyon kaynağı olduğu ifade edilebilir.  

G5, sosyal mecralardan herbirinin farklı bir işlevi olduğunu ve farklı ilgi 

alanlarına yönelik olduğunu ifade etmiş, ancak genel olarak günümüz teknolojisinin 

hayatı kolaylaştırmak için var olduğunu ifade etmiştir.  

G5, K23,V:“Sosyal medya ve internet tabi ki artık hayatımın bir parçası... 

sosyal ağların hepsinde varım, hepsinin de farklı ilgi alanlarına hitap ettiğini 

düşünüyorum. Instagram mesela biraz daha magazinel kısmı işin, kim nereye gitmiş, 

kimlerle gitmiş, yeni neresi açılmış öğreniyorsun. Ama twitter daha farklı, orada 

gündemi takip ediyorsun, politik yorumlarda bulunuyorsun falan.. bir de ben alışveriş 

çok yapıyorum internetten, hem çok rahat oturduğun yerden kapına ayağına geliyor 

herşey, mağaza mağaza dolaşmaya gerek kalmıyor. Hem de aynı markaları çok daha 
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uygun fiyata buluyorsun internette. Neden gidip mağazadan daha fazla para ödeyesin 

ki? Bence günümüz teknoloji çağı tamamen hayatı kolaylaştırmak için var”. Görüşülen 

öğrencilerden G5’in ifadelerine bakarak, yeni iletişim teknolojilerinin, günümüzün 

giderek hızlanan yaşam temposunda, zamandan tasarruf sağlayarak, bireye daha fazla 

aktivitede bulunma olanağını sunduğu belirtilebilir. 

Görüşülen öğrencilerden G8, günümüz teknolojisini tamamen hayatımızı 

kurtarmak adına var olan bir teknoloji olarak yorumlamıştır:  

G8, K22,D:“internet artık hayatımızın bir parçası. Arkadaşlarımızla 

görüşüyoruz, dedikodu yapıyoruz, ne biliyim derslerimizi internetten takip ediyoruz, her 

türlü alışverişimizi yapıyoruz, tatilimizi, kalıcağımız oteli seçiyoruz. Mesela geçen 

aylarda teyzemler umreye gittiler internetten ayarladık rezervasyonlarını yaptık. Yani 

her kesim için sosyal yaşamın her alanında internet var. Bunu reddetmek günümüz 

dünyasına kafa tutmak, direnmek...çok da anlamsız hatta imkansız. Zaten bu teknoloji 

bizim hayatımızı kurtarmak üzere varolan bir teknoloji”.  

Çeşitli çevrelerce oldukça eleştirilen muhafazakar moda olur mu sorunsalına 

kendi bakış açısıyla yaklaşan G32 için, artık türbanlı, kapalı kadın aynı zamanda şık ve 

bakımlı kadın. Renkli giyinerek, modaya uygun giyinerek de kadının kapalı ve aynı 

zamanda güzel gözüktüğü bir dönem söz konusu. Bunu anlatırken de son dönemde 

muhafazakar kesim kadınlarının sıkı takip ettiği bir sosyal medya fenomeni olan 

isimden örnek vermiştir.  

G32, K22,V:  “internet sınırsız bir dünya. Yani her zevke her yaşam tarzına 

uygun birşey var orada. Mesela instagram...ınstagramda muhafazakarlara yönelik, 

tesettür giyimine yönelik o kadar güzel sayfalar var ki...bir de yani ordakiler gerçek. 

Cansız mankenlerin üzerinde değil, gerçek insanların kullandığı ürünleri görüyorsun. 

Oturduğun yerden sipariş ediyorsun sevdiğin şeyi kapına getiriyorlar. Yani klasik 

tesettür türban yok artık. Hem inancın gereği kapalı giyinip hem şık olabilirsin. 

Instagramda bir sürü muhafazakar modayla ilgilenen kadın var. Onların sayfalarını 

takip ediyorum. O kadar güzel giyiniyorlar ki... yani artık başı örtülü demek, koyu renk 

desenli, üstüne 2 beden bol, çirkin anneanne ayakkabısı giyen kadın demek değil. 
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Muhafazakar moda dergileri var bunların da facebook, instagram sayfaları var. Yani 

dünya başka bir yere giderken tabiki muhafazakarlar da değişiyor. Hem güzel hem 

bakımlı hem de kapalı giyinebilir insan. Mesela ben instagramda Hülya Aslanı takip 

ediyorum. Bir fenomen oldu. Ben kapalı değilim ama kapansam onun gibi olurum. O 

kadar modern, o kadar renkli ve güzel giyiniyor ki...kozmetik ürünlerini de paylaşıyor 

ne biliyim gelinlik de, kına elbiseleri de, spor ayakkabıları da.. zaten o şey diyor, “moda 

soyunmak değildir, giyinmektir. Yüzde yüz katılıyorum buna...” Görüşülen 

öğrencilerden G32, muhafazakarların da yeni iletişim teknolojilerini ve sosyal medyayı 

aktif kullandıklarını belirtirken, bu dünyanın sunduğu tüketim olanaklarından da 

faydalandıklarını belirtmektedir. 

Günümüzde hızla değişen yeni iletişim teknolojileri, özellikle de internet, 

gençlerin gündelik yaşamlarının önemli bir aracı olma yönünde yaygınlaşmaktadır. 

Araştırma verileri de, gençlerin çeşitli amaçlar çerçevesinde, farklı altyapılardan 

gelseler de, farklı ideolojik görüşlere sahip olsalarda, hepsinin interneti yoğun olarak 

kullandıklarını ortaya koymaktadır. Gençlerin söz konusu amaçlarını, eğlenceden, 

herhangi bir konuda bilgi alma, ilgi ve beğenilerini geliştirme, akademik,  dini 

konularda araştırmalarını yapma, güncel olayları takip etme ve tüketim faaliyetlerini 

gerçekleştirmeye kadar genişlettikleri görülmektedir. İnternet üzerinden gerçekleşen, 

yerel ve küresel düzeyde yüzlerce sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla, gençlerin ortak 

beğeniler, ilgi alanları, dinsel ve kültürel benzerlikler, ulusal kimlik ya da çeşitli 

etkinlikler çerçevesinde bir araya gelebildiği görülmektedir.   

Günümüzde bir taraftan serbest piyasa ekonomisine dayalı politikaların etkisiyle 

kapitalist sistem muhafazakar kesimde meşrulaştırılmaya başlamış, diğer taraftan 

muhafazakar kesim, artan ekonomik gücüyle kamusal alanda görünür olmaya 

başlamıştır. İslami ekonomi, İslami tüketim, İslami sermaye, İslami moda, İslami tatil 

gibi birçok tanımlama ile gündeme gelen konular, 1980 sonrası sürecin çift yönlü 

yansımaları olarak okunabilir. Bu süreçte muhafazakar kesimin de söylemlerinin 

değiştiği görülmekte, bu söylem değişimini Müslümanlar’ın modern dünyada 

konumlanma talebi olarak yorumlamak mümkündür. Seküler dünyanın sürekli değişim 

ve tüketim üzerinden kurguladığı hayat tarzı kimliğini tanımlamada dine önemli bir yer 



269 
 

atfeden muhafazakar orta sınıf için, muhafazakar olmayan kesimlerden çok büyük 

farklar oluşturmamaktadır. Orta sınıf bireylerde piyasa mekanizmasına bağlı seküler 

dünyayı anlamlandırmada, geleneğin gündelik hayatın iilgili durumlarında etkili olduğu 

anlaşılmakta; fakat genel olarak belirleyiciliği azalmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde de kendinde ya da ailesinde geleneksel değerlere önem 

verildiğini vurgulayan görüşmeciler için, tüketim faaliyetleri, modayı takip etme, 

popüler mekanlara gitme yeni bir kutsal alan olarak kabul görülmektedir. Zenginliğin 

özellikle dini pratikleri daha iyi yerine getirmede faydalı olabileceği görüşü genel 

kabuldür. Bunun yanında lüks tüketimin herkes tarafından arzu edilen bir faaliyet 

olduğu, imkanı olan herkesin bunu gerçekleştireceği de diğer bir inançtır. Geleneksel 

yaşam tarzının, tüketim kalıpları içinde, lüks yaşamın bir parçası olarak yaşanabileceği 

görüşü de yine yaygın bir kabul olarak ortaya çıkmıştır. 

2.7. Çalışma Yaşamı ve Gelecek Beklentisi 

Toplumların gelişimi ve değişiminin temel yapı taşları olarak görülen gençlerin 

geleceğe ilişkin beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmesine yönelik umutları, hem 

onların ruh sağlığı ve yaşamlarından hoşnut olma düzeylerini etkileyebilmekte, hem de 

toplumun değişimini ve bu değişimin yönünü belirleyebilmektedir. Sosyal öğrenme 

kuramına göre, bireyin geçmiş yaşantıları sırasında aldıgı pekiştireçler, geleceğe yönelik 

beklentilerini büyük ölçüde etkilemektedir.Bu nedenle belli bir alandaki beklentiyi, 

geleceğe yönelik dilek ve arzulardan çok bireyin kendisine yönelik algılan 

biçimlendirmektedir. Rotter (1954) gibi sosyal öğrenme kuramcıları "beklenti" 

kavramını geçmiş yaşantılarave benzer alanlardaki deneyimlere dayanarak, gelecekte 

belli bir alandaki-başarı ya da performansa ilişkin düşünceler olarak tanımlamaktadırlar. 

Gençliğin gelecek beklentisinde rol oynayan güvendiği dayanakların başında ailenin 

olanakları, eğitim-öğretim fırsatları, yetenek ve beceri düzeyleri gelmektedir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda gençlerin yaşama bakış açısının ailenin sosyo-ekonomik düzeyi 

ile yakından ilişkili olduğu; üst sosyo ekonomik düzey ailelerinin çocuklarında başarı 

güdüsü, iç kontrole inanç, sosyal değişmeye yatkınlık ve iyimserlik gözlenirken, alt 

sosyo-ekonomik seviyedeki ailelerden gelen gençlerden daha çok dindarlık, dış kontrole 
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inanç, başarı ve gelecek beklentisinde kadercilik, düşük benlik algısı ve karamsarlık gibi 

özellikler gözlenmektedir (Roberts ve Bengston, 1993). 

Görüşülen öğrenciler arasında gelecek beklentisi hakkında konuşulduğunda ortak 

nokta olarak, grupta karamsar bir hava olduğu gözlenmiştir. Ülkenin geleceği, maddi 

beklentiler, iş sahibi olma gibi çeşitli farklı alanlara hakim olan karamsarlık duygusu 

geniş bir alana yönelik, başat bir duygudur.  

2.7.1. Karamsarlık 

Ekonomik hayat için yarışmanın ve başarının ön planda olduğu günümüz 

toplumlarında gençler, beklentilerini gerçekleştirebilmek için nitelikli, bilgili ve becerili 

insanlar olmak zorundadırlar. Bu zorunluluk çocukluk yıllarından başlamakta, eğitim 

çabaları hep gelecekteki insan modelini yakalamak için olmaktadır. Bilim ve teknolojik 

gelişmeler karşısında insan karmaşıklaşan bir yaşam biçimine uymak zorunda 

kalmaktadırlar. Özellikle eğitim gören gençler daha karmaşık bir gelecek için 

hazırlanmaktadırlar. 

Toplumun en eğitimli kesimini oluşturan üniversite öğrencilerine yönelik 

görüşmelerde içinde bulunulan sosyo-ekonomik belirsizlik nedeniyle, gençlerin 

karamsar bir bakış açısına sahip oldukları genel olarak ortaya çıkmıştır. 

Görüşülen öğrencilerden G68, kollektivist bakış açısından oldukça uzak bir 

şekilde gelecek ile ilgili ideallerinde önceliğinin kendi hayatı, kendi yaşamı olduğunu 

belirtmiş, ülke geleceğiyle çok ilgilenmediğini zaten birey olarak kendisinin buna yön 

veremeyeceğini belirtmiştir.  

 G68,E22,V: “Gelecekten beklentim, güzel paralar kazandığım bir iş 

öncelikle...bu kadar sene okuduk, eğitim düzeyi olarak toplumun çok üstündeyiz ama bu 

ülkede tabi nasıl iş bulucaz o da ayrı.. Aslında şimdi düşününce etrafımdan da görünce 

artık önemli olan hangi okuldan ne dereceyle mezun olduğun falan değil yani. Arkanda 

sağlam bir torpilin varsa iyi bir iş buluyorsun bu kadar basit...Ben de ileride rahat 

yaşayabilmek isterim. Yani istediğim arabaya bineyim, istediğim yere tatile gideyim, 

kendimi kısıtlamak zorunda kalmayayım...Patronum ya da müdürüm neyse işte çok 
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sıkmasını da istemem. Ben zaten sorumlulukları bilirim yani. Öyle her yaptığına karışan 

biri olmamalı. Onun dışında ülkenin geleceği ile ilgili bir beklentim ya da umudum yok 

açıkçası. Baştakiler nasıl istiyorsa öyle oluyor zaten...Bir beklenti içine girmemek lazım, 

bence herkes kendi hayatına bakmalı...” 

 Erkek öğrencilere gelecek beklentileri sorulduğunda, gelecek yaşamlarıyla ilgili 

hayallerini anlatmaları istenildiğinde verdikleri cevaplar çoğunlukla maddiyat temelli 

olmuştur. İyi bir iş sahibi olmak- burada iyi bir işten kasıt; çok para kazanabileceği bir 

iştir-, konforlu bir hayat sürmek gelecekten en büyük beklentidir. Mutluluk, aile 

kurmak, huzurlu yaşayabilmek gibi maneviyata dayalı istek ve arzuların maddi güce 

sahip olduktan sonra “nasılsa” sağlanacağına dair bir inanç vardır.  

G61,E22,V:“Gelecek beklentim iş hayatımla ilgili. Bu kadar sene okumanın 

karşılığını alabileceğim bir iş istiyorum açıkçası. Prestijli bir konumda adil ücretlerin 

dağıtıldığı yaşamımı rahat sürdürebileceğim, tüketimimi kısıtlamayacağım bir işim 

olsun istiyorum. Açıkçası evlilik ve aile hayatıyla ilgili bir hayalim yok... nasılsa olur 

birgün. Ama nasıl olsun deseler, eşimin de güzel bir işi olsun, o da iyi bir işte çalışsın 

birlikte konforlu bir yaşamımız olsun isterim. Tabi bu istediklerim ne kadar olur 

bilemiyorum tabi..yani öyle bir iş bulabilmek kolay değil biliyorum, hatta artık iş 

bulabilmek kolay değil. Mezun olunca nasıl bir iş çıkarsa karşıma onu kabulleneceğim 

ben de herkes gibi. Önemli olan bir yerden başlamak diyeceğim ve muhtemelen asgari 

ücretli bir işe girip buna da şükür diyeceğim...”  

Görüşülen öğrencilerden G61, geleceğe dair karamsar bakış açısını paylaşmıştır. 

Önce geleceğe dair beklentilerini anlatmış, hayallerini paylaşmış sonra bir anda bunun 

gerçekleşemeyeceğini aslında kendisi de biliyormuş gibi gerçekleri sıralamıştır. İş 

bulma konusunda her nekadar hayalleri olsa da bulduğu herhangibir işe çok şükür 

diyerek girmek zorunda kalacağını da söylemiştir. Bu noktada kararlı, mücadeleci bir 

tavırdan ziyade kabullenici, itaatkar bir tavır olduğu görülmektedir. 

Görüşülen öğrencilerden G6, gelecek beklentisini iş yaşamı ve maddi gelir 

düzeyi ile değerlendirmiş ve sıkı mesaili işlerde çalışıp ay sonunda maddi sıkıntıya 

düşeceği bir yaşam istemediğini belirtmiştir. Ama yine genel karamsarlık havasıyla 
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içinde yaşadığımız koşullarda sadece çalışarak istediği rahat hayata sahip 

olamayacağını, bunun için aile desteğinin olması gerektiğini belirtmiştir.  

G6, E24,V: “valla benim gelecekten en büyük beklentim, hem kendime hem de 

çevremdekilere yetebilecek düzeyde paraya sahip olmak. Böyle bir paran olunca zaten 

hem çevrendekilere hem de kendine mutluluk verirsin. O zaman mutlu bir aile hayatın 

da olur, genel olarak hayattan da zevk alırsın. Ha nasıl olucak o iş derseniz valla 

bilmiyorum. Ama kendimi sabah 8 akşam 6 çalışıp sonra ay sonuna doğru ne yapsam 

nasıl para yetiştirsem diye düşünmek istemiyorum. Bizim ülkede tabi bu işler aileyle de 

alakalı. Yani ailen maddi açıdan güçlü değilse, çalışarak tek başına bişeyler yapman 

mümkün değil.”G6, kendi başına iyi bir statü elde edemeyeceğini, aile vasıtasıyla bir 

statüye ulaşabileceğini düşünmektedir.  

Görüşülen öğrencilerden G8, gelecekle ilgili karamsarlığını farklı bir noktadan 

dile getirmiştir. Onunki iş yaşamına yönelik umutsuzluktan çok, kendi özel hayatına ve 

sosyal yaşamına ilişkin bir karamsarlıktır. Mutlu bir evlilik yapamama ya da istediği 

sosyo-ekonomik düzeye sahip olamama endişesini yoğun olarak yaşamaktadır. 

Günümüz yaşam koşullarını kendi ailesinin gençliğiyle kıyaslayarak şimdiki hayatın 

daha zor olduğunu ifade etmiştir: 

G8, K22,D:“Yani gelecek diyince içimi umut kaplamıyor açıkçası...nasıl olucak 

diye düşünüyorum, ya olmazsa diye düşünüyorum...Yani mutlu, huzurlu bir aile 

kuramazsam kendime... etrafta görüyorum genç evliler hep problemli...Çalışmak 

istiyorum ama istediğim gibi bir iş bulamazsam ne olur diye düşünüyorum...Hayat çok 

zor artık görüyoruz yani...ya aileden varlıklı olacaksın ya da hep didinip 

durucaksın...Bence artık herşey daha zor. Bizim anne babalarımızın zamanında 

kesinlikle hayat daha kolaymış. Evlilikler, kadın erkek ilişkileri dahakolaymış, sosyal 

hayatını sürdürmek daha kolaymış...şimdi başkalarının hayatını çok rahat bir şekilde 

görüyoruz herşey ortada. Biz de onu yaşamak istiyoruz. Ne biliyim tatile gitmek, 

alışveriş yapmak...ama imkanın yoksa ve gözünün önünde akıp giden bir hayat varsa, 

sen dahil olamazsan yapcak birşey yok... O yüzden hayat git gide zorlaşıyor bence”  
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Günümüz iş dünyasında aktif olarak yer alan ve yavaş yavaş yönetici 

pozisyonlarını da doldurmaya başlayan “Y Kuşağı”, 1980 ile 2000 arasında doğanlara 

verilen ortak isim ile adlandırılmakta, aynı zamanda internet kuşağı, echo-boomers, 

millenial ve nexters olarak da anılmaktadır. Bu tanımlar Y kuşağının kendisinden önce 

gelen kuşaklardan farkını belirtmek için kullanılmaktadır. Y Kuşağı, her şeyi elde 

edebileceğine ve kendilerinin dönüşümcü olduklarına inanmaktadırlar. Onlar 

ebeveynlerinden farklı olarak modern teknolojiler ve tüketim toplumu tarafından 

kuşatılmış bir çevrede büyümüşlerdir (İslam; Cheong; Yusuf; Desa, 2010:1803).  

Y Kuşağı, genç, akıllı, özgürlüklerine düşkün ve teknoloji tutkunu olarak 

tanımlanmaktadır. Internet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyümüş olmaları 

günlerinin yaklaşık 15 saati medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde 

geçirmelerinde önemli bir etken olarak gösterilmektedir. Teknoloji becerilerini yaratıcı 

bir şekilde sahip oldukları görevleri ilerletmek ve sonuçlar elde etmek için 

kullanmaktadırlar. Günlük işlerinin dünyada olumlu bir değişime katkı yapmasını 

görmek onlar için son derece önemlidir. İş yönünden sadakat duygularının zayıf olduğu 

belirtilen Y Kuşağı, aile ve iş yaşantısını dengelemeyi benimsemektedir. Bu yönleri, 

uzaktan çalışma, yarı zamanlı tip çalışma alternatiflerine sıcak bakmalarına neden 

olmaktadır. Çalışmayı sevmekte; ancak hayatlarının sadece iş olmasını 

istememektedirler çünkü onlar için rahat yaşamak önemlidir. Otoriteye meydan okuyan, 

önce ailelerini sonra da patronlarını sorgulamaktan çekinmeyen ve kısa zamanlamalarda 

iyi iş çıkarmaya odaklı bir kuşaktır. İş hayatlarında olduğu gibi sosyal alanlarda da son 

derece seçici, diğerlerinden hızlı çalışıp başarısını çabuk kanıtlama çabasındadırlar. 

(Topçuoğlu, 2007). 

Mesajlaşma ve sosyal medya ile gündeme gelen bu kuşağının çalışma hayatı ile 

ilgili en belirgin özellikleri; belki de sabırsızlıklarının sonucu olan hiper bağlantılara ve 

teknolojik bilgiye sahip olmaları, girişimci ve işbirlikçi olmaları olarak sayılmaktadır. 

Ayrıca hızlı çalışma ortamını sevmeleri ve hızlı terfi beklentisi içinde olmaları da onları 

önceki kuşaklardan ayıran özelliklerin başında gelmektedir. Geleneksel ofis kuralları ve 

hiyerarşi taraftarı değildirler (Schawbel, 2012). Haftada kırk saatten fazla çalışmayı 

yaşam tarzları doğrultusunda uygun bulmaktadırlar. Ancak bu çalışmanın 9:00-17:00 

saatleri arasında yapılmak zorunda olması anlayışının değişmesi konunda çaba 
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sarfetmektedirler. Bununla birlikte işyerinde kendilerine ait zaman dilimlerini 

kendilerinin belirlemesine izin verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu kuşak üyeleri 

esnek bir yaklaşımı tercih etmekte ve iş yapıldığı sürece, bu işin ofiste ya da başka bir 

ortamda yapılmış olmasının önemsenmemesi gerektiğini savunmaktadırlar. Günümüzde 

özel sektör çalışma koşullarında da bu nedenle sıkça esnek çalışma saatleri kavramıına 

rastlanmaktadır. Söz konusu esneklik yapılması gereken iş yerine getirildiği müddetçe 

kişinin kendi belirleyeceği çalışma saatleridir. 

Araştırmada henüz 20’li yaşlarda hayatın zorluğu konusunda net bir karara 

varmış kitle kaşımıza çıkmaktadır. Bu kabullenmişlik duygusu söz konusu karamsarlığı 

daha da tetiklemektedir. Özellikle hayatlarının bir parçası ve vazgeçilmezi olarak 

gördükleri internetin tüm yaşamları açık ve görünür kıldığı bir dünyada, üniversite 

gençlerinin sürekli kendi hayatlarını başkalarınınkiyle kıyaslayarak yaşadıkları ortaya 

çıkmaktadır. Sürekli kıyaslama ve kendi hayatının kötü yönlerinin ağırlıkta olduğu 

düşüncesi karamsarlığı tetiklemektedir. Kıyasladığı hayatı, kendi koşullarında 

ulaşılamaz görmesinin yanında geleceğe dair bir planı, projesi bulunmamaktadır. 

Görüşmeler sırasında sohbet aralarında farkında olmadan ifade edilen bir durum da, 

gençler arasında yaygın hissedilen karamsarlık duygusuyla başa çıkabilmek adına anti 

depresan ilaç kullanımının yaygınlığıdır. Bu konu hakkında konuşmak istememişler, 

ilaç kullanımlarını espiri konusu yaparak, kendileriyle dalga geçmişler ve bu sayede 

olayı sıradanlaştırmaya çalışmışlardır. Ancak bu durum, söz konusu karamsarlık 

duygusunun ne denli yoğun düzeyde hissedildiğini açığa çıkaran söylemlerden biri 

olmuştur.  

Üniversite yılları, gençlerin duygusal, davranışsal, sosyal ve fiziksel bir çok 

zorluğu bir arada yaşadığı bir dönemdir. Söz konusu sosyal, kültürel ve ekonomik 

değişiklikler gençleri ruhsal açıdan olumsuz etkileyebilir (Bostancı,2005:96). 

Depresyon ile ilgili geliştirilen kuramların bazıları depresyonda olumsuz düşünce ve 

beklentinin etkin olduğunu  gösterip umutsuzluk ile ilişki kurmuşlardır (Cunningham, 

2008:140). Üniversiteli gençlerin ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen sorunlardan 

biri olan umutsuzluğun, sosyal ve ekonomik sorunlar, eğitimde karşılaşılan güçlükler ve 

gelecek kaygısı gibi etmenlerden kaynaklandığı araştırma sırasında ortaya çıkan 

bulgulardır. Mevcut koşullara uyum stratejilerden ve sorunlarla baş etme 
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yöntemlerinden biri olarak antidepresan kullanımının yaygın olduğu yine araştırma 

sonucu elde edilen bulgulardan biri olmuştur.  

2.7.2. Torpil 

Tolan'ın yaptığı bir çalışmada gençlerin geleceğe güvenle bakmada öğrenimi 

(%32.3), ve bilgi ve beceriye sahip olması (%23.3) oranında önemli görmesi yanında, 

ailenin varlıklı olmasını da (%20.1) üçüncü sırada belirtmesi anlamlı bir bulgudur. 

Araştırma sonuçlarına göre gelecekte güvence sağlaması bakımından diplomanın 

gençlerin gözündeki önemi giderek azalmaktadır (Tolan, 1990). Geçmiş yıllarda yapılan 

bu araştırmadan çıkan bulguların günümüz üniversite gençliği için hala geçerli olduğu 

araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Günümüz rekabete dayalı iş dünyasında sahip olunan diplomaların ya da mezun 

olunan okulların ikinci planda olduğu, iyi bir işe sahip olmak için bunların yanında 

önemli yerlerde önemli tanıdıkların bulunması gerektiğine dair inanış oldukça 

yüksektir.  

G61, E22,V:“ iyi kazançlı bir iş,rahat bir yaşam gelecekten beklentim... iyi bir 

işe sahip olmanın da yolu bizim ülkemizde bir arkanda sağlam bir torpilin olacak 

önce...gördük işte torpilin yoksa staj yapacak yer bile bulamıyorsun. Sonra da kendini 

iyi pazarlaman gerekiyor. Çok değerli, çok başarılıymış imajı çizince insanlar da buna 

inanıyor. Kendini nasıl gösterdiğin önemli yani...gelecekle ilgili hayal kurduğumda 

aklıma bunlar geliyor yani benim...” 

Üniversite yaşantısının sadece mesleki beklentileri değil, geleceğe yönelik diğer 

alanlardaki beklentileri de etkilediği önesürülebilir. Bu süreç içinde yaşanılan başarı ve 

başarısızlıklar, alınan pekiştireçler, eğitim ortamının niteliği gibi faktörler bireyi 

etkileyip, üniversiteye yeni başladığı dönemlerdeki beklentilerindeki değişikliklere yol 

açabilir. Bu konuda Biddle ve arkadaşları (1990) tarafından yapılan bir araştırmada da; 

geçirilen üniversite yaşantısının, bireyin değerleri ve dünyaya bakış tarzında 

farklılıklara yol açtığı gösterilmiştir. Görüşülen öğrencilerden G11 bu durumu şu 

sözleriyle dile getirmiştir: 
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G11, E22,V:“Üniversiteye ilk başladığım zaman mezun olayım artık güzel bir 

işim olur ailem de benimle gurur duyar diyordum. Ama yıllar geçtikçe, işte böyle staj 

falan yaptıkça öyle prestijli bir işe girmenin bu ülkede kolay olmadığını gördüm. Arkan 

mutlaka sağlam olmalı, bilmem kimin oğlu olmalısın istediğin işe pat diye girebilmek 

için. Yoksa hayat boyu mücadele etmen gerekicek biraz daha fazla kazanabilmek için, 

babam gibi mesela... ama ben öyle olmayacağım, en kolay en hızlı nasıl para 

kazanılırsa o işi yapacağım. İleride de mutlaka bir şekilde kendi işimi kuracağım, çünkü 

öyle havalı bir işin bile olsa yıllarca orada çalışsan bile sonunda hiç birşey olmuyor.  

Arkadaşlarla da konuşuyoruz, okuduğumuz bölümle çok alakasız bile olsa hangi iş en 

çok para kazandırırsa onu yapıcaz. Bir kaç projemiz var hatta şimdiden...”  

Görüşülen öğrencilerden G11, iyi bir işte çalışabilmek için mutlaka bir torpilin 

olması gerektiğini yoksa tıpkı kendi babası gibi hayat boyu çalışmak zorunda 

kalacağına şimdiden inanarak kendine farklı çözümler planlamış. Gelecekte çok para 

kazanabilmek için üniversitede okuduğu bölümle alakasız bir iş bile olsa kendi işini 

yapmaya arkadaşlarıyla birlikte karar vermişler. Bo noktada, yaşamlarının temel hedefi 

nasıl olursa olsun çok para kazanmak olan bir kitlenin varlığı söz konusudur.  

G15,E20,D: “Allah izin verirse biz ileride kendi işimizi kuracağız. Lojistik en 

önü açık alanlardan biri İzmir için. Parası da çok. Ama tabi o işi de hakkıyla 

yapabilmek için bağlantılarının olması lazım. Elin uzun olmalı. Yani şimdi üniversitede 

tanıştığımız insanlar bile önemli bizim için. Mesela konferanslara gelen iş adamlarıyla 

falan ben mutlaka tanışırım. Çünkü mezun olunca onlara işimiz düşecek. Aileden 

sağlam bir tanıdığın yoksa kendin oluşturmalısın bu bağlantıları”.  G15, iş yaşamında 

torpilin, araya tanıdık sokmanın ne kadar önemli olduğunu kavradığını, ailesinde önemli 

kişilerle bağlanıtılı kimse olmadığı için daha üniversite yıllarında bu bağlantıları kendi 

oluşturmaya çalıştığını belirtmiştir. Bu noktada G15’in günümüz dünyasında sosyal 

sermaye oluşturulumasının bireyin hayatında ne derece önemli olduğuna vurgu yaptığı 

ifade edilebilir.  

Modern toplumun yalnızlaştırdığı bireyin karşı karşıya kaldığı açmaz ve 

sorunlara, anomi ve yabancılaşmaya karşı, bir panzehir ve tamamlayıcı unsur olarak, bir 
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arada eylemde bulunmanın ve karşılıklı ilişkilerin önemine dikkat çekilmeye başlaması, 

sosyal sermaye kavramsallaştırmasının hazırlayıcısı olmuştur. Böylece modern 

toplumun önemsemediği, küçümsediği hatta dışladığı geleneksel değerler, ilişkiler ve 

ağlar modern toplumun açmazlarına, sorunlarına fonksiyonel çözümler sunacak bir 

kaynak olarak yeniden ele alınmaya başlamıştır (Şan, 2007:282). 

Sosyal sermaye kavramının kurucularından biri olarak kabul edilen Bourdieu, 

“Distinction” adlı eserinde “kültürel farklılıkların nasıl oluştuğunu, yerleştiğini ve 

toplumsal tabakalaşmayla ilişkisini açıklama gayesi” çerçevesinde sermaye üzerinde 

durmuş, ekonomik sermayenin yanına, ekonomik-olmayan sermaye kategorileri olarak, 

kültürel ve sembolik sermaye kavramlarını eklemiş, sosyal sermayeyi de bu bağlamda 

analiz etmiştir. Bourdieu, sosyal farklılaşmayı besleyen toplumsal bağ ve ağların 

büyüklüğü konusu çerçevesinde ele aldığı sosyal sermayenin yaratılmasının ve 

etkinliğinin sosyal gruplardaki üyeliğe bağlı olduğunu belirtmiştir. Bu alanda ailenin 

önemli bir örnek olduğuna, aile ilişkileri ağının gayri biçimsel sermaye çevriminin 

merkezinde yer aldığına işaret etmiştir (Bourdieu, 2010). Sosyal sermaye görüşü, 

modern toplumlar için temel problemin ortak bir kültür, değerler ve gelenek 

olmamasına değil, modernleşmenin dışladığı geleneksel kalıpların, kurumların ve 

ilişkilerin yerine bunların geleneksel toplumdaki fonksiyonlarının benzerlerini modern 

toplum için gerçekleştirebilecek yapıların ve ilişkilerin yaratılmasının önemine vurgu 

yapmaktadır (Kılınç, 2010:33). 

Görüşülen öğrencilerden G26, özellikle İzmir için tanıdık birilerinin olmasının iş 

yaşamı için ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. İzmir’in iş bulmak için zaten zor bir 

şehir olduğunu ve iyi firma sayısının çok da fazla olmadığını belirterek, bu yerlerde 

çalışabilmek için sadece eğitimin yeterli olmadığını torpilin mutlaka olması gerektiğini, 

kendi staj deneyimi sırasında yaşadığını belirterek anlatmıştır.  

G26, K20, D: “tabiki okuduğun okul, yabancı dil bilgin falan önemli ama bir tek 

bunlar da yetmiyor yani...üniversite başlayınca birkaç yıl içinde öğreniyorsun bunu. 

Ben mesela yeni öğrendim. Zorunlu stajım var. İşte bir sürü yere CVmi gönderdim. Yani 

notlarım iyi, sertifikalarım falan ver, başarılı bir öğrenciyim yani... kimse bana dönüş 
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yapmadı. Yani seni staja alamayız demek için bile dönmediler. Ama eniştemin br 

arkadaşı bu cvmi gönderdiğim yerlerden birinde muhasebe müdürü. Pozisyonu iyi baya 

yani. Onun aracılığıyla şimdi bu yaz staj yapıcam ben istediğim yerde. Ama böyle biri 

olmasa ne olacaktı? Ben hala staj yeri bakıyor olucaktım ve belki saçma sapan bir yere 

kabul edilecektim. Bir de böyle görüştükçe, işin içine girdikçe görüyoruz, duyuyoruz 

alakasız insanlar çook büyük şirketlerde iyi yerlerde çalışıyor. Hani İzmir’de zaten iş 

bulmak zor, belirli firma sayısı belli..oralarada herkes eşini dostunu sokuyor işte. 

Üniversite mezunu bile olmayan var aralarında...o yüzden evet eğitimin iyi olacak ama 

bu yeterli değil. İyi bir de torpilin olacak...yoksa staj yeri bile bulamıyorken iş bulmak 

mümkün değil” 

Görüşmeler sırasında iş yaşamına ilişkin gelecek beklentileri hakkında 

konuşulmaya başlandığında “torpil” kelimesi neredeyse tüm görüşmelerde geçmiştir. 

Yapılan görüşmelerde 52 tekrarla kullanılan “torpil” sözcüğü şu cümlelerle ifade 

edilmiştir: 

“Parası ve tanıdığı olan herkese her kapı açık”  

“Başvuracağım her işte kesinlikle torpil işliyor.” 

“Ne kadar uğraşırsam uğraşayım nasılsa torpilli biri benim yerimi alacak.” 

“Birçoğumuzun olması gereken yerlerde başkaları olacaktır zaten.” 

“Diplomamın bir işe yarayacağını sanmıyorum. Asıl olan torpildir.”  

“Elimdeki diploma yeterli olmaz. Mutlaka bir torpil gerekecek.”  

“Türkiye’de hakikaten her şey torpile bağlı” 

“İşe girmenin %90’ı torpil, kalan %10’u bitirdiğin okul, yabancı dil bilgin diğer 

gereklilikler.” 

Yukarıdaki ifadeler görüşmeler sırasında oldukça tekrarlanmış ve torpil 

konusunda genel bir kabul edilmişlik havası verilmiştir. Görüşmeler sonunda, nepotik 

ilişkinin getirdiği bir pratğin üniversite öğrencileri üzerinde gelecek kaygısı yarattığı 
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ortaya çıkmıştır. Geleneksel sosyal ilişkilerin kendini yeniden üretme 

mekanizmalarından biri olarak kabul edilen nepotizmin, henüz iş hayatına adım 

atmadan bile üniversite öğrencileri için bir sorun oluşturduğu ortaya çıkmıştır. 

Nepotizm, genel olarak, kayırmacılık olgusu, örgüt birimlerindeki ya da bu birimlerle 

toplumsal çevre arasındaki ilişkilerde aynı okulda okumuş olmak, aynı yöreden olmak, 

aynı siyasal partinin çizgisinde bulunmak gibi özgül ölçülerin ön plana çıkması, 

yönetim çalışmalarını düzenleyen evrensel ölçülerin ise arka plana atılması durumu 

olarak tanımlanmaktadır (Oktay, 1983:209). “Adam kayırmacılık”, “kollamacılık”, 

“iltimas” ve “torpil” gibi kavramlarla da eşanlamlı olduğu bilinen kayırmacılık da, 

örgütsel görevlere yapılan atamalarda “liyakat” ilkesinin yerini, akrabalık, hemşerilik, 

arkadaşlık, dostluk vb. kişisel faktörlerin alması durumu söz konusudur (Aktan, 

1992:31). Araştırmadan elde edilen ifadeler sonucunda, günümüz toplumlarında güçlü 

sosyal ilşkilerin ve sosyal ağların önemini, üniversite öğrencileri, öğrencilik hayatları 

sırasında deneyimlemektedir denebilir.  

2.3.1. Gelecekte Ailenin Yeri ve Önemi  

Üniversite eğitim dönemini kapsayan 18-25 yaşlan, çoğu gelişim psikoloğu 

tarafından yetişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilerek, "gençlik çağı" olarak 

adlandırılmaktadır (Kılıçcı,1989). Bu çağda genç, belli bir işe sahip olmak için çaba 

göstermeye başlamış, ailesinden ayrılıp, bağımsızlığa doğru yönelmiş, yeni 

arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler içine girmiş, karşı cinsle yakınlaşarak eş aramaya 

başlamıştır. Kısaca, bu dönemde genci, daha önceki gelişim dönemlerinde 

karşılaşmadığı ve üstesindengelinmesi gereken sorunlar beklemektedir. Bazı gençlerin 

bu dönemde gelecekteki yaşam biçimlerine ilişkin belirgin beklentileri olabileceği gibi, 

bazılarının ise belirgin bir planı olmayabilir. Ancak ileride nasıl bir strateji izleyeceğine 

yönelik planı olsun ya da olmasın, her gencin gelecekte bir yetişkin olarak nasıl bir 

yaşam tarzına sahip olacağına dair bazı düşünceleri bulunmaktadır. Üniversite 

yaşamının sadece mesleki beklentileri değil, geleceğe yönelik diğer alanlardaki 

beklentileri de etkilediği ifade edilebilir.  
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Aile: bir çocuğun büyüdüğü ve toplumun bir üyesi haline geldiği; insanların 

şefkat, güven ve saygıyı buldukları; toplumun temelinin ve geleceğinin şekillendiği 

yerdir (Ulu, 2003:14). Bu nedenle geleneksel kültürde aile bağları, insanları bir arada 

tutan en önemli faktör olarak kabul edilir (Hojat, 2000:420). Aile toplumun en küçük 

birimi olmasına rağmen, toplumu en iyi yansıtan temel kurumdur. Çünkü toplumun 

sahip olduğu değer yargıları, normatif kurallar ve sosyalizasyonun en ciddi ve yoğun 

olarak yaşandığı toplumsal yapıdır (Bağlı,Sever,2005:10). Geçmişten bugüne kadar 

yaşanan süreçte ailenin gerek yapısında gerekse işlevlerinde ciddi değişimler meydana 

gelmiştir (Aydın,1998:35-36). Küresel değerlerin ön plana çıktığı ve hızlı bir değişimin 

yaşandığı bu dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, toplumsal 

yapıların değişmesine ve yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bilgi çağında yaşanan 

bu değişimler 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Avrupa ülkelerinin yanı sıra diğer 

ülkelerde de ailenin oluşumunda, çözülmesinde ve tekrar oluşma süreçlerinde dikkat 

çekici değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur (Kotowska, 2010:7). Dolayısıyla aile 

kalıplarında yaşanan bu değişim süreci genç yetişkinleri, hem çocukluk hem de gençlik 

dönemlerindeki planlarını ve tutumlarını etkilemektedir. 

Toplumsal kalıp yargılarına göre herhangi bir insanla ilgili beklentilerin neler 

olacağı doğrudan cinsiyete bağlıdır. Buna göre erkeklerden güçlü olmaları, ailelerini 

geçindirmeleri, çevre üzerinde belirli bir etkinlik ve kontrol sağlamları; kadınlardan ise 

sabırlı, anlayışlı olmaları, evi çekip çevirmeleri, insan ilişkilerini düzenlemeleri 

beklenmektedir (İmamoğlu, 1991:832). Bu en açık şekilde, toplumda önemli bir kurum 

olan ailede kendini gösterir. Ailenin bir kurum olarak yürüttüğü faaliyetler aile bireyleri 

arasında roller şeklinde dağıtılmıştır (2001 Yılı Aile Raporu, 2002:17). Gerek dünyada 

gerekse ülkemizde son dönemlerde yaşanmakta olan hızlı değişim süreci teknolojik ve 

ekonomik şartlarla sınırlı olmayıp sosyal ve kültürel alanları da etkilemektedir. Bu 

değişimden etkilenen kurumların başında aile birliği gelmektedir (Çiğdem,1990:206). 

Aile birliği içinde eşin yanı sıra, çocuklar, yakınlar ve yeni sorumluluklarla birlikte yeni 

iletişim alanları da oluşturmaktadır 

Görüşülen öğrencilere, gelecekle ilgili hayalleri, gelecekten beklentileri 

sorulduğunda verilen cevaplar kız ve erkek öğrenciler arasında belirgin bir farklılık 
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göstermiştir. Kız öğrencilerin gelecekle ilgili hayallerinin, gelecekten beklentilerinin 

başında iyi bir evlilik yapmak, mutlu bir yuva kurmak yer alırken, erkek öğrencilerin 

beklentilerini ise kariyer konuları oluşturmaktadır. Burada kariyerden kasıt yüksek 

statülü, yabancı sermayeli, ilerlemeye dayalı işler değil, rahat bir yaşamsürebileceği, iyi 

para kazandıran, mesai saatleri bakımından çok yorucu olmayan işlerdir. Üniversiteyi 

bitirdikten sonra mutlaka çalışmak istediğini belirten kız öğrencilerin, gelecek 

beklentilerinde iş yaşamıyla ilgili hedeflerin olmaması, mutlu bir evlilik hayatının 

herşeyin üstünde görülmesi dikkat çekici bir noktadır. Kız öğrenciler gelecekten 

beklentilerini anlatırken, yine iyi bir işe sahip olmak istediklerini belirtmişlerdir. Ancak 

burada erkek öğrencilerden farklı olarak iyi bir işin içeriği değişmiştir. İyi bir işten 

kasıt, mutlu, huzurlu çalışılabilecek bir ortam, arkadaşlıkların kurulacağı, sosyal çevre 

edinilmesine olanak sağlayan bir ortam kurmaktır. Gelecekten beklentilerin en başında  

ise iş hayatı değil, mutlu bir aile hayatına sahip olmak yatmaktadır kız öğrenciler için. 

Kadının kendine ait bir hayatı, işi olmalı, günümüz zor ekonomik koşullarında kadın da 

çalışarak para kazanmalıdır ama öncelik her zaman için aile olmalıdır. Mutlu bir yuva 

kurmak, iyi bir eşe sahip olmak gelecek beklentilerinin en başında gelmektedir. İş 

yaşamı da kadın  için, aile hayatını olumsuz etkilemeyecek ölçüde bir yaşam olmalıdır.   

Görüşülen öğrencilerden G34  ve G27 gelecek hayallerine değindiğinde 

önceliklerinin aile hayatları olacağını belirtmişlerdir. Gelecek denildiğinde mutlaka “iyi 

bir evliliği” belirten bu öğrenciler için, iş yaşamı ikinci sırada gelen isteğe bağlı bir 

olgudur. İş yaşamı denilince de rahat, mutlu olunacak ve sosyal çevre oluşturulacak bir 

iş akla gelmektedir. İş yaşamından elde edilecek maddi kazanç kadın için ev 

geçindirecek seviyede olmak  zorunda değil, çünkü bunu yapması gereken kişi ailede 

zaten erkektir. Aile yaşamında kadının ev ve aile düzenine öncelik vermesini söyleyen 

geleneksel işbölümünün görüşülen öğrenciler için hala geçerli bir işbölümü biçimi 

olduğu ortaya çıkmaktadır.  

G34, K23,V: “Gelecekten beklentim iyi bir iş sahibi olmak ve mutlu bir evlilik 

yapmak. Tabiki evlenince de çalışmaya devam ederim. Ama iş konusunda çok fazla 

hırsım olmaz,mutlu oluyim işimde, huzurla geliyim gidiyim yeter... önceliğim ailem, 

eşim, çocuğum/çocuklarım olur”.yani evi geçindirecek kadar para kazanma 
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yükümlülüğüm olmayacak sonuçta bu erkeğe yüklenilen bir sorumluluk. Kadından 

beklenilen öncelikle ev hayatı. Bende asıl bunun iyi olması için çalışırım.” Bu noktada 

G34’ün, aktif, yarışmacı, rekabet içeren ilişkiler istemediği, pasif, durağan, düşük 

ücretli, aile bütçesine katkı sağlayacak ek bir gelir niteliğinde gördüğü bir çalışma 

yaşamı algısına sahip olduğu görülmektedir.  

 G27,K20, V: “ İş yaşamında sorunsuz, huzurlu bir çalışma ortamı ve yüksek 

maaş isterim tabi. Ama çalışma ortamımın rahat ve sevdiğim, anlaştığım insanlardan 

oluşması daha önemli benim için. Benim ablam mesela 2 yıldır çalışıyor aynı yerde, çok 

mutlu. Hep iş arkadaşlarıyla biryerlere gidiyor, iş dışında da görüşüyorlar yani...çok 

yüksek maaşı yok  ama yine de işini çok seviyor. Bence  asıl önemli olan da bu.. Mutlu 

bir yuva da önceliğim tabiki hayattan beklentilerim arasında”.  

Görüşülen öğrencilerden G14, gelecekten beklentilerinden bahsederken, iyi bir 

işinin olmasını istediğini belirtmiştir. İyi bir işten kasıt burada da yine diğer 

görüşmecilerde olduğu gibi mutlu bir iş ortamının olduğu, evden işe giderken 

söylenmeden gidebileceği bir iştir. İş yaşamında da patronunun kadın olmasını 

istediğini belirtmiştir. Kadın patronun kendi halinden daha iyi anlayacağını, evle ilgili 

eşiyle ilgili bir problem olduğunda daha esnek davranabileceğini düşünmektedir. Bu 

noktada iş yaşamını aile hayatından ayrı ve önünde tutmayacağını da görüşmeci açıkça 

belirtmiştir  

 G14,K21,D: “gelecekte iyi bir işte çalışmak isterim tabiki...kadın günümüz 

koşullarında mutlaka çalışmalı bence. Mutlu, huzurlu, her gün evden çıkarken 

söylenmeden gideceğim bir işim olsun isterim. Patronumun da bayan olmasını isterim, 

daha rahat ederim, bir derdin olduğunda daha rahat anlatırsın. Ne biliyim eşinle 

problemin olur işine yansır, kadın bir müdür bunu anlayışla karşılar. Ama iş hayatımın 

da evlilik yaşamımın önüne geçmesini istemem. Bence bir kadın için eşi ve çocukları 

bütün işlerden daha önemlidir. Benim öyle olur yani...” 

Bireyler yaşamları süresince sürekli çevreleriyle etkileşim halindedirler. Bunun 

bir sonucu olarak çevrelerini hem geliştirmeye ve hem de genişletmeye çalışırlar. Bu 

yolla, okul dönemi boyunca yoğun etkinliklerle geçen eğitim-öğretim süreçlerini, 
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yaşamları boyunca, bulundukları ortam içinde geliştirerek sürdürme çabası içine 

girerler. Bir yandan toplumun bir parçası olma görevini sürdürürlerken öte yandan da 

toplumun istediği nitelikli bir birey olmaya çalışırlar (Güzel, 2008:137). Kız öğrenciler, 

modern kent toplumunun ideal kadın kimliğini gelecekte taşımak istediklerini belirterek 

çalışan modern kentli kadın olmak istediklerini belirtirken bunun yanında geleneksel 

toplumun kadına atfettiği “yuvayı dişi kuş yapar” inancıyla aile ve evlilik yaşamlarını 

herşeyin üstünde tutacaklarını belirtmişlerdir.  

Bireyin gelecekten beklentisi; arkadaş çevresi, ailesi, kişilik özellikleri, iş ortamı 

gibi yakın ilişkide bulunduğu ortamlardan etkilenebilir. Duygusal bir süreç olarak da 

adlandırılabilen gelecek beklentisinin üniversite öğrencilerinin birbirleriyle olan 

etkileşimlerinden de etkilendiği söylenebilir. Yapılan görüşmelerde kız öğrenciler kendi 

arkadaş gruplarının da aynı fikirde olduğunu belirtirken, erkek öğrenciler grup 

arkadaşları arasında ileride “karısının öncelikle ev işleriyle ilgilenmesi” konusunda 

hemfikir olduklarını ifade etmişlerdir.  

Geleceğe ilişkin beklentiler konuşulurken evlilik ve mutlu aile hayatına vurgu 

yapan görüşülen öğrencilerden G18  için, insan istediği tarzda bir işe sahip olana kadar 

denebelerde bulunabilir ama evlilik için aynısı geçerli olmayacaktır. Bu nedenle mutlu 

bir evlilik hayatına sahip olabilmek de gelecekten beklentileri arasındadır.  

G18, E22,D: “yani iyi kazançlı bir işim olsun istiyorum tabii..bir de mutlu bir 

evliliğim olsun. İnsanın hayatında o da çok önemli birşey bence..mutsuz olduğun ya da 

az para kazandığın işini değiştirirsin, istediğin gibi olana kadar. Ama evlilik öyle 

değil...yani 10 sene sonrasını düşünüce sevdiğim kadınla mutlu bir evlilik de hayal 

ediyorum ben...” 

1990’lardan itibaren, “küreselleşme” adı altında dünyanın her yerine sızan 

“kadınların güçlendirilmesi, iş ve aile yaşamlarının uzlaştırılması” ideolojik 

bombardımanı neoliberalizme “kadın dostu” imajını yaratmak gibi önemli bir işlev 

taşımaktadır. 90’lardan bu yana tüm dünyada, “kadının insan hakları” söylemi 

çerçevesinde ve neoliberal politikaların bir parçası olarak, kadınlara “eşit fırsatlardan 

yararlanan yurttaşlık” sunulması kapsamında bir eşitlik tanımı vardır. Bu eşitlik, 
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eğitimli üst orta ve üst sınıf kadınlar için yeni olanaklar yaratırken, alt sınıflar için 

sadece düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve bakım emeğinin tüm yükünü üstlenerek 

işgücüne katılabilme hedefi anlamına gelmektedir. Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş 

Milletler’in yürütücülüğünü yaptığı “kalkınma” anlayışının yeniden elden geçirilmesi 

sürecinde;“yeni” kalkınma anlayışının temelinde hangi kesimlerin olacağına ilişkin 

açıklamalar yapılarak bu kesimler gençler ve kadınlar, ama özellikle kadınlar olarak 

belirlenmiştir.  

Söz konusu sürecin Türkiye’deki kurucu aktörü olarak Ak Parti’ye baktığımızda, 

partinin kendisini ideolojik açıdan “muhafazakar demokrat” olarak tanımlamasındaki 

niyeti görebiliyoruz.“Üç çocuk” söylemi, SSGSS yasası ile kadınların ya babaya ya da 

kocaya bağımlı olarak aile içinde yaşamaya mahkum edilmesi, aile ve ev kadınlığı 

eğitim programları, kürtajı yasaklama denemeleri, “aile ombudsmanlığı” 

düzenlemesiyle boşanmak isteyen kadınlara yönelik engelleme mekanizması gibi 

uygulamalar sonucu, evlilik kurumu kadınlar için her zamankinden daha çok sosyal 

güvenlik sağlayan bir istihdam sözleşmesine dönüşmektedir. Boşanmaların rapora 

bağlanması, evlenen öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, 25 yaşından küçük evli 

çiftlere verilecek krediler, gibi uygulamalar, “bir yandan da “kadın istihdamını 

artırmak” gayesinin ardına gizlenen ucuz emek gücü inşası, çalışma yaşamının kadınlar 

açısından cehenneme çevrilmesi, sosyal devlet kalıntılarının da temizlenerek yükün 

kadınların omzuna bindirilmesi, evlerin fabrikalara dönüştürülmesi süreci, “aile ve iş 

yaşamının uyumlulaştırılması” projesi olarak kadınlara sunullmaktadır. Yalnız yaşayan 

annelere verilen sosyal yardımlar kesilerek, bu kadınlara aldıkları yardımlardan bile 

daha düşük ücretlerle istihdam zorunluluğu getirilmekte, çocukların bakımına ilişkin 

olarak, ne çalıştıkları patronlar ne de devlet tarafından herhangi bir sorumluluk 

üstlenilmemektedir. Bütün bunların sonucunda, ücretli çalışmak da kadınları 

kurtaramamakta; zira düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, esnek ve güvencesiz çalışma 

tek başına yaşamayı mümkün kılamayacak ölçüde neoliberal-yeni muhafazakar denetim 

altında tutulmaktadır (Gül, 2009:69-74). Yaşanan tüm bu sosyal, siyasi ve ekonomik 

değişimler bağlamında kadının toplum içindeki yeri, bir toplum mühendisliği 

anlayışıyla gençler üzerinde hakimiyet oluşturmuştur.  
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Görüşmeler sonucunda gelecek beklentisi denilince aklında iş ve para kazanmak 

gelen erkek öğrencilerin gelecek konusunda kız öğrencilere göre daha kaygılı, zaman 

zaman umutsuz ama kendilerini  kurtarmak adına daha hırslı oldukları görülmüştür. 

Bunun yanında kız öğrenciler ise daha naif bir dünya görüşüyle, aile yaşamına destek 

olabilecek kadar para kazanıp, iyi bir evlilik yapma ve mutlu bir aile yaşantısına sahip 

olabilme konusunda daha umutlu bir gelecek beklentisine sahip oldukları görülmüştür. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında üniversite öğrenimleri devam eden 

gençlerin evlilik ve aile yaşamına olumlu baktıkları, aile yaşamı ve aile ilişkileri 

açısından geleneksel bir bakış açısına sahip oldukları, bu durumun kız ve erkek 

öğrenciler açısından büyük farklılık göstermediğini söylemek mümkündür. 

2.8. Öteki Algısı 

Öteki’nin kim olduğuna ilişkin birçok yorum getirilmiştir. Felsefeden 

psikolojiye, edebiyattan siyaset bilimine kadar birçok çalışma ‘öteki’nin kurgulanışı ve 

anlamı üstüne odaklanmıştır. En somut şekilde ‘biz’ olmayanın kişileştirilmesi olan 

‘öteki’ birçok nitelendirmeyi de bünyesinde barındırır. Bizden olan ve öteki ayrımı 

insanlık tarihi boyunca süregelen, modern dönemle birlikte biraz daha görünür kılınan, 

son dönemde ise toplumların heterojen yapısında  her bir grubun kendini 

meşrulaştırırken kendinden olmayanı tanımlamak için kullandığı bir ayrım olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Sosyolojik olarak “öteki” ile ilişkinin iki temel biçimi vardır: birincisi; 

evrenselcilik yoluyla asimile etmektir, ki budaha çok antropolojiyi ilgilendiren yönünü 

oluşturur, ikinci biçimi olan,  “ben” ve “öteki” arasındaki farkın tespitiyle ilişkili yönü 

ise araştırmanın alanını içermektedir. Bu fark kaçınılmaz olarak aşağıda olma 

bağlamında yorumlanır. “Ben” “öteki”ne değer biçerken “benim” kültürümün 

ölçütlerini kullanır. Bu durumda “öteki”, kendisinin eksik halinden başka bir şey 

olamaz. “Öteki” bu farkla kabul görür. Ancak, değiştirilmesi mümkün olmayan bir 

aşağıda olma hali içinde donup kalır (Schnopper, 2005: 26). Öteki ilke olarak ‘biz’e 

karşıt bir konumda olmak zorunda olduğundan ‘biz’in yüceltilmesi ‘öteki’nin 

alçaltılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda ‘öteki’ zorunlu olarak olumsuz hale düşer. 
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Ötekilik ‘benim’le ortak özellikleri paylaşmayan birini tümüyle ‘öteki’, hatta bazen 

insan değil gibi görmeyi içermektedir. Tanımı gereği bu diğeri, tüm aşina kılmalara 

direnir. Burada ‘öteki’, ‘ben’in mutlak inkarıdır ve bir bağ kurma fikrini reddeder 

(Bilgin,2007:177).‘Öteki’ ile ilgili bu tavır alış, “tanıma” ile başlanan bir eylemin 

“tanımlama”ya dönüştüğünü göstermektedir. Tanımanın tanımlamaya dönüştüğü her 

durumda iki özneden biri diğerine ya kendince bir kimlik verir veya verili kimliğine 

müdahale etmeye başlar (Bulaç, 1995:79). 

Zygmunt Bauman bunu dost-düşman dikotomisine atıfla analiz etmeye çalışır. 

Bauman’a göre; ‘dostlar ve düşmanlar vardır, bir de yabancılar vardır’. Özellikle 

yapısalcı yaklaşıma göre kişilerin düşünceleri dil sistemindeki karşıtlıklar yoluyla 

şekillenir. Bu nedenle kişiler yeni karşılaşılan durumları dost-düşman, içerisi-dışarısı 

gibi karşıtlıklar yoluyla algılar. Ne var ki ‘öteki’yi ilk aşamada bu karşıtlıkların tekabül 

ettiği bir kategoriye sokmak güçtür. ‘Yabancı’ ya da ‘öteki’ kararsızlığın, muğlaklığın 

kişileşmesidir. ‘Modernite muğlaklığı yok etmeyi, anlamlandırma sorunlarını en aza 

indirmeyi ve böylece kesin olmayan olguları azaltmayı temel almaktadır’. Modernitenin 

bu amacına uygun olarak ‘öteki’ bir kategori içine dahil edilir ve bu da ‘düşman’ 

kategorisi olur. Çünkü; ‘Hiçbir şey olmadıklarından, her şey olabilirler. Zıtlıkların 

düzenleyici gücüne bir son verirler. Zıtlıklar bilgilenmeyi ve eylemi olanaklı 

kılarlarken, kararsızlıklar çaresizliği hedef alırlar.’ (Hacettepe üni. iibf dergisi, 

2003:258). Hem zıtlıkların ve kararsızlıkların yarattığı çaresizlikten hem de modern 

toplumun kesinliğe verdiği önemden dolayı ‘öteki’ düşman kategorisine yerleştirilir. 

Ötekileştirme, kimlik farklılıklarının özselleştirilmesi, yani doğal farklılıklarmış 

gibi algılanması ilkesine dayanır. Ötekileştirme, kimliklerin, toplumsal süreçlerin 

sonunda ortaya çıkmış, inşa edilmiş, kurulmuş karakterlerini görmezden gelerek, bir 

toplumsal gruba ait farklı bir özelliğin, sadece bu gruba özgü, bu grubun tüm üyelerince 

paylaşılan, doğal, içkin, kalıcı,değişmez bir “öz” teşkil ettiği iddiasını tartışılmaz bir 

gerçek olarak kabul eder” (Yılmaz,2010:2). Ötekileştirme bir çeşit grup yaratma 

sürecidir. “Biz ve onlar” denklemi üzerine inşa edilir. İç ve dış gruplar tanımlanır. İç 

grup insanın kendini ait hissettiği, bir grup içi bağ olduğunu hayal ettiği gruptur. 

“Biz”dir kısaca. Onlar yani ötekiler de dış grubu oluşturur. İnsanları dil, din, ırk, 
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cinsiyet, cinsel yönelim gibi kategorileri kullanarak kutulara koyar ve o kutuları sıkıca 

kapatır ötekileştirme. O kutunun içindekiler doğaları gereği aynıdır çünkü hepsi zaten 

bir dış grubun üyesidir (Yılmaz,2010:14). 

Öteki iktidarlar tarafından her zaman düzeni bozan ya da bozma potansiyeli olan 

olarak görülmüştür. Ben ve/veya biz ne kadar düzeni, istikrarı, toplumsal normlara 

uyanı ifade ediyorsa, öteki de o kadar düzeni bozanı, istikrarsızlığı ve toplumsal 

normlara uymayanı ifade etmektedir. Bir başka deyişle öteki tehlikeli olandır 

(Yetkin,2015:22). Bu tehlikeli olan gruplar arasında çoğunluğun davranışlarına, 

alışkanlıklarına uymayantüm kitleler vardır. Çoğunluğun inandığı dine inanmayan, aynı 

etnik kökenden gelmeyen tüm gruplar tehlike arz etmektedir. İktidarın toplumun 

devamını sağlamak için normal ve doğal olan olarak gördüğü karşı cinsle sınırlandırdığı 

cinsellik toplum için iyi olanı ifade ederken, heteroseksüel olmayanı doğal olmayan, 

anormal, toplum için zararlı bir konuma koymaktadır. Heteroseksüel olmayan ötekidir, 

suçludur, doğal değildir ve hastadır. Salgın hastalık ve zehir saçarlar, aileyi, devleti, 

doğal düzeni ve insanlığın geleceğini tehdir ederler (Baird,2004:72). 

Toplumda “düzeni bozan” tüm kurum ve kişilerin öteki olarak algılandığı 

günümüzde, heterojen modern toplum her ne kadar bu düzen bozucularla birlikte 

yaşanması gerektiğini dayatsa da, bu duruma tahammül edemeyen ve 

tahammülsüzlüğünü dile getirerek, düzen bozucuları sisteme dahil etmek isteyenlerin 

sayısı da oldukça fazladır. Söz konusu grup, araştırma sırasında da örneklemimizde 

kendini hissettirmiştir. Yapılan görüşmelerde “öteki” kategorisindekilerin bireyler için 

farklılık taşıdığı ortaya çıkmıştır. Kimi için bu toplumda yaşayan ve Müslüman 

olmayan herkes ötekidir, kimi içinse ırksal bir ayrımcılıkla Kürtler toplumdaki ötekiyi 

oluşturur. Din ya da ırksal köken ayrımı yapmadan ötekiyi tanımlayan bir başka grup da 

eşcinselleri belirtmiştir. Aşağıda “öteki” olarak kabul edilen bu gruplar hakkında 

görüşülen kişilerin yorumlarına yer verilmiştir.  

2.8.1. Dinsel Aidiyet 

İnanılan dinin öğretileri, buluştuğu insanın doğuştan getirdiği ve sonradan 

kazandığı donanımlarla birleşerek hayata geçmek suretiyle bir değer, anlam ve biçim 
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kazanması nedeniyle, insanla buluştuğu andan itibaren, öznel bir yapı kazanmaktadır. 

Bir dine inanılıp, onun öğretilerini yaşanmaya başlandığı anda, bu öğretilerle bireysel ve 

sosyo-kültürel özellikler birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek bireyin yaşamına yeni 

bir yön, şekil ve ivme vermeye başlamaktadır. Bu noktada bir yandan insanla 

biçimlenen dinin, öte yandan insanın davranışlarını biçimlendirici bir etkiye sahip 

olduğu söylenebilir. Din psikolojisi alanında dinsel yaşayışın, insanın dinsel nitelikli 

olmayan diğer davranışları üzerinde oluşturduğu etkilere “dinin etkileri” denilmektedir 

(Beit-Hallahmi, 1997:62-63).  Bu etkilerden biri de insanın diğer insan ve gruplarla 

ilişkilerinde görülmekte ve sosyal psikoloji alanında “ötekine yönelik tutumlar” olarak 

kavramlaştırılmaktadır.  

Din ve dindarlığın “öteki” olarak kabul edilen kişi, grup ve kategorilere yönelik 

tutumlar üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu ve dinin “etki” boyutu üzerinde 

yoğunlaşan araştırmalar, inancın bireylerin günlük hayatına ve sosyal ilişkilerine nasıl 

yansıdığı üzerinde odaklanmaktadır. Bireyin dinsel yaşantısının ötekine yönelik ön 

yargı ve hoşgörüsüzlüğü ne yönde ve nasıl etkilediği konusunda pek çok farklı 

araştırma yapılmış, genel olarak dindarlık düzeyinin arttıkça ön yargının, 

hoşgörüsüzlüğün ve tahammülsüzlüğün arttığı yönünde sonuçlar ortaya çıkmıştır. Şerif 

(Şerif,1996:II,665),  yapılan çeşitli araştırmalar temelinde, kiliseye düzenli gidenlerin, 

düzensiz gidenlere ya da hiç gitmeyenlere göre daha fazla ön yargılı olduklarını ileri 

sürer. Şerif bu durumun uyma davranışıyla açıklanabileceği kanaatindedir. Çünkü ona 

göre sürekli bir şekilde kiliseye gidenlerin böyle bir tavır içerisinde olmalarını onların 

kiliseye düzenli gidip gitmemeleri veya orada okunan kutsal metinlere gerekli saygıyı 

gösterip göstermeleriyle açıklamaya çalışmak yeterli değildir. Nitekim Batı’da yapılan 

çeşitli çalışmalarda dindarlık ölçeğinden yüksek puan alanların, düşük puan alanlara 

oranla Yahudilere ve zencilere karşı son derece olumsuz tutumlara sahip olduklarının 

tespit edildiği çalışmalar bunu destekleyici mahiyettedir (Şerif,1996). Amerikalı 

Katoliklerin, inançsızlara göre daha yüksek düzeyde önyargılı olma eğilimi 

gösterdiklerini ortaya koyan Adorno ve arkadaşları (1950) ile Rokeach’ın (1960) 

çalışmaları da bu bağlamda değerlendirilebilir (Argyle, 2000:34-35). 
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Literatürdeki araştırma sonuçlarıyla uyumlu bir şekilde, yapılan görüşmelerde 

elde edilen veriler, kendini tanımlarken dini hassasiyetlerine vurgu yapan kişilerin farklı 

dinden olanlara karşı daha hoşgörüsüz oldukları, kendi kişisel yaşamlarında çok da 

paylaşımda bulunmaktan hoşlanmadıkları yönünde olmuştur.  

G3, insanlar arasında tuttuğu partiye ya da inançlarına yönelik ayrım yapmanın 

çok yanlış olduğunu ifade etmiş, ancak kendi yaşamında farklı dinden birini özel 

hayatının dışında tutacağını da belirtmiştir.  

G3,K22,V:“Ben aslında herkese saygılı biriyimdir. İnsanların inancına 

karışılması ya da ne biliyim tuttuğu partiye göre değerlendirilmesi çok yanlış bence. 

Ama kendi özel hayatımda işte mesela farklı dinden biriyle evlenmem. İleride 

karmaşaya sebep olur, aileler arasında huzursuzluk çıkabilir. Onun dışında farklı 

milletten, farklı dinden arkadaşlarım oldu yani...” 

Görüşülen öğrencilerden G54, yetiştiği, büyüdüğü çevreyi değerlendirerek, 

farklı dinden arkadaşlar edinebileceği bir çevresinin hiç bir zaman olmadığını belirtmiş, 

aşırı modern hayat yaşayanların da kendi yaşamında yer alamayacağını ifade etmiştir. 

“Aşırı” dan kastettiği şeyin ne olduğunu açıklamasını istediğimde, “bir kız için rahat bir 

ortamda büyümüş, bazı geleneklere, örflere önem vermeyen biri benim arkadaş 

olabileceğim biri değil” diyerek belirtmiştir.  

G54,K22,D:“...yani benim farklı dinden arkadaşlarım yok tabi...öyle bir çevrede 

yetişmedim çünkü. Farklı dinden arkadaşlar edinebileceğim bir ortamım olmadı. Çok 

fazla birşey paylaşabileceğimi sanmıyorum kendi kültürümden bu kadar ayrı insanlarla. 

Ne biliyim aynı şekilde aşırı modern bir hayat yaşayanla da, aşırı dekolte falan 

giyinenle de arkadaş olamam...” 

G15, farklı dinden biriyle aynı evde olmanın-evlilik kapsamında- iki farklı 

dünya yaratacağını belirtmiş, ve kendi dünyasında o farklı dünyaya yer olmadığını 

açıkça ifade etmiştir.  

G15, E20, D: “Şimdi yani dinimiz  benim özel hayatımda da, aile yaşantımda da 

etki eden bir faktör. Yani dedim ya, farklı dinden biriyle evlenmem. O kendi dininin 
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gereklerini yerien getirecek ben kendi dinimi...evin içinde iki ayrı insan, iki ayrı 

dünya...Müslüman olmayan tanıdıklarım var tabi...bir de İzmir’de yaşıyoruz yani İzmir 

tarihte de gayrimüslimlerin yaşadığı bir yer. Burada daha çok var, saygı çerçevesinde 

onlarla birarada yaşayacağız tabi. Ama özel hayatımda yok Müslüman olmayan bir 

arkadaşım. Benim dünyamda onlara yer yok yani...”  

Farklı dinden biriyle özel hayatta arkadaş olma, görüşme ya da eş olma 

durumunda görüşülen kişilerin takındıkları tavır oldukça net olmuştur. Farklı dinden 

biriyle evliliği görüşmecilerin çoğu kabul etmeyeceklerini belirtmiştir. Bunun yanında 

günümüz toplumunun yapısı gereği farklı dinlerden kişilerle birarada saygı çerçevesinde 

yaşanması gerektiği görüşmeciler arasında bir önkabuldür. Ancak görüşülen 

öğrencilerden G15, her nekadar gayrimüslimlere saygılı yaşanmasını gerektiğini 

vurgulasa da, kendi özel yaşamına gayrimüslimleri dahil etmeyeceğini de belirtmekten 

sakınca görmemiştir. Yapılan görüşmeler sırasında benzer tavıra sıkça rastlanılmıştır. 

Gayrimüslimlere karşı genel tavır olarak “saygılı olalım ama kendi hayatımıza dahil 

etmek zorunda değiliz” anlayışı yaygındır.  

Görüşülen öğrencilerdenG58, kendi yaşamında tanıdık olduğu bir olayı 

aktardıktan sonra, Alevilere karşı olan bakış açısının değiştiğini aktarmıştır. Ailesi ve 

yakın çevresinin etkisiyle kendi inançlarından farklı olana karşı mesafeli olduğunu bunu 

da toplumdaki bir önyargı sonucunda edindiğini belirtmiştir. Görüşmeler sırasında 

Alevilik ya da Alevilerden söz eden çok olmamıştır. Ancak G58 yakın çevresinde 

yaşadığı bir durumu anlattıktan sonra onlara karşı olan duruşunu açıkça belirterek bu 

önyargısını kabul etmiştir. Ailesi ve yakın çevresi kaynaklı bu önyargılı tutumunun 

aslında toplum tarafından meşrulaştırıldığını da eklemiştir.  

G58,K22, V:“ Öteki diyince benim aklıma Kürtler ve Aleviler geliyor...aslında 

şahsen benim Alevilere karşı birşeyim yok, ama toplumda kendi yakın çevremde bile 

onlara karşı bir tavır olduğunu görünce ben de soğudum galiba...Yakın bir arkadaşım 

vardı, ben hiç bilmiyordum, Alevimiş onlar...Kız biriyle çıkıyordu tam da ciddiye 

dönecekti ama karşı taraf Alevi olduklarını öğrenince vazgeçti...Çok şaşırmıştım ben 

duyunca çok da üzülmüştüm açıkçası...Sonra anneme anlattım, ben olsam ben de 
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istemezdim, onların herşeyi farklıdır diye bana bir anlatmaya başladı...Şimdi Alevi 

birini düşününce bir soğukluk oluyor bende de...onlar da sanırım en rahat kendi 

inançlarından olan kişilerle anlaşıyordur...böyle bir önyargı mı desem, inanış mı 

desem, birşey var yani onlara karşı..” Bu noktada görüşülen öğrencilerden G58, farklı 

etnik kökenden gelenleri öteki olarak algıladığını, bunun yanında Alevileri de farklı 

mezhepten olmaları sebebiyle öteki olarak kabul ettiğini belirtmiştir. Bu noktada 

mezhep tartışmasına konu olan bir farklılık durumu olduğu görülmektedir. Aynı dinin 

farklı mezhepleri, farklı bir dindenmiş gibi kabul edilmektedir.   

Görüşülen öğrencilerden G45, Gayrimüslümlere karşı olan genel tavrı 

özetlemiştir aslında. “Saygı duyuyoruz ama birbimize karşı mesafeleyiz” anlayışı 

görüşülen üniversite öğrencilerinin neredeyse tamamında hakim bir anlayıştır. Özel 

hayatlarına, arkadaş ortalmlarına, evlilik yaşamlarına Müslüman olmayan birini dahil 

etme konusunda görüşmecilerin tümü çekimser durduklarını belirtmiştir. Ancak 

Müslüman olmayanlara karşı saygı duyulması ve birarada yaşanabilmesi konusunda 

ortak bir görüş hakimdir.  

G45, E20, D: “Şimdi biz %99’u Müslüman bir ülkeyiz. Benim aile yaşantım da 

muhafazakar bir hayat. Dolayısıyla etrafımda Müslüman olmayan pek kimse yok 

açıkçası. Olsa da, yani ne biliyim arkadaş ortamında falan denk gelsek bir saygısızlık 

yapmam. Ama o kendi dinini anlatmaya, yüceltmeye başlarsa ya da ne biliyim 

Müslümanlığa bir laf ederse orda kavga çıkar işte. Hemen saygılı olmalıyız ama falan 

değil, önce o bana saygılı olacak...sen çoğunluğa saygı duyarsan onlarda sana saygı 

duyar. Müslüman olmayan biriyle çok yakın arkadaş olurmusun derseniz olmam 

heralde...çünkü yani din evet Allahla senin aranda ama hayat tarzına da yansıyor. Ben 

ramazanda oruç tutarım, e o benim yanımda içki içse en basitinden...olmaz yani. Ama 

tabi ben oruç tutarken onlar dışarda içki içiyor diye de kimse kimseyle kavga etmiyor 

tabi..yani evet onların dinine, hayatına da saygı duyuyoruz ama birbirimize karşı 

mesafeliyiz diyelim”.  

Ötekiyle ilişkinin nasıl olacağı sadece kişisel bir tercih değil, grup normunun 

birey tarafından benimsenmesiyle ilişkilendirilmektedir (Şerif & Şerif, 1996). Bu da 



292 
 

grup normu olarak ortaya çıkan ön yargı ve ayrımcılıkla, kişisel gerekçelerle ön yargılı 

olma ve ayrımcı bir tavır içerisinde bulunma arasında bir fark oluşturmayı ve her iki 

durumu ayrı değerlendirmeyi gerektirmektedir. Başka bir deyişle dindar bir Müslüman 

erkeğin bir Yahudi, Hıristiyanya da Hindu ile evlenmek istememesi ya da kız kardeşinin 

bunlardan birisiyle evlenmesine izin vermemesi inandığı dinin kendisinden talep ettiği 

davranış kalıplarıyla uyumludur. Kuşkusuz bu davranışlar zamanla öylesine içselleşir ki 

Şerif (& Şerif, 1996, II: 649)’in de vurguladığı üzere, kişi bunu bireysel bir tercih olarak 

algılayabilir. Her ne kadar o bunu bireysel bir zeminde açıklamaya çalışsa da, dinsel 

gruplar arası sosyal mesafe tercihlerinin oluşması temelde dinsel gerekçelerden ve 

bunlardan beslenen sosyo-kültürel sebeplerden kaynaklanmaktadır. Belki de bundan 

dolayı Beit-Hallahmi (1997: 63) dindarların daha fazla ön yargılı olduğu yönündeki 

çeşitli bulguları dinin etki boyutu çerçevesinde değerlendirirken söz konusu ilişkiyi 

dinin özel bir etkisi olarak değil de, sosyolojik bir sonuç olarak ele almanın gerekliliği 

üzerinde durmaktadır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar, üniversite 

gençlerinin farklı dinlere karşı tutumlarını belirlemede, toplumsal önkabullerin, 

geleneksel hakim bakış açısının geçerliliğini koruduğunu ortaya çıkarmıştır. Farklı 

olana saygılı olma tutumu, karşı taraf da saygılı davrandığı müddetçe geçerli 

görülmekte, çoğunluğa saygı gösterilmesi ve hatta uyum gösterilmesi öncelikli 

beklenilen davranış kabul edilmektedir.  

 2.8.2. Etnik Aidiyet 

Toplumsal önyargı ve baskıların çoğu bizim toplumumuz için  yeni karşılaşılan 

sorunlar değildir . Alevilere ya da Kürtlere karşı sergilenen önyargılı yaklaşımın 

kökenleri Anadolu coğrafyasında çok eskilere dayanmaktadır. Benzer şekilde, Osmanlı 

döneminde uzun yüzyıllar Müslümanlarla bir arada nispeten huzurlu bir yaşam 

sürdürmüş olan gayrimüslimlere karşı tutumların kökeni 19. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı’daki ayrılıkçı hareketlerle ve yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında güçlenen 

milliyetçilikle bağlantılı gözükmektedir. Kürtlere karşı tavrın kökeni 1920’li ve 1930’lu 

yıllardaki Kürt isyanlarıyla ve 1980’den itibaren ortaya çıkan PKK eylemleriyle ilişkili 

sayılabilir. Diğer bir deyişle, toplumdaki önyargıların pek çoğunun yeni olduğu iddia 

edilemez (Toprak,2012:89). 

http://www.metiskitap.com/catalog/author/2707
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Etnisite, özellikle 1960’lar sonrasında rahatsız edici bulunan, oryantalistlerce 

literatüre sokulan “kabile toplumları” kavramının yerine kullanılmaya başlanmıştır 

(Eriksen, 2002:11, 24,150). Marshall’a göre, “etnisite, ait oldukları ve içinde özgün 

kültürel davranışlar sergiledikleri bir toplumda kendilerini diğer kollektif yapılardan 

farklılaştıran ortak özelliklere sahip olduğunu düşünen ya da başkaları tarafından bu 

gözle bakılan kişileri tanımlar” (Marshall, 1999:215). Etnisite ya da etnik kimlik 

kavramlarının tam bir dil, din, kültür birliğini gerektirip gerektirmediği tartışma konusu 

yapılmıştır. Fakat çoğu zaman kişi ya da grupların etnik kimliklerini tanımlarken 

milletlerini homojen bir bütün şeklinde algıladıklarını görmek de mümkündür. Etnik 

kimlik bu bağlamda şöyle tanımlanabilir; kişinin ya da bir grubun kendilerini ortak bir 

ataya, dile, kültüre ve coğrafyaya bağladığı, kendilerini milliyetçilikten önce bilinmeyen 

ya da ortak kültürün ürünü olan bayramlar, şenlikler ve geleneklerle “ötekilerden” 

ayrıştırdıkları, çoğu zaman tarihi gerçeklere uysa da zaman zaman muhayyel bir 

topluma ait olma hissidir. (Kahraman, Yanmış, 2013). Burada esas olan şey bireyin 

kendisini bu toplumun bir parçası olarak görüp germediğidir. Renan’ın söylediği gibi 

etnik kimlik, bireyin her gün yeniden tekrar ettiği bir plebisit (sözleşme) şeklinde 

varlığını devam ettirir (Renan, 2012: 86). 

Araştırma sırasında öteki denilince en çok akla gelen bir diğer grup da Kürtler 

olmuştur. Kürtlerin varlığını kabul etmek ve onlarla birarada yaşamayı kabullenmekle 

birlikte örneklem grubu Türkiye’de yaşayan Kürt kökenlilerin Türk toplum yapısına, 

millet olma özelliklerine göre, değerlerine uyum göstererek yaşaması gerektiğini aksi 

takdirde bunun ülkeyi savaşa götürebilecek bir tehdit unsuru olarak yer alacağını 

belirtmişlerdir.  

Görüşülen öğrencilerin Kürtler için geliştirdikleri algılama biçiminin ortak öğesi 

Kürtler’in İzmir’e gelip yerleşmesiyle olağan ve düzgün işlemekte olan şehir hayatının 

bozulduğu düşüncesidir. Bu “bozulma” söylemine İzmir’i “huzurlu”, “ferah” ve “rahat” 

gibi özelliklerle betimleyerek, Türkiye’nin diğer “sıradan” şehirlerinden daha ayrıcalıklı 

bir konuma yerleştiren yaygın anlayış eşlik etmektedir. Bu söyleme göre, bugün 

İzmir’in bu ayrıcalıklı özellikleri bozulmaya başlamış ve hatta bozulmuştur ve bunun 
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sebebi de Kürtler’in şehre yerleşmeleridir. İzmir’in bu sayılan özellikleri artık yitirilmiş 

ve özellikle en bozulan metropol olan “İstanbul’a” benzemiştir.  

G49, kendini rahat hissedebildiği alanların bozulması, yaşam alanına müdahale 

edilmesi nedeniyle Kürtler’e olan bakış açısını dile getirmiştir. Dış görünüşlerinden 

onları kolayca ayırt edebildiğini söylemiş, ve Kürtler’in özellikle birbirleriyle Kürtçe 

konuşarak öteki olarak kalmayı kendilerinin de istediğini ifade etmiştir.  

G49, K21,V: “Gece Karşıyaka’da gezerken kendimi çok rahat hissetmiyorum.  Gece 

dediğimde yani 8-9 daha geç bir saat değil..Hani kıro dediğimiz insanlar olur ya. 

Peşimize düşenler, laf atanlar filan. Zaten hemen konuşmalarından, aksanından, 

dilinden anlaşılıyor. Tipinden de anlıyorsun. Bir iyi giyim, bir de kötü giyim vardır. 

Alışkın olduğumuz için artık ayırt edebiliyoruz. Bir de eğitimsizler, cahillikleriyle kentte 

yaşamaya kabul görmeye çalışıyorlar. Benim için öteki onlar. Beni rahatsız eden, 

bizden biri olmadığını herşeyiyle hissettiren. Yanımızdan geçerken Kürtçe birbirlerine 

birşeyler söyleyip gülüyorlar...insan tabiki huzursuz oluyor. Öteki olmayı onlar istiyor 

yani. Uyum göstermek için bir çabaları yok...” 

G40, kentlere gelen Kürtler’in kent kültürüne adapte olamadıklarını ifade etmiştir. 

İzmir’in de artık İstanbul gibi çok göç aldığını, şehrin tüm alanlarına yayıldıklarını ifade 

etmiştir. Şimdiye dek bir problem yaşamadığını ama yine de tavırlarından rahatsız 

olduğunu, özellikle kız arkadaşı yanındayken Kürt grupla karşılaştığında tedirgin 

olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu grupla şimdiye dek bir problem yaşamamış 

olmasına rağmen, kız arkadaşı yanındayken daha da huzursuz olması bu kişileri bir 

tehdit olarak gördüğünün bir ifadesi olarak yorumlanabilir.  

G40,E22, D: “ O öteki dediklerimizin İstanbul’da olduğunu düşünürdük hep. En 

çok göç alan orası olduğu için. Ama şimdi son dönemde Kürtler çok yerleşti İzmir’e. 

Sadece belirli bölgelere de değil, her yere, sahillere, şehir merkezlerine...Kürtlere ırk 

olarak karşı değilim ama geldikleri yere uyum göstermemeleri, bilerek kendi içlerinde 

Kürtçe konuşmaları bunlara karşıyım. Yani sen Türkiye’nin en modern kentine 

geliyorsan, orda Doğudaki hayatını burda yaşayamazsın. Medeni olmak zorundasın, 

artık cahilliğinden kurtulmak zorundasın. Kız arkadaşımla bir Kürt grubunun yanından 
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geçerken huzursuz oluyorum yani.. Optimuma çok gidiyor onlar, ya o bölgede çok 

yaşayan ver bilmiyorum ya da iş çevreleri var orada. Resmen onlar yüzünden oraya 

gitmekten soğudum. Ha bugüne kadar bir kavga birşey olmadı, ama bakışları, tavırları 

insanı rahatsız ediyor...” 

G41, Kürtlere karşı olan tutumunu açıklarken milliyetçi kimliğini özellikle 

vurgulamış, ve aralarında Türkçe konuşmamalarından oldukça rahatsız olduğunu dile 

getirmiştir.  

G41, E22,D:“...Bir de mesela Kürt arkadaşım da yok. Onun da olmasını istemem, 

bir gün politika konuşacak oluruz ters bir laf eder, ben milliyetçi adamım kavga çıkar. 

Çünkü onlarda da (Kürtler de) böyle fazla talepkar bir durum var...görüyoruz işte 

metroda bile karşılaşıyorsun adamlar Kürtçe konuşuyor. Ya İzmir’de yaşıyorsun, belki 

okuyorsun belki paranı kazanıyorsun, neden Türkçe konuşmuyorsun ki? Bu beni çok 

rahatsız ediyor açıkçası” 

Görüşülen öğrenciler yoğun göç sonucu Kürtler’in İzmir’e yerleşmelerinden ve 

gelenlerin de “modern kent kültürüne” adapte olamamalarından duydukları rahatsızlığı 

açıkça dile getirmiştir. Hem kız öğrenciler, hem erkek öğrenciler şehrin kamusal 

alanlarında aralarında Kürtçe konuşan grupları görmekten rahatsız olduklarını 

belirtmişlerdir. Görüşmecilerin hiçbiri Kürtlerle birebir sorun yaşamadığını belirtmiş 

ancak onları potansiyel bir tehlike unsuru olarak gördüklerini de belirtmişlerdir. 

Öncelikle dış görünüşlerinden hoşlanmadıklarını sonrasında ise, aralarında Kürtçe 

konuşmalarının kendilerini rahatsız ettiğini belirtmişlerdir. Modern kent insanı 

görüntüsüne bürünmeyi reddettiği için bu grubun kendilerini bilerek ve isteyerek 

“öteki” olarak kabul ettirmek istediğini düşünenler vardır.  

Kentli ve modern yaşam biçimlerine uyumsuzluğun dışında, doğrudan Kürt olmanın 

ifadeleri olarak Kürtçe ya da aksanlı Türkçe konuşmak cahillik söyleminin bir parçası 

olarak algılanmaktadır. Bu anlayış İstanbul ağzıyla Türkçe konuşmayı da “cahil 

olmamanın” olmazsa olmaz özelliği olarak belirlediği ölçüde Kürtlerin ancak Kürtlüğe 

dair hiçbir ayırt edici özelliği göstermediği müddetçe bu dışlayıcı söylemin dışında 

kalabileceğini ima etmekte ve böylelikle ayrım çizgisini daha da koyulaştırmaktadır. 
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Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri ülkenin doğusunda yaşayan halkın Türkiye ile tam 

manasıyla bütünleşememesinin, yani asimilasyonun başarısızlığının altında bölgenin 

ekonomik ve kültürel “geri kalmış-lığı” yatıyor ve bu geri kalmışlığı aşmanın en önemli 

yollarından biri olarak da merkezden buralara eğitim götürülmesi, yani bölgenin 

“cahillikten” arındırılması öne çıkarılıyordu (Yeğen, 1999). Ancak, bu bakış açısında 

“cahillik” doğrudan Kürtlerin etnik bir grup olarak ayırt edici bir özelliği olarak tarif 

edilmekten çok, bölgenin ekonomik geri kalmışlığının bir uzantısı ve devlet 

politikalarıyla üstesinden gelinebilecek toplumsal bir sorun olarak değerlendiriliyordu. 

Yukarıda görüşmecilerden yapılan alıntılarda da ortaya çıktığı gibi görüşülen öğrenciler, 

Kürt göçmenlerle gündelik hayattaki tanıklıkları ve girdikleri sınırlı ve çoğunlukla 

gerilimli ilişkiler üzerinden bu söylemi meşrulaştırmaya ve rasyonelleştirmeye 

çalışmaktadır. Bu noktada, “şehir hayatını bozma” ve “cahillik” söylemi olgusal bir 

gerçeklik üzerine bina edildiğini söylemek gerekir. 

G8, toplumdaki Kürtler’i çok büyük bir sorun olarak dile getirmiştir, çünkü onları 

birlik beraberliği bozmayı amaçlayan bir kitle olarak gördüğünü ifade etmiştir.  

G8,K22,D: “Toplumda farklılıklar olmalı tabii, düzen bozulmadığı sürece. Mesela 

benim başka dine inanan arkadaşlarım da var, türbanlı arkadaşlarım da. Kimse bir 

başkasının hayatına müdahale etmediği sürece, birlik bütünlük olduğu sürece farklı 

olanlarla birarada yaşanabilir tabi. Mesela Kürtler var bizim ülkemizde. Sokağın 

ortasına çöp bırakıyorlar, ne biliyim yanlarından geçerken bakışlarından rahatsız 

oluyorum... Büyük bir sorun onlar bizim için. Çünkü, birlik, bütünlük anlayışları yok, 

kendileri ayrı olmak istiyorlar.bence bu yüzden de ülkemizdeki en büyük sorun onlar, 

Doğu ve Kürt sorunu...” 

G6 farklı etnik gruplarla bir arada yaşanması gerekliliğine değinmiş ancak bu 

gruplar- Kürtlerin yaptığı gibi- huzursuzluk çıkardığı zaman çoğunluğun hakimiyet 

duygusunun baskın bir şekilde kendiliğinden ortaya çıktığından söz etmiştir.  

G6, E24,V:“Farklı etnik gruplar da var bizim ülkemizde. Ermeniler, Kürtler tabiki 

onlarla da eşit olarak birlikte yaşayacağız ama o gruplar huzursuzluk çıkardığı zaman 

işte düzen bozuluyor. Ben çoğunluktayım asıl sen bana uymalısın kafasına giriyor insan. 
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Yani bence Kürtçe yayın yapan TVler falan bölücü birşey. Sonuçta bir milletin 

kullandığı dil de o milleti bir arada tutan değerlerdendir.” 

Görüşülen öğrenciler, heterojen bir toplumda yaşandığını ve farklı aidiyetlerin, 

farklı etnik, ırksal, dini kökenlilerle birlikte yaşanması gerektiğini kabul etseler de bu 

grupların kendilerini özelleştirmek istedikleri noktalarda sorunlar yaşanacağını 

belirtmişlerdir. Özellikle dil konusu görüşülen tüm kişiler için ortak hassas noktayı 

oluşturmaktadır. Kürtlerin de Kürtçe konusunda ısrarcı olmaları, günlük yaşamlarında 

metroda, sokakta, bir alışveriş merkezinde aralarında Kürtçe konuşan grupları görmek 

görüşmecileri rahatsız etmektedir. Çoğunluğun öteki olarak tanımladığı Kürtler’in 

Türkçe konusunda hassasiyet göstermeleri onlardan beklenmektedir.  

G61, E22,V:“Ben Alsancak’ta gezerim sürekli. Alsancak’ta hani böyle doğudan 

gelmiş küçük kızlar vardır, mendil filan satarlar, para isterler. Birgün biriyle konuştum. 

Neden İzmir’desin diye sordum. Dedi, benim 15 tane kardeşim var. Babamın karılarının 

sayısını bilmiyorum .Orada kalıp 15 çocuktan biri olacağıma burada kendi hayatımı 

kurayım, dedim, geldim diyor. Ama cebindeki parası benim paramdan daha fazla… O 

kadar para var ki ceplerinde Alsancak’ta paraları bakkallar bozmuyor, bunlar 

bozuyor..büyükleri de böyle. Kürtler diyince benim aklıma işte midyeci, garson, ne 

biliyim inşaat içşisi, otoparkçı  falan geliyor. Bankacı ya da bir holdingin insan 

kaynakları müdürü bir Kürt görmedim, duymadım. Yani vardır da genel olarak Kürt 

diyince bunlar geliyor benim aklıma. Çünkü onlarda büyük şehirie geldim hemen kısa 

yoldan para kazanıyım duygusu var. Eğitim alıyım, kendimi geliştiriyim, ne biliyim 

prestij peşinde değiller yani. Kısa yoldan para kazanıyim, başka da birşey yapmama 

gerek yok diyorlar. O yüzden giyim kuşamı, konuşması, oturup kalkması hiçbir şeyi 

gelişmiyor...”  

Öteki olarak kabul ettiği Kürtleri ekonomik açıdan değerlendiren görüşülen 

öğrencilerden G61, amaçlarının sadece para kazanmak olduğunu, bunu yaparken nasıl 

bir iş olduğunu çok umursamadıkları için prestijli, eğitim gerektiren işlerde Kürtlerin 

yer almadığını belirtmiştir. Böyle bir dertleri olmadığı için sosyal yaşama entegre 

olamadıklarını, modern kentin eğitimli insan profiline ulaşamadıklarını bu nedenle de 
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öteki olarak algılandıklarını belirtmiştir.Kürt denilince aklına midyeci geldiğini ifade 

eden G61, Doğudan gelen ve düşük statülü bir işe sahip olan herkesi Kürt olarak kabul 

etmektedir. Büyük şehirlerde midyecilerin çoğunlukla Mardinlilerden oluştuğu ve Kürt 

olmadıkları gibi bir bilgisi yoktur.  

Kürt göçmenlere, okul eğitiminden yoksun kalmışlıklarına değil, onların kentsel 

toplumsal yaşamda ortaya çıkan “kültürel sermaye” yönünden eksikliklerine, “kentli” 

yaşam biçiminin egemen normlarına uyum sağlayamamalarına göndermede bulunacak 

şekilde bir algı görüşülen öğrencilerin genelinde söz konusudur. Buna göre; otobüste 

küfürlü konuşmak, yere çöp atmak, “bayanlara” kötü gözle bakmak Kürtlerin özellikleri 

olarak cahilliğin ve kültürsüzlüğün ifadeleridir. Bir de İzmir’in Türkiye’nin diğer tüm 

şehirlerine kıyasla daha “medeni”, “modern” ve “uygar” bir şehir olduğuna dair 

kanaatin varlığında Kürt göçmenlerin kültürel sermaye eksikliklerine dair göstergeler 

daha keskin bir “cahillik” ithamının konusu haline gelir.Bu bakış açısından 

değerlendirildiğinde, Kürt kökenli vatandaşların modern kent kültürüne entegre 

olabildiği durumlarda toplum için bir problem oluşturmayacağı algısı vardır denebilir. 

Görüşülen öğrencilerden G54 ve G4, Kürtlerin Türkçe konuşmayı reddetmelerini 

topluma uyum gösterme konusunda bir direnç oluşturma olarak algıladıklarını 

belirtmişler ve bir milletin bütünleştirici özelliğini tehdit eden bir unsur olarak 

gördüklerini ifade etmişlerdir.  

G54,K22,D:“Göçle gelenlerin kendi aralarında Kürtçe konuşmasından rahatsız 

oluyorum. Pazarlarda filan görüyorum. Kendi ülkemde, benim ülkemde, gerçi onların 

da ülkesi de, ben İzmir’deyim, benim ülkemde, geliyor burada karnını doyuruyor, içiyor 

bilmem ne yapıyor, orada kalkıyor, Kürtçe konuşuyor bölücülük yapıyor; Türkçe 

konuşsun ne kaybedecek? Sonra bizler onları öteki olarak kabul edince suçlu biz 

oluyoruz. Öteki olarak algılanmak istemiyorsan sen de bir uyum göster o zaman toplum 

hayatına” 

G4, K22,V: “...Ama mesela bence bizim ülkemiz için Kürtler problem... hep bir ayrı 

olma isteği var onlarda. Bayrakları ayrı, kendilerine ait devlet ismi uyduruyorlar, 

konuştukları dil farklı. Aynı ülke içinde böyle bir yapılanma bence çok tehlikeli. Ülkenin 
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birlik bütünlüğünü bozuyorlar. Mesela bence tvlerde Kürtçe yayın yapılmamalı. Bu 

onların resmi dilini kabul ettin demek. Her lehçeden yayın yapılsın o zaman ülkede... 

Yapılan görüşmelerde öteki olarak algılanan gruplardan büyük çoğunluğu Kürtlerin 

oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Görüşmeciler, toplumun heterojen yapısını kabul etmekle 

birlikte farklı grupların birarada uyum içinde yaşaması gerektiğini de vurgulamışlardır. 

Bu noktada uyum anlayışlarını da, çoğunluğun kabulü, azınlığın reddine dayalı olduğu 

belirtilmelidir. Konu Kürtler olunca hassasiyetlerin arttığı, özellikle Türkçe 

konuşulmaması konusunda ciddi bir rahatsızlık olduğu ortaya çıkmıştır. Kent kültürüne 

adapte olmayı reddederek bu kitlenin kendi kendisini ötekileştirdiği gibi yorumlara da 

oldukça sık rastlanmıştır. “Tanıyarak dışlama” devletin Kürt meselesindeki milliyetçi 

politikalarının tipik bir uzantısı olmayan, kentsel-toplumsal ilişkiler içerisinden somut 

biçimini kazanan bir olgudur. Kürtlerin kentsel yaşam içerisindeki sosyo-ekonomik ve 

mekânsal dışlanmalarıyla bağlantılı olarak “tanıyarak dışlama”, Kürt meselesini sadece 

devlet ile Kürtlerin kültürel ve politik hakları arasındaki ilişkiye yönelik tartışmalara 

sıkıştırmanın yanlış ve yetersiz bir yaklaşım olduğu sonucu yapılan araştırma sonucu 

ortaya çıkmıştır. Kürt kökenli vatandaşlarla toplumda birarada yaşayabilme konusunda, 

üniversite öğrencileri açısından bir uyuşmazlık olduğu açıktır.  

2.8.3. Cinsel Yönelim  

Ötekileştirme kavramını incelerken unutulmaması gereken ayrıştırma 

alanlarından biri, Judith Butler’ın kitabına imini veren alan olan “Cinsiyet Belası”dır. 

Toplumsal cinsiyet, cinsel farklılığın doğallaştırılmasına karşı koymak için 1970’li 

yıllarda geliştirilmiş bir kavramdır. Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki anatomik 

farklılıklara atıf yaparken, toplumsal cinsiyet feminen ve maskülen arasındaki toplumsal 

sınıflandırmalara referans verir. (Lloyd 2007:28) 

Kadın ve erkek arasındaki anatomik farklılıklar nedeniyle, iktidarların en çok 

dayandığı nokta; erkek ve kadının birbiri için yaratılğı ve üremenin bir amaç olarak 

görülmesidir. Bir yandan kadının anne kimliğini sabitleyen üreme, diğer yandan 

cinselliği karşı cinsle sınırlandırır. Üremeye yönelik bu erkek-kadın uyumu, toplumsal 

cinsiyet kimliklerine dayatılan uygun cinsel yönelim biçimi altında heteroseksüelliğin 
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doğallaştırılmasını neden olur. Bu da heteroseksüelliği doğal olan, normal olan, toplum 

için iyi olan yaparken; heteroseksüel olmayanı doğal olmayan, anormal, toplum için 

zararlı bir konuma koyar. Heteroseksüel olmayanı ötekileştirir. Heteroseksüel norma 

uymayan kişiler, suçludurlar, doğal değildirler, hastadırlar, yozlaşmışlardır; salgın 

hastalık ve zehir saçarlar; aileyi, devleti, doğal düzeni ve insanlığın geleceğini tehdit 

ederler (Baird 2004:72). Heteroseksizmin yüceltildiği ve çoğunluk olduğu ataerkil bir 

düzende heteroseksüel olmayan birey her zaman öteki olmaya mahkum bırakılmıştır. 

Konu erkek homoseksüelliğine geldiğinde ise olay çok daha ciddi bir boyuttadır çünkü 

erkek eşcinselliği; iktidarını kaybetmek, yani “erkekliğini” kaybetmektir. Bu nedenle 

heteroseksüelliğin abartıyla deneyimlenmesi, kendi erkekliğini sanki hayatının 

amacıymış gibi yaşamak anlamına gelmekte ve eşcinsellik “iğrenç” bir konum olarak 

ötekileştirilmektedir. 

Eşcinsel bireylere yönelik çeşitli toplumlarda farklı tepkiler ve yaklaşımlar 

sergilenmektedir (Güney, Kargı ve Çorbacı-Oruç, 2004). Bazı toplum ve topluluklarda, 

heteroseksüellik dışı cinsel yönelimler belirli bir hoşgörüyle karşılanabilmekteyken, 

günümüz toplumların çoğunda eşcinsel bireylerin, heteroseksüel bireylere oranla 

saygınlığı düşük ve sağlıksız olarak algılandıkları bilinmektedir (Güney ve ark., 2004; 

Sakallı-Uğurlu ve Uğurlu, 2004). Sayısal verilere göre; eşcinsellik dünyanın en az 70 

ülkesinde yasadışıdır. Eşcinsellik İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Moritanya, Sudan 

ve Yemen’de ölüm cezası gerektiren bir suçtur. İran’da yılda tahminen 200 kişi cinsel 

yönelimi nedeniyle idam edilmektedir (Baird 2004:18). Bu korkunç gerçek, durumun ne 

düzeyde olduğunu göstermektedir. Öteki olmak, farklı olmaktan çok gerçek anlamda 

düşman olmaya kadar gidebilmektedir. Bu nedenle eşcinsellere yönelik önyargı ve 

ayrımcılık, günümüz toplumları içerisindeki önemli sorunlardan biri olarak 

varolmaktadır (Polimeni, Hardie ve Buzwell, 2000).  Bunun en yaygın örneği, homofobi 

olgusunda ortaya çıkmaktadır. Homofobi, genel olarak, eşcinsellik, biseksüellik ve 

transseksüellik gibi farklı cinsel yönelimleri veya kimlikleri bulunan insanlara yönelik 

olumsuz duygular, tutumlar, davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2003). 

Bununla birlikte, homofobi ve beraberinde getirdiği önyargı ve ayrımcılık belirli bir 

kültürel ideoloji bağlamında açıklanmaktadır. Göregenli’nin (2006a) de belirttiği gibi 
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homofobi, kişilik, benlik algısı, bilişsel yapılar gibi süreçlerin de etkilediği ama daha 

çok eşcinsel, biseksüel ve transseksüellerin öteki olarak kavramsallaştırılması 

sonucunda oluşan ve belirli kalıpyargıların eşlik ettiği bir gruplararası ilişki ideolojisi 

olarak görülebilir ve homofobik ideolojinin kendiliğinden kişisel bir özellik olarak 

değil, belirli bir sosyakültürel bağlam içinde oluştuğu söylenebilir.  

Eşcinselliği dini bir dille şeytanın geleneksel aile değerlerine ve İncil’e saldırısı 

olarak gören Amerikan muhafazakarları miting, referandum, imza, dilekçe ve bağış 

kampanyaları düzenleyerek bu fiili Amerika genelinde yasaklatma ve suç olarak 

tanımlatma gayreti içindedir. Özellikle cumhuriyetçiler aracılığıyla hedeflerini 

gerçekleştirmeye çalışan Amerikan muhafazakarları eşcinselliğin kanuni güvence altına 

alınmasına ve eşcinsellerin askerlik ve diğer kamu hizmetlerinde görev almasına son 

derece karşıdır. Amerikan muhafazakarlarına göre çoğu seks suçları, cinsi hastalıklar ve 

genç ölümler eşcinsellikten ileri gelmektedir. Eşcinselliğin tedavi edilmesi ve 

tekrarlanması durumunda cezalandırılması gerektiği görüşündedirler. (Anderson,2004). 

Türkiye’de yeni muhafazakarlık, temellerini her nekadar Amerika’dan almış olsa da, 

toplumsal yaşama ilişkin pratiklerde Amerikan  muhafazakarlığından farklılık 

göstermektedir. Eşcinsellik karşıtlığı da Amerika’daki kadar eski ve ayırt edici bir 

özellik taşımamaktadır. 1990 sonrası, küreselleşmenin etkilerinin toplumsal hayata 

yansıması, iletişim teknolojisinin yaygın kullanımı, yeni toplumsal hareketlerin 

gelişimiyle birlikte eşcinsel hareket Türkiye için de konuşulan bir konu haline gelmiştir. 

Ancak eşcinsellik karşıtlığı ya da eşcinsellerin toplumdaki görünümlerinin yaygınlığı 

geç tanışılan ve geç kabul edilen bir kavram olması sebebiyle Amerika’daki kadar 

yaygın olmamıştır. Buna rağmen, toplumda istenilmeyen kişiler ve davranış kalıbı 

olarak görüldüğü,toplumsal yaşamda gündelik konuşmalara yansıma şekilleriyle de 

görülmektedir. Örneğin; homoseksüel bir erkeğin çevresini açılması her ne kadar 

kendisini daha iyi ifade edebilmesi, bir özne olabilmesi için gerekliyse de, dayatılan 

toplumsal cinsiyet baskısı ve daha sonradan yaftalanacağı “ibne”, “oğlan”, “top”, gibi 

sıfatlarla onu bir özne olmaktan çıkarıp nesneleştirmektedir (Göregenli, 2006b:142-48). 

Toplumda var olan bu genel kabulün benzer bir yansıması örneklem grubunda da 
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görülmektedir. Öteki denilince akla gelen gruplardan önemli bir bölümü eşcinseller 

oluşturmaktadır.  

Görüşülen öğrencilerden G3, eşcinselliği diğer tüm farklılıklardan ayrı bir yere 

koymuş, biyolojik olarak da normal dışı davranış olarak tanımlamıştır.  

 G3,K22,V: “...Ama mesela eşcinsellik ayrı birşey. Eşcinsel arkadaşım hiç 

olmadı. Bence eşcinsellik sapkınlık. Toplum düzenini bozan birşey...zaten biyolojik 

olarak da anomalite...”  

G54, kendi muhafazakar yaşamı içinde, eşcinselliğe yer olmadığını belirtmiş, 

ancak daha modern yaşam tarzına sahip olanlar için bile eşcinselliğin kabul edilemez 

olduğunu ifade etmiştir.  

G54, K22,D:“eşcinsel biriyle arkadaş olamam. Zaten eşcinsellik günah, kabul 

edilir bir durum değil, tasvip eden var mıdır ki? Ben bu tarz bir hayata sahip olduğum 

için bahsettiğim tarz insanlar da benimle arkadaş olamaz. Ben de onlara bağnaz falan 

gelebilirim belki...ama yani bunun gelişmişlikle falan alakası yok, tüm toplumlar için 

eşcinsellik sapkınlıktır, istenilen birşey olarak kabul edilmiyor yani...” 

G30, eşcinsel tanıdığı olduğunu ama onu arkadaş olarak göremeyeceğini 

belirtmiştir. Eşcinsel biriyle paylaşacak birşeyi olamayacağını, günlük sohbetlerini 

yapamayacağını belirtmiş, ancak tüm bu bahanelerin ötesinde eşcinselliğin midesini 

bulandıracak kadar olumsuz gördüğünü de itiraf etmiştir.  

G30, E20,V: “ Farklı dinden arkadaşlarım var. Kız arkadaşımhatta eşim de 

farklı dinden olabilir saygı duyarım. Ama yani farklılık derken mesela eşcinsellik çok 

hoş karşıladığım bir durum değil, dürüst olayım. Eşcinsel arkadaşım var, yani arkadaş 

da değil de tanıdığım var, fazla samimiyetim yok, arkadaş olamam yani öyle biriyle. 

Bişi konuşursun yanlış anlaşılır, bir espiri yaparsın kavga çıkar. Bir de ne anlatıcak 

yani futbol muhabbeti yapamazsın, oturup modayı mı konuşucaksın. Bir de genel olarak 

yani eşcinsellik sapkınlık geliyor bana, midemi bulandıran birşey...”  

G41, eşcinsel arkadaşının olmadığını, olmasını da istemediğini ifade etmiştir. 

Hiç bir normal erkeğin de bir eşcinselle arkadaş olmak istemeyeceğini de ayrıca dile 
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getirmiştir. G41, karşı cinsle de yakın arkadaş olunmaz diye eklemiştir. G41’in cinsiyet 

rolleri konusunda kafasında keskin bir ayrımının olduğu bu noktada ifade edilebilir.  

G41, E22, D:“Arkadaşlarım genellikle benim gibi kişiler. Farklı çevreden 

arkadaş edinmeyi çok istemiyorum açıkçası. Farklılıklar bazen aşırıya kaçıp insanın 

huzurunu bozabiliyor. Ben bildiğim, güvendiğim, benim gibi insanlarla olmak isterim. 

Eşcinsel arkadaşım yok mesela, olsun da istemem. Bence hiç bir normal erkek istemez 

böyle bir şeyi...eşcinsellik benim kabul ettiğim ya da normal karşıladığım bir durum 

değil yani... karşı cins ile de yakın arkadaş olunmaz mesela bence. Olurum diyen de 

yalan söyler. Ateşle barut yanyana durmaz, çok yakın arkadaş olamaz bence kızla 

erkek, sonunda mutlaka biri başka birşeye dönüştürür onu...” 

Yukarıda aktarılan  söylemlerde de görüldüğü üzere, öteki algısı olarak farklı 

dinden, farklı ırktan kişiler algılanmakla birlikte, eşcinseller de bu kategoriye dahil 

olmaktadır. Günah, sapkınlık, anomalite olarak tanımlanan eşcinsellik kabul edilemez 

bir durum olarak görülmekte, ve eşcinsel kişiler arkadaş olarak kabul görmemektedir. 

Onlar ancak tanıdık birileri olabilir, ve samimiyetin sınırları bu kişilerle mutlaka 

korunmalıdır. Ancak görüşmeler sırasında dikkat çekici bir nokta ortaya çıkmıştır. O da 

kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla eşcinsel arkadaş sahibi olma konusunda daha 

hoşgörülü olduğudur. Eşcinsellik her iki cinsiyet için de kabul edilir bir durum değildir, 

ancak kız öğrenciler için toplum için her ne kadar istenilen bir durum olmasa da, 

eşcinsel arkadaşlar özel hayatlarında sınırlı bir şekilde de olsa varolabilmekte. Erkek 

öğrenciler için ise, özellikle özel hayatlarında eşcinsel arkadaşalarının çevrelerinde 

olması asla kabul edilemeyen bir durum olmaktadır.  

G4, eşcinsel bir arkadaşı olduğunu ifade etmiş, ama ona “normal” arkadaşımmış 

gibi davranıyorum diyerek, aslında kendi kafasında da eşcinselleri farklı bir yere 

koyduğunu itiraf etmiştir. Eşcinsellere yönelik tutumunu, onlar aşırıya kaçan 

davranışlarda bulunmadığı sürece bir sorun yok diye ifade etmiştir.  

 G4,K22,V: “Eşcinsel bir arkadaşım var... sonradan öğrendim eşcinsel 

olduğunu. Bunu özellikle belli edecek davranışlarda bulunmuyordu. Yani öğrendikten 

sonra çok şaşırdım tabi...yine görüşüyoruz arkadaş ortamında, ama konuştuklarıma 
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dikkat etmeye çalışıyorum. Eşcinsel değilmiş gibi konuşuyorum ve davranıyorum 

hatta..O da zaten öyle değilmiş gibi davranıyor, özellikle belirtmiyor yani. Böylesi onun 

için de daha iyi bence, çok fazla açık etseydi durumunu dışlanabilirdi. Eşcinseller kendi 

içinde yaşadıkları sürece bu durumlarını bir problem oluşturmazlar bence. Ama onlar 

abartılı davrandıkları zaman çevresindekiler rahatsız olur tabiki...yani tüm toplumlarda 

var tabi eşcinseller. Çok aykırı davranmadıkça bence problem oluşturmuyorlar”. G4, 

açıklamalarında, eşcinsellerin kendi içlerinde durumlarını yaşadıkları sürece sorun 

olmayacağını ifade ederek ikiyüzlü bir tavır da sergilemektedir. Toplumda 

görülmedikleri, fark edilmedikleri müddetçe bir sorun oluşturmazlar inancıyla bu 

konuda kendini rahatlacı bir algı oluşturmuştur.  

G37, eşcinsel bir arkadaşı olduğunu ‘maalesef’ diye ifade etmiştir. Toplumda 

farklılıklar olmasını olağan karşıladığını ifade etse de, ‘maalesef eşcinsel arkadaşım var’ 

diyerek, bu durumun çok da istediği bir durum olmadığını belirtmiştir. Ayrıca normal 

bir erkeğin eşcinsel biriyle arkadaş olmasını çok da normal bir durum olarak 

görmediğini de özellikle belirtmiş ve bu da bize her ne kadar farklılıklar hakkında 

hoşgörülü konuşsa da kendi kafasında da bir sınır belirlediği sonucunu vermektedir.  

 G37, E21,D: “Benim farklı dinlerden de dinsiz arkadaşım da var. Farklılıklar 

olacak tabi toplumlarda. Saygı gösterdiğin müddetçe. Maalesef eşcinsel arkadaşım da 

var. Ama tabi onunla yüzeysel muhabbetler ediyorum. O da sanırım benim sınırımı 

bildiği için o da mesafeli duruyor. Yani bir erkeğin zaten eşcinsel biriyle çok yakın 

olması çok normal bir durum olmaz.” 

 Görüşülen gençlerden özellikle erkek öğrenciler arasından sadece G61, eşcinsel 

arkadaşlarının da olabileceğini “diğer” arkadaşlarıyla ne paylaşıyorsa onlarla da aynısını 

paylaşacağını belirtmiştir. 

G61, E22,V: “Benim farklı dinden de arkadaşlarım var, eşcinsel arkadaşlarım 

da var. Diğer arkadaşlarımla ne paylaşıyorsam aynısını paylaşıyorum. Cinsel 

konularda zaten konuşmayı sevmediğim için eşcinsel arkadaşlarımlarımla da o konuya 

girmiyorum, onun dışında herşeyi konuşuyoruz ama. Karşı cinsle de tabiki yakın 
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arkadaş olabilirim. Bundan daha doğal ne var. Küçüklüğümüzden itibaren karşı cinsle 

birlikte büyüyoruz sonuçta. Sapık mıyız biz arkadaş olamayalım...” 

Toplumsal cinsiyetin (gender), biyolojik cinsiyetten (sex) farklı olarak, 

toplumun erkek ve kadın bireylerinden, yerine getirmesini beklediği roller bütünü 

olduğu dikkate alındığında; Türkiye için bu toplumsal cinsiyet rollerinin, toplumsal 

yapının çok önemli bir parçasını oluşturduğu görülecektir. Ne var ki kadın ve erkek için 

farklı şekillerde belirlenmiş bu söz konusu toplumsal cinsiyet rolleri içinde “erkek rolü” 

ve “erkeklik değerleri”, son derece önemlidir ve bu bağlamda normatif ve hegemoniktir. 

Türkiye’de“erkek”olmak, belirli toplumsal cinsiyet kalıplarından meydana gelmiş 

karakteristik özellikleri taşımaktan geçer. Bunlar arasında her alanda başarılı olmak, sert 

olmak, duygularını çok fazla belli etmemek, cinsel, ekonomik ve ruhsal anlamda güçlü 

olmak, içki ve alkol tüketmek, hükmetmek ve ‘kadın gibi olmamak’sayılabilir (Gönül, 

2005:135). Çalışmada elde edilen veriler, eşcinsel söylemde baskın olan algının 

homoseksüel erkek üzerinden üretildiğini ortaya çıkarmıştır. Göregenli’nin de ifade 

ettiği üzere, heteroseksizm, tahakkümünü, modern eşcinseli inşa ederek sürdürmektedir. 

Modernizm insanların hem kendi hem başkalarının bedenleri üzerine sadece 

düşünmekle kalmayıp öngörülebilir, kontrol edilebilir insan ve toplum tahayyülünde 

“ideal beden” ve “ideal arzu” yu tarif etmiştir. Cinsiyetçi yaklaşım erkekliğin kendini 

tanımlama sürecinde yaygın bir sistem ideolojisi ve toplumun inşaasında da en önemli 

rolü oynamaktadır(Göregenli, 2006b:49-55). Bu bağlamda, öteki olarak kabul ettiklerini 

belirttikleri eşcinselleri ifade eden örneklem grubu, eşcinsel olarak homoseksüel erkeği 

tanımlamıştır, lezbiyen kadın ya da LGBT bireyler toplumsal yaşama ilişkin 

konuşmalarda telafuz dahi edilmemiştir.  

Üniversiteler, tanımları gereği, bulundukları kentin dışından da öğrenci alan ve her 

türlü aykırı düşüncenin, kimliğin ve yaşam tarzının var olabilmesine imkan tanıyan 

yapılardır. Toplumda “biz” ve “ötekiler” türü bir ayrışmanın mevcudiyetinden söz 

etmek mümkündür. Bu ayrışma toplumun içe dönüklüğünün de bir göstergesidir. Kişiler 

çok kültürlü bir toplum yapısı dahilinde ortak değerler geliştirmeye hevesli 

gözükmemektedirler. Burada “biz” Türk-Müslüman-Sünni, “öteki” ise Kürt, Alevi ve 

gayr-ı Müslim, eşcinsel olarak nitelendirilebilir. Toplumsal değer ve normlara uyum 
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göstermeyen “aykırı” kişiliklere ise büyük bir çoğunluk sıcak bakmamaktadır. Bu grup 

içinde en istenmeyenlerin ise yapılan görüşmeler sonucunda eşcinsel olduğu tespit 

edilmiştir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Muhafazakarlığın tek bir tanımı olmadığı gibi, onu niteleyen temel ilkelerin de 

farklı muhafazakarlık biçimleri söz konusu olduğunda, çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. 

Bu anlamda muhafazakarlığın bir “anlam enflasyonuyla” var olması söz konusudur. 

Klasik modernleşme teorilerindeki çizgisel anlayışın sona ermesiyle başlayan ve 

günümüzde modernleşme konusunda kabul edilen “çoklu modernlikler” nitelendirmesi 

boyutunda değerlendirildiğinde, Batı dışı geç modernite deneyimi, modernleşmeyi ilk 

tecrübe anından günümüze varan tüm süreç boyunca Türkiye’ye özgü sosyo-politik 

durumda açığa çıkarmaktadır. 1923’te başlayan Cumhuriyet modernleşmesi her ne 

kadar Osmanlı toplumuyla olan bağlarını inkâra kalkışsa da imparatorluktan devraldığı 

problemlerle uzun süre yaşamak zorunda kalmıştır. Siyasi yönetim tarzı, etnisite ve dini 

kimlikler, yurttaşlık hakları, toplumsal entegrasyon, kurumsallaşma gibi temel meseleler 

Cumhuriyet modernleşmesi boyunca sürekliliği devam eden sorunlardan bazılarıdır.  

Erken Cumhuriyet döneminden günümüze Türkiye modernleşmesine bakıldığında 

söz konusu sorunların halen tam anlamıyla çözülmediği hatta bir kısmının giderek girift 

bir hal aldığı görülmektedir. Toplumsal grupların (dini, siyasi, etnik vd.), ulus devletle 

bütünleşmesi ve bu çoğulculuğu bir arada tutacak siyasal bir sistem arayışı Geç Osmanlı 

imparatorluğundan günümüze toplumun ve iktidarın gündeminde ilk sıradaki yerini 

korumaktadır. Batı dışı modernleşme örneği olarak Türkiye’deki modernleşme süreci, 

başlangıç koşullarına göre her ne kadar belirli bir olgunluğa ulaşmış olsa da geç 

modernliğin bir sonucu olarak geçirmiş olduğu tarihsel ve toplumsal sorunları tam 

anlamıyla çözemediğinden kurumsallaşma, sosyal entegrasyon ve siyasal katılım/temsil 

boyutlarıyla halen modernleşme sancıları yaşamaktadır.  

Toplumsal yapı içinde farklı düşünce ve algı biçimlerine, farklı toplumsal çevre ve 

bilgi birikimlerine kadar birçok değişken etrafında oluşan farklı yaşam biçimlerinden 

söz edilebilir. Bu farklılıkların en belirgin biçimde göründüğü kesim, hız belirleyicileri 

olarak tanımlanan gençlerdir. Türkiye, dünyada çok az toplumun geçtiği bir değişim 

sürecinden geçerek, bir imparatorluğun kalıntıları üzerine, yeni bir kültür, yeni bir 

toplum oluşturma çabasına girmiştir. Yaşanan bu hızlı ve keskin değişim sürecinde 
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gençlik Türkiye için ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Türkiye’de gençliğin bir başka 

önemi sayısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nüfusumuzun yaklaşık beşte biri 12-24 

yaş grubu tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle Türk toplumunda gençlik niceliksel 

bakımdan da çok önemli bir yere sahiptir (Kongar,2007:146). Bu bağlamda, genç 

nüfusu ilgilendiren sosyolojik araştırmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

ülkemizin geleceğine yönelik vizyon oluşturulmasına katkıda bulunacak olması 

açısından son derece önemlidir. Çünkü gençlik bir toplumun geleceği anlamına 

gelmektedir. Gençlik gelecekte toplumun önderi olacak bir kesimi oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda gençlik Türk toplumu açısından sembolik bir yatırım olma özelliğine sahiptir 

(Şahin, 2005).  

Laik, Kemalist olarak ya da ulusalcı olarak tanımlanan kesimin, muhafazakar 

gençliği nasıl anladığı, algıladığı, muhafazakar genç kesimin toplumsal görünümlerini, 

kimliksel özelliklerini yeniden tanımlamasına ve oluşturmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla gençler arasında (özellikle üniversite gençleri) geleneksel İslam’ın aksine, 

yeniden biçimlenen İslami yaşam biçimleri ve görünümleri söz konusudur. Bu durum 

aynı zamanda değişen bir siyasal yapı ve anlayışı da ifade etmektedir. Üniversite yaşamı 

ile birlikte geleneksel algı ve yorumlara getirdikleri bakış açıları ve alternatif düşünce 

biçimleri ile gençler, bu farklılıkların hem öznesi hem de nesnesi durumundadırlar 

(Lüküslü,2013). Gençler düşünce biçimleri, algıları ve bunların oluşturduğu yaşam 

biçimleriyle hem bir takım farklılıklara neden olmakta hem de yaşanan değişimle 

birlikte farklılaşmaktadırlar. Parti kimliğini tanımlarken “muhafazakar demokrat” bir 

ideolojiye sahip olduklarını tanımlayan Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığında 

2002 yılından beri iktidarda olan parti tarafından yönetilen üniversite gençleri, 

günümüzde yaşamlarının 15 yılını söz konusu ideolojinin egemenliğinde geçirmişlerdir. 

Bireyin düşünce yapısının gelişiminde baskın olan çocukluk ve ilk gençlik dönemlerini 

söz konusu egemen ideoloji ile geçirmiş olan üniversite öğrencilerinin hakim egemen 

ideolojiden bireysel yaşamlarında etkilenmeleri oldukça doğal bir durumdur.   

Ak Parti Hükümeti iktidara geldiği günden itibaren oluşturmaya çalıştığı, bir tarafta 

İslami referansa dayalı Türk milliyetçiliği ve kültürel muhafazakarlık anlayışını diğer 

tarafta ise kabul edilen neoliberal ekonomi politikaları ve Batı'nın maddi kültürel öğeleri 
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ile harmanlanmış bir toplum oluşturmaya çalışmıştır. Söz konusu politik 

uygulamalarının üniversite gençleri üzerinde hayat bulması için çalışan iktidar, gençlere 

yönelik hükümet politikalarını farklı zamanlarda, farklı platformlarda dile getirmiştir.  

Kazanılan yeni kimliği “demokratik muhafazakarlık” ya da uluslararası literatürdeki 

adıyla yeni muhafazakarlık olarak tanımlamak mümkündür. Bu kimliğin, uygulanan 

politikalar ve desteklenen toplum mühendisliği anlayışıyla birlikte araştırmanın 

örneklem grubunu oluşturan İzmir’deki üniversite öğrencilerine ne ölçüde yansıdığını  

öğrenmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Söz konusu tespiti yapabilmek 

adına uygulanan derinlemesine görüşme tekniği ile belirli temalarda üniversite 

öğrencilerinin görüşlerine yer verilmiş ve bu konular hakkındaki yaklaşımları sözü 

edilen yeni siyasal anlayış çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Bu çalışma, yeni muhafazakarlık kavramının özellikle 2000 ve sonrası dönemde, 

dünyayla paralel bir şekilde Türkiye üzerindeki yansımalarını; toplumun değişime en 

açık ve değişimi yaşamına en hızlı adapte edebilen kesimi olan üniversite öğrencileri 

üzerinden ele alarak, bu süreci nasıl deneyimlendiklerini, gündelik yaşam pratiklerini ve 

bunları ne şekilde düzenlediklerini, nasıl tekrar yorumladıklarını ve içinde bulundukları 

koşulları nasıl anlamlandırdıklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda araştırmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Kuramsal çerçeveden hareketle yapılan derinlemesine görüşmeler sonucu örneklem 

grubundan elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler, çalışmanın ana temalarından hareketle aşağıdaki şekilde 

değerlendirilebilir: 

1. Din Ana Teması Açısından 

a. Üniversite gençleri için, aile dini alışkanlıklarda ve dindarlık düzeyinde en 

önemli belirleyicidir. Özellikle de aile üyelerinin en büyükleri (dede, anneanne, 

babaanne) dini bilgileri edinmede en güvenilir kaynaklar olarak kabul 

edilmektedir. Kur'an kursları ve cemaatler aileden edinilen bilgileri desteklemek 

ve ilerletmek amaçlı yararlanabilinen ikincil kaynaklardır. Örneklem grubu 

okulun dini bilgileri öğrenmede yetersiz olduğu konusunda görüşbirliği 



310 
 

içindedir. Din eğitiminin okullarda zorunlu olması gerektiği ancak haftada iki-üç 

saatlik not amaçlı eğitimin dinin özünü anlamada yeterli olmayacağı konusunda 

da ortak bir algı söz konusu olduğu tespit edilmiştir.  

b. Üniversite gençleri, günümüz modern toplumunda; tüketim dünyası, eğlence 

kültürü gibi cezbedici yanılsamaların, istemese bile insan nefsine hakim 

olduğunu düşünmektedir.  

c. Üniversite gençleri için en çok uygulanan, dikkat edilen dini ritüellerin başında 

dini bayramlar gelmektedir. Sonrasında tatile çıkılacak bile olunsa, bayram 

sabahı tüm ailenin birarada olması önemlidir. Yine önemli bir ritüel olarak 

kandil geceleri aile büyüklerini aramak yer almaktadır. Özellikle kandil geceleri 

dua etmenin de oldukça yaygın ve kabul görmüş bir ritüel olduğu tespit 

edilmiştir. Erkek öğrenciler için Ramazan ayının ayrı bir önem taşıdığı tespit 

edilmiştir. Geneli oruç tutmakta, ancak oruç tutmayanlar da Ramazan ayı 

boyunca içki içmediğini özellikle belirtmektedir.  

d. İbadetler her zaman yerine getirilemese de, önemli olan kalbi temiz tutmak ve af 

dilemektir inancının oldukça yaygın olduğu tespit edilmiştir.  

e. Öbür dünya inancının oldukça yaygın olduğu tespit edilmiştir. Gündelik hayata 

ruhani olanın sızdığı ve adaletin bu dünyada sağlanmazsa, öbür dünyada 

mutlaka sağlanacağı görüşünün hakim olduğu tespit edilmiştir.  

Dini bayramların aileye ve dine karşı sorumluluklar yerine getirildikten sonra tatil 

fırsatına dönüştürülmesinde bir sakınca yoktur. Dini pratiklerle ilgili gösterilen 

hassasiyetler de yine hem Müslümanlığı yaşamaya hem de modern birey olmaya imkan 

sağlamaktadır. Bu noktada Ramazan Ayı önemli bir dini dönem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle erkek öğrenciler Ramazan Ayı haricindeki dönemlerde içki 

içtiklerini ancak Ramazan Ayında oruç tutmasalar bile asla içmediklerini belirtmişlerdir. 

Kandil geceleri de yine dini pratikte önemli bir unsurdur gençler için. Çok sık dua 

etmeseler bile kandil gecelerinde aile büyüklerini aradıklarını ve dua ettiklerini 

belirtmişlerdir. Burada belirtilmesi gereken bir başka durum söz konusudur; dua etmek 

gençlerin yaşamında yer kaplayan bir dini eylemdir. Ancak duaların içeriğini 

çoğunlukla dünyevi istek ve arzular oluşturmaktadır. Önemli bir sınava girmeden önce 
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güç, kuvvet ve başarı istemek ya da çok istedikleri bir arabaya, gitmek istedikleri bir 

tatile gidebilmek gibi dünyevi isteklerini dua aracılığıyla dile getirdikleri ortaya 

çıkmıştır. Bunun dışında yukarıda belirtilen ve yaşamlarındaki önemli kavramlardan 

“aile” için, üyelerinin birlik, beraberliği ve sağlığı için de dua ettikleri ortaya çıkmıştır. 

 Kirk’ün belirlediği, yeni muhafazakar ideolojinin temel savlarından biri; “örf ve 

adetlere karşı duyulan sevgi”dir. Araştırma sonucu elde edilen veriler, gençler için yeni 

muhafazakar ideolojinin söz konusu temel savının geçerli olduğunu ortaya koymuştur. 

Dini bayramlara verilen önem ve hassasiyet, dini pratikleri uygularken ailenin 

birlikteliği üzerinden hareket etmek gibi konular yeni muhafazakar gençliğin temel 

hassasiyet alanlarını oluşturmaktadır.  

2. Geleneksel- Modern Hayat Birlikteliği Açısından 

a. Üniversite gençlerinde, İslamiyet ve modernlik bir arada olabilir görüşünün 

hakim olduğu tespit edilmiştir. Kalbini bozmadan modern hayata uyum 

göstererek birey hem iyi bir Müslüman hem de modern toplumun istediği birey 

olabilir anlayışının hakim olduğu gözlemlenmiştir. 

b. "Muhafazakar olmak bir kadın için her zaman “eski olanı”, “geleneksel olanı” 

tercih etmek demek değildir" algısının, özellikle kız öğrenciler için geçerli 

olduğu tespit edilmiştir. İslami kurallara uygun giyinen bir kadın “et rengi, 

kendine iki beden büyük” paltoları giymek zorunda değildir, modaya uygun 

giyinerek de muhafazakar olunabilir görüşünün hakim olduğu tespit edilmiştir.  

c. Modern kent yaşamının insanları bencilleştirdiği görüşü hakimdir. İnsanların 

sürekli bir hayat mücadelesinde oldukları için yaşamlarında geleneklere yer 

ayıramadıklarına dair inancın egemen olduğu tespit edilmiştir.  

d. İzmir’in yaşaması kolay, ulaşımının rahat, öğrenciye uygun ve demokratik bir 

kent olduğuna dair genel bir algının var olduğu tespit edilmiştir. İzmir hakkında 

değerlendirme yapılırken, hem dini inancı hem “modern” sosyal hayatı özgürce 

yaşamaya imkan veren bir kent olarak betimlendiği tespit edilmiştir.  

Değişmemesi gerektiğine inanılan geleneksel değerlerin dışında, modern 

hayatın “mecburen” bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğine dair algı da oldukça 
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yüksektir. Geleneklere bağlı yaşam biçiminin günümüz modern dünyasında 

ancak bazı alanlarda değişim yaşanarak, esnetilerek mümkün olacağına dair algı 

söz konusudur. Gündelik yaşama dair örnekler vererek, muhafaza edilen 

değerlerin mecburen modern yaşama uyum göstermesi gerekliliği vurgulanmıştır 

3. Evlilik, Aile, Cinsellik Ana Teması Açısından 

a. Kadın-erkek ilişkileri konusunda geleneksel bakış açısının hakim olduğu 

görülmüştür. Kadın-erkek arkadaş olabilir ama mutlaka mesafeli olunmalıdır, 

aksi takdirde o arkadaşlık mutlaka başka duygusal birlikteliğe dönüşür inancı 

hakimdir. 

b. Evlilik için ideal yaş erkekler için 30, kızlar için 25 yaş en genel yaş aralığı 

olarak verilmiştir. Erkek okul bitirme, askere gitme, para kazanma süreçlerini 

yaşamalı, kız ise doğurgan dönemini çok da kaybetmeden evlenmelidir 

görüşünün yaygın olduğu tespit edilmiştir. 

c. Üniversite öğrencilerinde genel hakim görüş her iki cinsiyet için de evlenmeden 

birlikte yaşanmasının bizim toplumumuz için sakıncalığı olduğu anlayışı 

araştırma sonunda tespit edilmiştir. Evlenmeden birlikte yaşanacaksa evliliğe ne 

gerek vardır görüşü hakimdir. 

d. Evlilik öncesi cinsellik konusunda her iki cinsiyet de, kızların yaşamaması 

konusunda görüşbirliği içindeyken; erkek öğrencilerin neredeyse tamamı 

erkekler yaşamalı, kız öğrenciler ise erkekler de yaşamayabilir görüşündedir.  

e. Flörte başlama yaşı, özellikle kızlar için çok küçük yaşlarda olmamalıdır, aksi 

takdirde bilinçsizce hormonlara ve duygulara yenik düşülebilir görüşü hakimdir. 

f. Genel olarak, geleneksel anlayıştaki evlenilecek kız, eğlenilecek kız ayrımının 

kız öğrenciler tarafından da erkek öğrenciler tarafından da kabul gördüğü tespit 

edilmiştir.  

g. Geleneksel paradigmanın genel-geçer görüşü olan “yuvayı dişi kuş yapar” 

inancının üniversite öğrencileri arasında da hakim olduğu tespit edilmiştir. 

Mutlu bir evlilikte en önemli görevin kadına ait olduğu inancı hakim görüştür. 

Evlilikte kadının rolü, erkek öğrenciler için “annem gibi”, “anneannem gibi”  
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olmalıdır diye tanımlanmaktadır. Bu anlamda geleneksel toplumsal cinsiyet 

rollerinin geçerli olduğu görülmüştür.  

h. Üniversite öğrencileri için kürtaj konusunun muhafazakar ideolojideki 

yaklaşımla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Tıbbi zorunluluk dışı nedenlerle 

kürtaj uygulamasının Allah’ın verdiği canı almak olacağı için günah kabul 

edildiği tespit edilmiştir.  

i. Çalışan kadın konusunda da yine geleneksel anlayışın hakimiyetini sürdürdüğü 

tespit edilmiştir. Kadın ev hayatını ihmal etmediği sürece çalışabilir anlayışı 

hakimdir. Kadının çalışması ek gelir olarak kabul edilmektedir.  

Yeni muhafazakarlığın büründüğü kimliği, araştırmanın sonunda üniversite 

gençlerinin gündelik yaşam pratiklerine yönelik algılarında görmekteyiz. 

Muhafazakarlığın temel değerlerinden olan aile birlikteliği tüm boyutlarıyla üniversite 

gençleri için de korunması gereken, değişime uğramaması için özen gösterilen en 

önemli değer olarak toplumsal yaşamda var olmaktadır. Evlilik kurumu da yine 

değişime uğramadan, geleneksel haliyle korunması gereken tek kurum olarak kabul 

edilmektedir. Kadın ve erkek bir arada ancak evlilik kurumu bağıyla bir arada 

yaşamalıdır, ve evlilik kaçınılan, ertelenen bir kurum değil, tam aksine “mutlu bir 

gelecek” hayali kurulurken mutlaka yer verilen, var olması arzu edilen bir kurum olarak 

kabul edilmektedir. Evlilikteki kadın erkek rollerinin de yine geleneksel anlayıştan fazla 

uzaklaşmadığı, özellikle kadına atfedilen rollerin değişmediği ve sağlıklı bir toplum için 

değişmemesi gerektiği de üniversite gençlerinin uzlaştığı konulardan biri olmuştur.  

Yapılan araştırma sonucu, aile birlikteliğinin gençler için yaşamlarının merkezinde 

olduğu ortaya çıkmıştır. Gündelik yaşamlarının her noktasında, aile referans olarak 

kabul edilmektedir. Bu boyutuyla aile, sadece bir kurum olarak yer almamakta; maddi 

bir kaynak, bir sosyal sermaye unsuru, varoluş sebepleri, gündelik hayatın 

zorluklarında, mücadele alanlarında bir sığınma noktası, her zaman her konuda destek 

alınan üyeler anlamına gelmekte,  bu sebeplerle de kutsallığı asla tartışılmaması 

gereken, sorgusuz sualsiz itaat edilen bir otorite olarak kabul edilmektedir.  
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4. Siyaset Ana Teması Açısından 

a. Yapılan görüşmeler sonucunda, üniversite gençlerinin gençlere hitap edebilen, 

günümüz teknolojisine hakim, güçlü, karizmatik siyasi liderlere ilgi duydukları 

tespit edilmiştir. 

b. Ülke gündemini istemeseler bile takip etmeleri söz konusudur. En çok takip 

edilen mecra ise sosyal medya ve özellikle twitter olduğu tespit edilmiştir.  

c. Görüşülen üniversite öğrencilerinin hemen hepsi Gezi Parkı eylemlerinde sürece 

dahil olmuştur. Eylemler bittikten sonra geriye dönüp bir değerlendirme 

yapıldığında olayların amacından saptırılarak şiddete dönüştürülmek üzere başka 

yönlere gittiği konusunda fikir birliği olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde 

benzer bir süreç yaşansa eylemlere dahil olmayacakları görüşü hakimdir. 

d. Eğitim sistemi en çok eleştirilen alan olmuştur. Devlet liselerinde ve meslek 

liselerinde görülen eğitimin yetersizliği konusunda ortak bir algı olduğu tespit 

edilmiştir. Bunu yanında özel liselerden mezun olanların hayata 1-0 önde 

başladığı konusunda görüş birliği vardır.  

Gençlerin siyasete yönelik tutum ve davranışlarının da ortak bir söylemde buluştuğu 

belirtilebilir. Ülkedeki siyasetçileri eski kafalı bulan ve gençlere yeteri kadar hitap 

edememe konusunda eleştiren bu grup için, ülke demokrasiden ayrılmadan, güçlü, 

karizmatik bir lider ile yönetilmelidir. Ülke yönetiminde birlik ve beraberliğin önemli 

olduğunu ve siyasetçilerin de kendi çıkarları için değil ülkenin çıkarları ve menfaati için 

çalışması gerektiğini belirten üniversite gençliği, parti ya da siyasi ideoloji 

farketmeksizin güvenilir, dinamik ve güçlü bir liderden yana olduğunu belirtmiştir. 

Güçlü otorite figürünün arzu edilmesi, hiyerarşiye ne derece bağlı olunduğunun da 

göstergesidir ki hiyerarşiye saygı duyma yeni muhafazakar ideolojinin temel 

savlarından biridir. Bu noktada, üniversite gençlerinin yeni muhafazakar ideolojiyi 

yaşamlarında benimsediklerini bir kez daha görmekteyiz.  

Bunun yanında ülkedeki en büyük sorun olarak belirlenen eğitimde fırsat eşitsizliği, 

hayatlarının merkezinde yer alan bir problemdir. Özellikle İngilizce bilgisi, küresel 

dünyanın ihtiyaç duyduğu insan tipi için olmazsa olmaz kabul edilmekte, bu konudaki 
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eksiklik söz konusu düzende varlık gösterememe sebebi olarak kabul edilmekte, bu 

anlamda da endişe yaratmaktadır.  

5. Tüketim ve Lüks Ana Teması Açısıdan 

a. Üniversite öğrencileri arasında muhafazakar yaşam tarzının moda olanla, lüksle 

ve tüketim dünyasıyla birarada var olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda 

geleneksel muhafazakar paradigmadaki, “bir lokma bir hırka” anlayışının yerini 

“Bir Müslüman en iyisine layıktır” anlayışına bıraktığı belirtilebilir.  

b. 80 sonrası tüm dünyada yaşanan liberalleşme sürecinin, Türkiye’nin toplumsal 

sınıflarında kendini hissettirdiği ve tüketim toplumuna dönüştürdüğü tespit 

edilmiştir. 

c. Sekülerleşme ve İslam'ın birarada tecrübe edildiği gözlemlenmiştir. Bu alanda 

İslami moda, yeşil sermaye, islami tüketim, helal mal, İslami tatil gibi tanımların 

gençlerde gündelik yaşama ait kavramlar haline geldiği tespit edilmiştir. 

d. İzmir’in kentsel dokusunun kamusal tüketim alanlarında diğer şehirlerden 

farklılaştığına dair ortak bir algı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle tüketim 

merkezleri olan AVM'lerin toplumun her kesimine hitap ettiği, tesettürlü 

muhafazakarların İzmir’deki AVM'lerde kıyafetlerinden dolayı rahatsız edici bir 

davranışla, bakışla karşılaşmadıkları için  kendilerini garip hissetmedikleri tespit 

edilmiştir. 

e. Lüks tüketime yönelimin toplumun her kesimi tarafından istenilen, özenilen bir 

davranış kalıbı olduğu belirlenmiştir. 

f. Gençlerde lüks tüketen insan dinden uzaklaşmaz, tam tersi, zengin insan dinine 

daha bağlı olur görüşü hakimdir. Onlara göre insan şükreder, zekatını verirse 

lüks tüketmek günah değildir . 

g. Sosyal medya tüketim için bir lütuftur inanışı hakimdir. Kız öğrenciler modayı 

takip etmek için ve moda olan ürünleri ucuza satın almak için sosyal medyayı 

kullanırken, erkek öğrenciler satın alacakları bir ürünün araştırmasını yapmak 

için sosyal medyayı kullanmaktadır. Özellikle instagram bu alanda en çok 

kullanılan platformdur. İnstagram fenomenleri, kendilerini muhafazakarlar 

olarak tanımlayan  gençler için de örnek alınılan, takip edilen kişilerdir.  
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h. Üniversite gençlerinin teknolojik gelişmelere oldukça açık oldukları tespit 

edilmiştir. Yaşamlarının her alanında, teknolojiyi kullandıklarını ve 

vazgeçmeyeceklerini belirtmişlerdir. Özel yaşamlarında, okul yaşamlarında, dini 

pratiklerini yerine getirmede, tüketim faaliyetlerini sürdürebilmede günümüzün 

hızlı teknolojisinin yaşamlarının bir parçası olduğu tespit edilmiştir.  

Dini pratikleri dünyevi olanla ilişkilendiren bu kitle için, dünya nimetlerinden 

olabildiğine faydalanmak da olağandır. Bunlar insanların tüketmesi için var edilmiştir. 

Dolayısıyla gençlerde tüketim dünyasıyla son derece barışık bir muhafazakar yaşam söz 

konusudur denilebilir. “Bir Müslüman en iyisine layıktır” temel inanışı gençler arasında 

kabul gören bir inanıştır. Tüketim onların tüm yaşamındadır. En popüler yerlere gitmek, 

en popüler yerlerden giyinmek, modayı takip etmek, sosyal medya aracılığıyla “moda 

fenomenleri”ni takip ederek, onlar gibi olmaya çalışmak, popüler tatil beldelerine 

gitmek ve tüm bunları yaparken başkalarıyla paylaşmak ve gözler önüne sermek, kadın- 

erkek, muhafazakar, Müslüman herkesin “en doğal” hakkıdır. Muhafazakar bir yaşam 

sürmek ya da dini kaideleri günlük yaşamında takip ediyor olmak tüm bunlardan 

kaçmak, modern yaşamı reddederek yaşamak anlamına gelmemektedir. Tüketim gibi 

iletişim teknolojilerini de günlük yaşamının her alanında kullanan ve bir parçası haline 

getiren gençler için teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmak için vardır ve bunu 

reddederek insanın yaşamını zorlaştırması sadece saçmalıktır. Dini pratikleri 

uygulamaktan, bir üniversite öğrencisinin araştırma yapmasına, uzaktaki bir arkadaşıyla 

yüzyüze konuşabilmekten, oturduğu yerden alışveriş yapabilme imkanı sunan günümüz 

teknolojisi modern bireyin olmazsa olmazıdır.  

6. Çalışma Yaşamı ve Gelecek Beklentisi Ana Teması Açısından 

a. Yapılan görüşmeler sonucunda, kız ve erkek tüm öğrencilerin  gelecek 

beklentileri konusunda karamsar oldukları saptanmıştır. 

b.  Erkek öğrenciler için gelecek beklentisini iyi bir iş bulabilme imkanı 

oluştururken (burada “iyi bir iş”ten kasıt; güzel paralar kazanabilecekleri, rahat 

bir yaşam sürecekleri, prestijli bir iş) kız öğrenciler için ise, “iyi bir evlilik 

yapabilme” umudu oluşturmaktadır.  



317 
 

c. Gençlerde iş yaşamıyla ilgili umutsuzluğa yol açan en önemli etken, “torpil” 

olgusunun yoğun bir şekilde yaşandığına dair olan inançtır. Ne kadar uğraşırsam 

uğraşayım nasılsa torpilli biri benim yerimi alacaktır inancının, örneklem 

grubunda oldukça yaygın olduğu gözlenmiştir.  

d. Kız öğrencilerin de iş yaşamına dair hayalleri ve beklentileri bulunmaktadır. 

Ancak iyi bir iş kız öğrenciler için, kafa dengi iş arkadaşlarından, mutlu ve 

eğlenceli bir çalışma ortamından oluşmaktadır. Maddi beklentinin kız 

öğrencilerin iyi bir iş tanımında ön sıralarda olmadığı saptanmıştır.  

Gelecek kaygısı, yeni muhafazakar gençlik için ortak kaygı alanını oluşturmaktadır. 

Geleceğe dair beklentilerin başında erkek öğrenciler için iyi bir iş beklentisi gelirken, 

kız öğrenciler içinse iyi bir evlilik ön sırada yer almaktadır. Ancak hem kız hem erkek 

öğrenciler, beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda endişelidiler. Kendi 

kontrol edemedikleri dinamiklerin egemen olacağından emin olan gençler, torpil 

olmadan istedikleri türde bir iş sahibi olamayacaklarını düşünmektedirler. Aynı 

zamanda yapılan görüşmeler sonunda söz konusu umutsuzluktan kurtulmak için çaba 

sarf etme noktasında da gençlerin eyleme geçmeyecekleri izlenimine ulaşılmıştır. Sorun 

tespit edilmiş, ancak bunu çözmek için bireysel olarak birşey yapılamayacağı da 

öğrenilmiş çaresizlik ve atalet içinde kabul edilmiştir. Bu noktada devreye yine Allah 

büyüktür düsturu girmektedir. Bu kadar okumanın ve emeğin karşılığını, nasılsa Allah 

haksızlığa maruz kalmakla ödetmez diyerek, bu noktadan sonra iş Allah'a 

bırakılmaktadır. Kirk'ün belirlediği, yeni muhafazakar ideolojinin temel savlarından biri 

olan; “ahlaki ve aşkın bir düzenin varlığına inanma”, üniversite gençleri için de geçerli 

olmakta ve yaşamlarında, kendilerini güçsüz hissettikleri mücadele edemeyecekleri 

alanlarda ortaya çıkarak, yaşama tutunma unsuru olarak kendini göstermektedir.  

7. Öteki Algısı Ana Teması Açısından  

a. Örneklem grubunda, Müslümanlık haricindeki bir dine inanan arkadaşları, 

tanıdıkları olanların sayısı oldukça fazladır. Müslümanlık dışındaki dinlere karşı 

saygılı olmak örneklem grubunun temel özelliğini oluşturmaktadır. Karşı tarafın 

saygılı davranmadığı durumlarda saygı görmeyi beklememesi gerektiğine dair 

gençlerde ortak bir kanı söz konusudur. Diğer yandan, Müslümanlık dışındaki 
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dinlere inananlara saygılı davranılması konusunda görüş birliği içinde olunsa da, 

gençlerde evlenilecek kişinin farklı bir dinden olması istenmeyen bir durum 

olmaktadır. 

b. Gençler için, toplumda öteki olarak kabul edilen bir diğer grubu da Kürtler 

oluşturmaktadır.  

c. Kürtler’e ilişkin yaygın görüşün, farklı yaşam alışkanlıkları nedeniyle kent 

yaşamına uyum gösteremedikleri, huzuru bozdukları yönünde olduğu tespit 

edilmiştir.  

d. Gençlerde öteki olarak kabul edilen grubun en büyük kesimini, eşcinsellerin 

oluşturduğu tespit edilmiştir.  

e. Eşcinsellik anomalite olarak kabul görmektedir. Toplumsal düzeni bozan bir 

etkisi olduğu konusunda yaygın bir görüş olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 

erkek öğrenciler eşcinsel tanıdıkları olmasına rağmen, bu tanışıklığın arkadaşlık 

düzeyine çıkamayacağını vurgulamaktadırlar.  

Gençler için günümüz modern dünyasında korunması gereken önemli unsurlardan 

biri, konuşulan resmi dil olan Türkçe'dir. Genel olarak öteki kabul edilen Kürtler’e karşı 

yaklaşım, “onlar bir arada beraberce yaşamayı kabul ettikleri ve uyum gösterdikleri 

sürece” saygı çerçevesinde olacağıdır. Bu bağlamda gençlerde kendi arasında Türkçe 

konuşmayı reddeden Kürt grup için taviz gösterilmesi beklenmemelidir, görüşü 

hakimdir. Günümüz toplumlarının heterojen yapısını kabul eden gençler için bir arada 

yaşam, çoğunluğa saygı gösterildiği sürece mümkündür. Bu noktada ulus-devlet 

anlayışının son derece hakim olduğu görülmektedir. Çoğunluğun dışında kalanlar, ki 

bunlara eşcinseller, Aleviler, Gayrimüslümler ve Kürtler de girmektedir, araştırmanın 

evrenini oluşturan üniversite öğrencileri tarafından çevrelerinde istenmemekle birlikte, 

toplumda onların varlığı kabul edilmekte ve saygılı davranılması (ta ki onlar bir 

saygısızlık yapmadığı sürece) gerektiği düşünülmektedirler.  

Toplumsal çoğulluğa eğilim ilkesi yeni muhafazakar ideolojinin temel savlarından 

birini oluşturmaktadır. Farklılıklarla birlikte, çoğulluğa duyulan saygı ve kabullenme, 

üniversite gençlerinin yaşamlarında öteki algısının oluşmasında etkili olmuş ve bu 

yönde tutumları gelişmiştir.  
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Yapılan tüm görüşmelerden hareketle çıkarılabilecek en genel sonuçlardan biri; 

öğrencilerin hem kendilerini nasıl tanımladıkları hem de içinde bulundukları toplumsal 

çevreyi nasıl tanımlandıkları uzun süredir iktidarda olan hükümetin, sosyal 

politikalarının bir yansıması olarak, bireysel yaşam alanlarında vücut bulduğudur. 

Modernliğin, kendisi de dahil, her şeyi dönüştüren etkisi karşısında, muhafazakar değer 

ve kuralların bireyin gündelik yaşamındaki etki ve gücüne bakıldığında modern bir 

biçim görülmektedir. Bu noktada, hem geleneklerin birey üzerindeki hakimiyetini 

sürdürmesi, hem de içinde bulunan toplumsal yapı içinde zamanın ruhuna uyum 

gösterme çabası ile modernliğin işleyen çift taraflı bir mekanizma olduğu söylenebilir. 

Bu durum, hem geleneksel muhafazakarlığın kendi içindeki modern bakış açısını ortaya 

koymakta, hem de toplumsal yapı içinde, sistemin muhafazakarlığa karşı olan tavrının, 

modernliğin bir sonucu olduğunu ifade etmektedir. Yani, günümüz muhafazakarlığı 

modernizmle karşı karşıya olan bir yaşam biçimi olmaktan öte, var olma biçimi ve 

bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle seçici bir modernlik anlayışına sahip bir yaşam 

biçimini yansıtmaktadır. Neo liberal politikalarla, teknolojiyle ve tüketim kültürüyle son 

derece yoğun bir şekilde bütünleşmiş olan ve toplumsal yaşamın her alanında bu 

değerleri yansıtan üniversite gençleri, vazgeçemedikleri değer yargıları ve düşünce 

kalıplarıyla, gelenekleri yaşatma çabalarıyla da yeni muhafazakarlığın temellerini 

taşımaktadır. Bu noktada yeniliklerden vazgeçmemelerini modern dünyada 

konumlanma talepleri olarak yorumlamak mümkündür.  

2000’li yıllarla birlikte, tüm dünyada devlet yönetiminde sağ eğilimli ve 

muhafazakar eğilimli partiler görülmektedir. Bu durum ülkemiz için de geçerli olmakta 

ve Ak Parti 2002 yılından beri ülke yönetimindeki iktidarını korumaktadır. İktidara 

geldiği günden beri muhafazakar demokrasi anlayışını benimseyen, 2012 yılında Recep 

Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle “dindar bir nesil yetiştirmek” isteyen bir hükümet ile 

yönetilen Türkiye’de üniversite gençlerinin ülke yönetimindeki bu atmosferden 

etkilendiği ve aynı zamanda küresel dinamiklere yöneldiği yapılan araştırma sonunda 

tespit edilmiştir.  

Araştırmanın öznesini oluşturan üniversite öğrencilerine, derinlemesine görüşmeler 

sırasında kendilerini nasıl tanımladıkları özellikle sorulmamıştır. Bunun sebebi, kendini 
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muhafazakar olarak tanımlamasa dahi, söz konusu ideolojinin yansımalarını taşıyıp 

taşımadıklarını ortaya çıkarma isteğidir. Araştırmadan elde edilen veriler; üniversite 

gençlerinin hayat pratiklerine bakıldığında, yepyeni bir hayatın kodlarını ortaya 

çıkarırken, değerlerine bakıldığında son derece geleneksel bir gençliğin karşımıza 

çıktığını ortaya koymuştur. 

Kız ve erkeğin belirli kalıplar içinde arkadaş kalabileceği düşünülmekte, evlilikte 

kadına geleneksel ataerkil yapının dayattığı roller kabul edilmektedir. Flört ve cinsellik 

konusunda araştırma sonuçlarında belirtilen kız ve erkek öğrenciler için ayrım çizgisi 

oldukça nettir. Geleneklerden beslenen bu kısıtlamalar iki farklı alanda sorun 

üretmektedir. Birinci alan, araştırmanın bulgularında da gördüğümüz ve yukarıda 

değindiğimiz gibi, gündelik hayat pratiklerindeki kısıtlamalar ya da özgürlük alanının 

sınırlanıyor oluşudur. İkinci alan ise gençlerin gelecek hayatındaki değerlerden, 

endişelerden, korkulardan beslenen toplumsal hoşgörü düşüklüğü, özgüven eksikliği, 

karamsarlık gibi zihni kısıtların beslenmeye devam ediyor olmasıdır. Örneğin, bu 

araştırmanın bulgularına göre, gençlerin çoğunun karşı cinsten, farklı etnik ve dini 

kimlikten yakın  arkadaşı ya da ilişkisi yoktur. Gençler hangi kimlik, aidiyet ve kültürel 

farklılıktan olursa olsun, diğerleriyle karşılaşmalar yaşamadan, tanışlık-arkadaşlık-

dostluk üretmeden kulağına üflenen “öteki” algılarını değiştirme fırsatı bulamamaktadır. 

Bu fırsat ve olanak değerlendirilmedikçe de ötekileştirmenin, beslendiği ortamdan 

etkilenmeye mahkum kalmaktadırlar. Diğer yandan modern yaşamın getirdiği tüketim 

imkanlarına, teknoloji kullanımına oldukça açık bir topluluk söz konusudur. 

Farklılıkların olmadığı tek alanları, hızla gelişen teknoloji araçlarının ve özellikle 

internet mecralarının kullanımı ve toplumsal yaşamın her alanında kendini gösteren 

tüketim ortamları olmaktadır. Bu iki alana müdahale edilmediği ve imkanların 

genişletildiği müddetçe, geleneksel değer yargıları içinde modern yaşamın maddi 

imkanlarıyla birarada olmaktan memnun bir kitle karşımıza çıkmaktadır.  

Küreselleşme süreci insanları ve kültürleri daha yakın bir temas içine sokmaktadır. 

Dünya, her köşesi git gide artan bir şekilde birbirine bağlı bir hale gelmiş ve bireyin 

kendisi ile ötekiler, modernler ile muhafazakarlar arasındaki mesafe ve sınırlar tümüyle 

ortadan kalkmasa bile bulanıklaşmaktadır. Böylesi bir dünya düzeninde, üniversite 



321 
 

gençleri küreselleşmenin en dinamik aktörleri olarak, hem yerel değerlerini korumaya 

çalışmakta hem de “moda” olandan, “popüler” olandan, “yeni” olandan vazgeçmeden 

kendilerine bir yaşam oluşturmaya çalışmaktadırlar.  

Yeni muhafazakar gençlik, tüketim toplumunda metalaşmanın her şeyin üzerine 

sinmesine, maddi bir değere tekabül etmeyen bir çok hizmeti, duyguyu, nesneyi, ilişkiyi 

piyasa şartlarına endekslemesinde kurucu aktör olarak yer almaktadır. Ancak bunu 

yaparken, değerlerini, geleneklerini muhafaza ederek yaşamaya çalıştığı söylenebilir. 

Yeni muhafazakarlıkla, muhafazakarlığın temel yapıları olan kutsal aile, annelik gibi 

yapıları muhafaza edilerek, bu yapılar aracılığıyla eski muhafazakar temelin korunmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Bugün yeni muhafazakarlığın temeli kadınlar ve gençler 

üstünden kurulmaktadır. Kadınlar piyasada ucuz, güvencesiz, esnek çalışma 

koşullarında emek gücü olarak kullanılmakta, ama bir yandan da siyasal İslam’ın 

gerektirdiği bir biçimde İslamcı-muhafazakar toplumunun çözülmesini engellemek için 

gerekli olan, kutsal sayılan annelik, aile, yuva yapan dişi kuş tanımlamasında 

somutlaşan toplumsal cinsiyet rolleriyle beslenmekte ve sıkıştırılmaktadır. Gençlik ise, 

git gide fazlalaşan üniversite mezunu sayısı ile teknolojiyi gündelik hayatının bir parçası 

haline getiren, küresel dünyanın gereklerini yerine getirebilen, yabancı dil bilen, yurt 

dışı seyahatlerini erken yaşlardan itibaren gerçekleştiren, bu anlamda bir dünya 

vatandaşı olan, bunun yanında geleneksel ataerkil sistemin değerlerini koruyan, dini 

pratikleri gündelik yaşam alanına dahil eden, toplumsal değişmede önemli bir dinamik 

olan bir kuşak olarak günümüz Türkiye’sinde yer almaktadır.  
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ÖZET 

 

Bu tez, muhafazakarlık kavramının ve kavramın ideolojisini yansıtan toplumun 

temel kurumlarının, toplumsal değişim sürecinde değişerek nasıl farklı bir muhafazakar 

ideolojiye; literatürdeki adıyla  “yeni muhafazakar” ideolojiye dönüştüğünü ve söz 

konusu değişimin toplumsal yaşamdaki yansımalarını ele almaktadır. Tezde, İzmir’deki 

üniversite gençliğinin, söz konusu değişimle ilgili gündelik yaşamlarına dair bulgular 

tespit edilmeye çalışılarak, yeni muhafazakar ideolojinin batılı değerlerle, yeni 

teknolojiyle ve özellikle de tüketim kültürüyle bütünleşmiş olduğu iddası öne 

sürülmektedir.  

Küreselleşen dünyada yaşanan toplumsal değişmeler, toplumların değerlerinde 

de farklılaşmalara neden olmaktadır. Bu değişimi en yoğun ve en hızlı yaşayanlar da 

tezin örneklemini oluşturan üniversite gençleridir. Gençlik, modernizmin bir ürünü 

olarak kentleşme, endüstri devrimi ve eğitim alanındaki reformlar sonucu, bugün 

anladığımız anlamda bir toplumsal kategori olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye  gibi genç 

nüfus oranının oldukça yüksek olduğu ülkeler için gençlik olgusu, hem nicel hem de 

nitel olarak önemli bir yere sahiptir. Bu önem, hem genç nüfusun ülke nüfusunun büyük 

bir çoğunluğunu oluşturmasından hem de ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal ve 

kültürel yapılarının gelecekteki belirleyicisi olması nedeniyle uzun vadeli hedefler 

dogrultusunda, kaliteli bir şekilde yetiştirilmesi zorunluluğundan kaynaklanmaktadır .  

Son yıllarda tüm dünyada kendisini hissettiren merkez sağ politikalar, Kıta 

Avrupasında ve ülkemizde uygulanan muhafazakar politikalar, bunu yanında yoğun bir 

şekilde toplumlarda gözlenen tüketim odaklılık, değişime en açık, değişimleri bilinçli ve 

yakından takip eden kategori olan gençleri etkilemektedir. Bu tespitten hareketle, yeni 

muhafazakar ideolojinin kendine has bir kültür oluşturduğu ve bu  kültürün üniversite 

öğrencilerinin gündelik yaşam pratiklerinde ve geleceğe dair algılarında söz konusu 

kültürün değerlerini taşıdığı  gerçeğine işaret edilmiştir.  
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ABSTRACT 

This thesis, tries to deal with the changing concept of conservatism and the 

foundation institutes of conservatism. In this work, the changes conservatism has 

experienced- which is called in literature as “neo conservatism- and the reflection of this 

change is analyzed from the deep perspectives of society. Through the work, the daily 

life habits of university students in İzmir, tried to examine as part of the mentioning 

changes. As doing so, we tried to put forward that, the neo conservatism is being 

integrated with the western values, the new technology, and specially with the 

comsumption culture.  

The social changes in the global world, also bring forth the changes in the 

societies values. University students are the social groups, that adapts these changes in 

their lives most solidly and fastly. Youth as we understand today, came up as a social 

class after some social reforms societies get through, such as the urbanization, Industrial 

Revolution and educational revolution. Countries which have high level youth 

population like Turkey, youth has a major role both as qualitative and quantative way. 

That major role, has two reasons; one is because of making up the most part of the 

population and the other one is, it’s the key factor that will elicit the wealth of the 

society in economics, politics, social and culturel dimensions.  

In recent years, central right politics that is surrunded all over the world, the 

conservatist politics which has been applying in Europe and in Turkey, and the 

intensive consumption behaviours in societies effect the university students perception 

of life. From this point of view, in this work it’s been said that; the neo conservatist 

ideology has a unique culture and university students represent this culture’s values  in 

their daily life practices and future perceptions.  

 


