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“İnsanlığın tarihi, seçkinlerin  

sürekli yer değiştirmesinin tarihidir:  

Biri yükselirken biri çöker.”1
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Teşekkürlerimle...

Bu uzun soluklu çalışmanın gerçekleşmesi ve kitaplaşmasında 
yanımda olan herkesi minnetle anıyorum.

Öncelikle kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştirmemi 
sağlayan, 2007’de MÜSİAD Genel Sekreterliği görevini yürü-
ten Sayın Nihat Alaylıoğlu’na ve aynı dönem Başkan Yardım-
cılığı yapan Sayın Ömer Cihat Vardan’a; bana değerli vakitleri-
ni ayırıp hayatlarının penceresinden yakın Türkiye tarihini bir 
kez daha izlememe izin veren kurucu üyelere, şirketlerinin ka-
pılarını açarak deneyimlerini ve görüşlerini paylaşan ve Ana-
dolu sanayisinin dinamizmini hissetmemi sağlayan tüm değer-
li girişimcilere teşekkürlerimi sunuyorum.

Beş yıl boyunca bana toplumsal alana “bakmayı”, bugünün 
sosyolojisini yapmayı öğreten değerli hocam Prof. Nilüfer Gö-
le’yi teşekkürlerimle selamlıyorum.

Son olarak, tüm mesleki ve hayat projelerimde yanımda olan 
başta annem ve babam olmak üzere tüm aileme ve dostlarıma 
sonsuz sevgilerimi iletiyorum.
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GİRİŞ

2011 yılında 16 Yakındoğu ve Ortadoğu ülkesinde gerçekleş-
tirilen bir saha çalışmasında Türkiye %78’lik olumlu değerlen-
dirme notuyla en itibarlı ülke olarak konumlandırılmıştı.1 An-
kete katılanların %66’sı ekonomik kalkınma, demokrasi ve top-
lumsal özgürlükler gibi konularda Türkiye’yi örnek gösteriyor-
du. Azgelişmişliğin temel kaygı olduğu devrim-sonrası Arap 
dünyasında, “İslâm yanlısı”2 Recep Tayyip Erdoğan’ın Tür-
kiye’si, gerek demokrasisi (%32) gerek ekonomik büyümesi 
(%25) sayesinde örnek alınacak bir ülke olarak betimlenmek-
teydi. Türkiye’nin Müslüman kimliği de katılımcıların %23’ü 
tarafından bir esin unsuru olarak belirtilmişti; her ne kadar 
Türkiye’yi model olarak görmeyenler bu kimliğin oldukça za-
yıf olduğunu belirtmiş olsa bile...

Arap dünyasından yükselen benzer değerlendirmeler de R. 
T. Erdoğan’ın Afrika-Ortadoğu-Orta Asya’nın ağabeyi olma tut-
kusunu destekliyor: Erdoğan’ın esas hedefi, ticari malların, hiz-
metlerin ve televizyon dizilerinin yanı sıra modernleşmeyle, 
ekonomik rasyonalizasyonla ve stratejik ortaklıklarla çelişme-
yen, otantik olma iddiası taşıyan bir İslâmî kültürü ihraç etmek 

1 TESEV, Ortadoğu’da Türkiye Algısı, İstanbul, 2012. 
2 Times, 28 Kasım 2011.
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gibi görünüyor. Bu ihracatın başarısı belirli bir özgürleşme mo-
delinin temsilciliğini bölge adına gururla üstlenen yeni Türk İs-
lâmî burjuvazisine dayanacak.

İslâmî burjuvazinin ortaya çıkışı

Türkiye’de, bir yandan siyaset ve medya, diğer yandan piyasa-
lar ve eğlence mekânları, yeni bir toplumsal grubun hızla yük-
selişine, ekonomik ve siyasal iktidar yapılarının içine kök sa-
lışına tanıklık ediyor. Bu gruba genel olarak AKP (Adalet ve 
Kalkınma Partisi) burjuvazisi adı veriliyor çünkü AKP iktida-
rı sayesinde 2000’li yıllardan beri, büyüyen şirketleriyle piyasa-
da, siyasi yönelimleri ve estetik beğenileriyle de kamusal alan-
da hâkim konuma yükselmiş durumda. Bu yeni burjuvazinin 
siyasal aygıtı olan AKP de, 12 Haziran 2011 genel seçimlerin-
de oyların %49,8’ini alarak kazandığı seçim zaferinin ardından 
üçüncü kez iktidarını pekiştirerek söz konusu hareketin azmi-
nin bir kanıtı adeta.

Bu, İslâmî bir burjuvazi; çünkü İslâmîleşmiş bir tüketim ile 
kendini ortaya koyuyor: pahalı markaların eşarplarıyla örtü-
nen ve 4x4 otomobiller kullanan kadınlar, tesettür defileleri, 
lüks villaların Osmanlı ya da Mekke esintileri taşıyan iç deko-
rasyonları, sahillerinde haremlik-selamlık uygulamalarının de-
niz banyolarını meşrulaştırdığı beş yıldızlı tatil köyleri bu gö-
rünürlüğün en çok ses getiren unsurları.

Böylece, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ülke-
de kamusal alanın düzenlenişini değiştiren yeni bir ayrışma il-
kesi ortaya çıkıyor. Artık her şeyin İslâmî yorumu mümkün: si-
vil toplumun, edebiyatın, müziğin, medyanın, dizilerin, ticare-
tin, mimarinin, tatillerin, moda defilelerinin, hatta sosyete ha-
yatının bile...

İslâm böylece gösterişli bir hal alıyor ve bu hal, Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından kurulan laik Cumhuriyet’le polemi-
ğe girmeye başlıyor. “İslâmî” olan, “Müslüman” olandan fark-
lı bir anlam kazanıyor ve yeni bir varoluş biçimini tanımlamak 
üzere her şeye iliştirilir hale geliyor. Servet harcamanın yeni İs-
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lâmî biçimleri, bir tür milli kimlik sorununa dönüşüyor. Siya-
set adamları, sosyologlar, iktisatçılar, “İslâmî” ve “laik” ente-
lektüeller bu eşi benzeri görülmedik olguyu “açıklamak”, ona 
bir anlam atfetmek üzere televizyonlarda tartışmalara çağrılma-
ya başlıyor.

İslâmî burjuvazi kavramı bu yeni servet biçimleri kadar tar-
tışma yaratıyorsa da bu adlandırma hiçbir kesime yar olmuş gi-
bi görünmüyor. Bu kavram hem sınıfsız Türk toplumu fikrini 
savunan ulusalcı Cumhuriyet ahlakına hem de İslâm ahlakına 
meydan okur gibi. Hem ekonomik hegemonyalarına, hem de 
iyinin, güzelin ve doğrunun Batılı bir tarzda tanımlanması te-
keline meydan okuyarak gelişip serpilen bu grubun tehdidi al-
tında olduğunu hisseden yerleşik düzenin laik seçkinlerini al-
lak bullak ediyor. Adalet ve eşitlik dini olarak İslâm ile serve-
tin belirli ellerde toplanması arasında hiçbir bağıntı kurama-
yan dar gelirli emekçi sınıfları da rahatsız ediyor. İslâmî burju-
vazinin egemenliği, aynı zamanda İslâm’ın piyasa liberalizmiy-
le bu denli köklü bir biçimde iç içe geçmesini onaylamayan sol 
İslâmî entelektüellerin de eleştirilerine uğruyor. Onlara göre, 
burjuvazi kendine özgü bir bağlamda gelişmiş, tamamen Batılı 
bir kavramken İslâm, toplumsal adalet amacı güden bir dindir. 
Bir Müslüman, burjuva olamaz; İslâm’da burjuvaziye yer yok-
tur: Bunlar asla yan yana gelemeyecek iki farklı varoluş biçimi-
dir. Öte yandan, liberal laik entelektüellere göre ise Müslüman-
lar burjuva olabilirler çünkü meşru yollardan edinilmiş serve-
tin, aslen ticaret dini olan İslâm’da yeri vardır. İslâmî burjuvazi 
terimi, kendilerini alın teriyle yükselmiş, dinine bağlı “gerçek” 
Müslümanlar olarak gören, sahtekârlığın hüküm sürdüğü bir 
dünyada inançlarına sadık kalmaya ve küreselleşmiş bir dün-
yada ulusal ekonomik kalkınmada yer almaya çalıştığını iddia 
eden servet sahibi müminleri bile huzursuz ediyor. Son olarak, 
[bu durum] söz konusu olguyu aslında İslâmî hareketin Türki-
ye’yi “İslâmîleştirme” çabaları olarak gören Batılı entelektüeller 
arasında da kaygı uyandırıyor.

Tüm bu tartışmaların merkezinde ise isminin kısaltmasında 
yer alan “Mü”nün laikler tarafından kuşkuyla ve kendileri ta-
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rafından ise gururla “Müslüman” sözcüğünün kısaltması ola-
rak yorumlandığı işverenler örgütü MÜSİAD (Müstakil Sanayi-
ci ve İşadamları Derneği) bulunuyor. Bu kurum, özellikle der-
neğin kurucu başkanı Erol Yarar’ın 2009 Temmuzu’nda iki bin 
kadar MÜSİAD üyesi KOBİ sahibi hakkındaki sözlerinden son-
ra polemiklerin merkezine yerleşmiş durumda. “Ben buna yeni 
değil asli [burjuvazi] diyorum” diyor Erol Yarar ve Türkiye’nin 
gerçek burjuva sınıfı olduklarını vurguluyor. Türkiye’de ser-
mayenin devlet eliyle oluşturulduğunu, Anadolu sermayesinin 
ise Batı’daki gibi kendi doğal sürecinde geliştiğini ve bu yüzden 
de en azından kavramsal olarak bu yeni sermayedarların Türki-
ye’nin gerçek burjuvazisi olduğu görüşünü paylaşan Yarar ekli-
yor: “TÜSİAD geçmiş, MÜSİAD gelecek demek.”

MÜSİAD 1990 yılında İstanbul’da İslâmî hareketle güçlü 
bağları olan bir ekonomik seçkinler topluluğu tarafından ku-
ruldu. 2011 yılı rakamlarına göre milli gelirin %15’ini üreten 
ve 1.200.000’den fazla çalışanı bulunan, farklı ekonomik sek-
törlerden 2.700’ün üstünde işletme sahibini bünyesinde barın-
dırıyor. Bu işletmeler özellikle Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkeleriyle karşılıklı ticari ilişkileri sayesinde 
uluslararası ekonomiyle tümüyle bütünleşmiş durumda.

Büyük oranda Anadolu illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler-
den oluşan dernek, kendisini ülkenin ağırlıklı olarak İstan-
bul’da konuşlanmış 500 büyük şirketini temsil eden TÜSİAD’ın 
(Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) en büyük rakibi ola-
rak ifade ediyor.

Çıkar çatışması, kültürel ve ahlaki çatışmadan, dayanışma ve 
sosyallik biçimlerinin rekabetinden ayrı düşünülemez.3 MÜSİ-
AD, dindar Müslüman işadamlarını İslâmî bir iş ahlakı anlayışı 
etrafında topluyor. Söz konusu işadamları da, kendilerini eko-
nomi dünyasındaki diğer aktörlerden, özellikle de fazlaca Batı-
lılaşmış ve rantçı olarak tanımladıkları TÜSİAD yönetiminden 
ayrıştıran bir simge olarak bu anlayışı sahipleniyor. Dolayısıy-
la MÜSİAD güçlü İslâmî etkiler taşıyan bir kültürel sermaye-

3 Thompson, Edward P., La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Galli-
mard/Seuil, 1988, s. vi.
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nin ve çalışma ahlakının taşıyıcısı olarak 1923 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla benimsenen Batı tarzı modern-
leşmeden farklı bir toplumsal değişim modeli öneriyor.

Bu bakımdan, İslâmî burjuvazi bir çıkar grubu ve MÜSİ-
AD da onun temsilî örgütlenmesi olarak kavramsallaştırılabi-
lir. Derneğin kurucu ve katılımcılarının sergilediği eylemlerin, 
oluşumundaki sosyo-kültürel dinamiklerin ve bu çıkar grubu-
nun işleyişinin tarihsel-toplumsal bakış açısıyla ele alınması, 
günümüz Türkiye’sinin toplumsal, ekonomik ve siyasal tarihi-
nin anlaşılması açısından bize önemli bir kapı açacaktır.

Araştırma konusu olarak işadamları

Bu inceleme 2007 yılında MÜSİAD’ın beş kurucu üyesi ve bir 
başkan yardımcısının yanı sıra İstanbul’da ve ekonomik dina-
mizmi dolayısıyla seçilen Sakarya, Konya, Kayseri ve Antalya il-
lerinde altmış dört üye ile gerçekleştirilen bir saha çalışmasının 
verilerine dayanıyor. Bu nitel çalışmaya paralel olarak, bütün-
leşik bir yöntem benimsemek amacıyla niceliksel bir anket de 
yapıldı. Soru cetvelinde iş yaşamına, özel yaşama ve dernek ya-
şamı ile siyasi ve ekonomik sorunlara dair sorulara yer verildi.

Görüşmelerin tamamına yakını işletmelerde ve dernekte ger-
çekleştirildi. Mekânlar işadamlarının yaşamlarının uzamsal ve 
zamansal örgütlenişini, iş ortamlarının dekorasyonunu, işve-
renlerle çalışanlar arasındaki ilişkileri, giyim kuşam pratikleri-
ni ve simgesel temsilleri incelemek amacıyla gözlemlendi. Söz 
konusu mekânlarda İslâm’a gönderme yapan birçok unsur bu-
lunuyordu: Bu mekânlar İslâmî yaşam tarzının, bu işverenler 
topluluğunun estetik zevk ve değerlerinin sergilendiği bir sah-
ne görünümündeydi. Katılımcı gözlemci deneyiminin sağladı-
ğı bilgiler, İslâmî burjuvazinin parçası olma olgusunun görü-
nür ve edimsel (performatif) yönünü oluşturdu ve dolayısıyla 
araştırmamıza katkı sağladı.

Görüşülen üyeler kendileri adına çalışan, üretim unsurları-
nı ve değerlerini rasyonel bir örgütlenme süreci içinde bir ara-
ya getirip düzenleyen girişimci işadamları. Bu kişiler genellikle 
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şirketin ana sermayesinin de sahibi durumundalar. Genel ola-
rak şirket kurucusu olan bu üyeler ya tek başlarına ya da hisse-
darlarıyla birlikte üretim araçlarını ellerinde bulunduruyorlar. 
Üretim araçlarının sahibi konumu bu grubu ekonomik olarak 
bir burjuvazi olarak tanımlamamızı gerektiriyor. Bu tanım ile-
ride görüleceği gibi kültürel unsurların da devreye girmesiyle 
tüm sosyolojik anlamını kazanacak.

Araştırmamızda bu kişilerin bireysel ve mesleki hayat hikâ-
yelerinden yola çıkarak, bu işadamları topluluğunun bir çıkar 
grubu4 olarak sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik kurumsal-
laşmasını ele almaya çalıştık. İslâmî burjuvazi kavramı da bu 
kurumsallaşmayı işadamlarının eylemleri ve onları çevreleyen 
koşullar tarafından biçimlendirilen özgün bir toplumsal olgu 
olarak sorunsallaştırmamızı sağladı.

Burjuvazi sorunu

Burjuva grupları, burjuvazinin oluşturduğu alan (Bourdieu’cü 
anlamda champ) içinde ortaya çıkarlar ve birbirleriyle rekabete 
girerek etkileşim ve rekabet içinde bulunur ve sahip oldukları 
sermayenin hacmi ve yapısı ile bu iki unsurun zaman içindeki 
evrimi uyarınca birbirlerinden ayrışırlar. Burada incelenen ol-
gu, Türkiye’de burjuvazinin MÜSİAD bünyesinde örgütlenmiş 
olan işverenler kesimidir. Bu kesim, Türkiye’deki genel burju-
va sınıfsal alanı içinde bir alt çıkar grubu oluşturur. Bu nedenle 
İslâmî burjuvaziyi tanımlama ve anlama çabasında sınıf kavra-
mının yerine daha geçirgen ve dönüşüme açık çıkar grubu kav-
ramını yeğledik. Söz konusu işverenler burjuvazisini oluştu-
ran, çoğunluğu KOBİ patronu görüşmecilerimizin, İstanbul’da 
ve diğer büyük metropollerde yoğunlaşan büyük sermaye sa-

4 Çıkar grubu kavramı, toplumsal alanda birtakım yakınlıklara ve çıkar birliği 
bilincine sahip bireylerin ortak çıkarlar etrafında örgütlenmesini anlatır. Çı-
kar gruplaşmasından farklı olarak üyeler ortak çıkarları için eyleme geçme ira-
desine, olanaklarına ve becerisine sahip bir özne oluştururlar. Bu tanım için 
iki kaynaktan esinlenilmiştir: Offerlé, Michel, a.g.e., 1998; Bourdieu, Pierre, 
“L’espace social et la genèse des classes”, Actes de la recherche en sciences soci-
ales, 1984, Cilt 52, No. 1, s. 3-14. 
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hiplerine kıyasla ekonomik konumları ve kendilerini tanımla-
ma biçimleri nedeniyle bilinçli bir çıkar birliği içinde oldukla-
rı görülür; bunun nedeni büyük sermaye gruplarıyla daha kü-
çük ölçekli olanların ekonomik politikalara dair anlaşmazlıkla-
rın yanı sıra bu şirket sahiplerinin İslâmî değerlere yaklaşımla-
rının farklılığına dayanan toplumsal güç ilişkileri ya da arala-
rındaki çıkar çatışmalarıyla ilgilidir. Bu karşılıklı-ayrışma aslın-
da kültürel düzlemde gerçekleşir.

Kültürel ayrımlar burjuva alanı içinde çıkar gruplarını iki 
açıdan farklılaştırabilir: nesnel açıdan, kültürün somut yö-
nüyle ve öznel açıdan da, kültürel ayrımların kamusal alan-
da etkileşime sunuluş biçimleriyle. Nesnel kültürel yatkınlık-
lar, bir grubun toplumsal dokuda ayırt edilmesini sağlayabi-
lir – 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi ve Hıris-
tiyan tüccar ve aracılardan oluşan gayrimüslim burjuvazinin 
Müslüman toprak sınıfından ayrılması gibi. Bireyler kültürel 
özelliklerini öznel olarak kendilerine mâl ettikleri derecede, 
bu özellikler ait oldukları kimlik gruplarının ayırt edici sim-
gelerini oluşturur. Bu öznelliklerin sosyolojik olarak anlam 
kazanmasının önkoşulu söz konusu toplumsal grubun, ken-
dilerine bahşetmek istedikleri kimliği kamusal alanda somut-
laştıracak biçimde kolektif olarak dışa vurulmalarıdır. Böyle-
ce sosyal öznelliklerini kamulaştırarak kendilerini dile getirir, 
hareket biçimlerini belirler, söylemlerini belirler ve toplum-
sal olarak var olurlar. İşte konumuz olan “Müslüman bir ül-
kede İslâmî burjuvazi” sorunsalı bu belirleyici öznellik üzeri-
ne inşa edilecek.

Dışsallaştırılmış öznellikler, toplumsal ayrımların oluşma-
sında bir etken olarak karşımıza çıkar. Kültürel unsurların bi-
çim ve içerik açısından incelenmesi çıkar gruplarının oluşum 
dinamiklerini ve bunlardan kaynaklanan toplumsal değişimle-
ri anlamak açısından oldukça gereklidir. Bir toplumsal grubun 
özgünlüğünü anlamak ancak içinde bulunduğu bağlamın sos-
yo-ekonomik belirleyenlerini ve diğer toplumsal gruplarla etki-
leşiminde kültürle kurduğu ilişkiyi inceleyerek mümkün olur. 
Grubun, kendi öznelliğini kamusallaştırarak nesnelleştirme-
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si ve bu kültürel özgünlüğe göre kamusal alandaki konumu-
nun koordinatlarını belirlemesi, kimliğiyle var olma çabasının 
önemli bir yönünü oluşturur.

Çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir toplum açısından 
bakıldığında, “Türkiye’de İslâmî burjuvazi” kavramı da böy-
lece gerçek anlamına kavuşmuş olur. “İslâmî” nitelendirmesi, 
bu toplumsal grubun İslâm dinine dâhil olmasından kaynak-
lanmaz. Bu nitelendirme, kolektif mobilizasyonların toplum-
sal ve simgesel inşa sürecinde ve kendini temsil biçimlerin-
de İslâmî aidiyetin ayırt edici bir özellik olarak sahiplenilme-
sinden ileri gelir. Bu araştırmada benimsenen “İslâmî” kavra-
mı, Müslüman olma halinden farklı olarak, aktörün İslâm di-
niyle kurduğu sahiplenici ilişkinin kamusal alanda dışavuru-
munu ifade eder.

İslâmî burjuvazi, belirli aktörlerin bilinçli bir inşa çalışması-
nın ürünüdür.5 MÜSİAD, otuzdan fazla kente yayılan şubeleri 
sayesinde temsil ettiği çıkar grubunun kitleselleşmesinin, onun 
siyasi-manevi eğitiminin, ahlaki temsilinin, sosyo-kültürel en-
tegrasyonunun ve kolektif bilinç üretiminin olanaklarını yara-
tır. Söz konusu araştırma, bu temel dinamikleri, Türkiye’nin 
1970-2010 yılları arası ekonomi ve siyaset tarihi ve 1990 yılın-
da MÜSİAD’ı kuran işverenlerin siyasal, ahlaki ve toplumsal or-
ganizasyon faaliyetleri ışığında inceleyecektir.

Türkiye’nin 1930’lardan beri devam eden otoriter laiklik ta-
rihi, 1970’lerden itibaren İslâmcı hareketlerin gelişmeye baş-
laması, 1999 yılından sonra ekonomide liberalleşme ve dünya 
ekonomisiyle bütünleşme ve Avrupa Birliği’ne katılım süreçle-
ri incelememizin bağlamını oluşturan temel unsurlardır. Ak-
törlerin bu bağlama katkıları ise İslâmcı hareket içinden gelen 
seçkinlerin ekonomik alanda kolektif bir biçimde mobilize ol-
maları, işverenler alanında büyük İstanbul sermayesi ile reka-
bete girecek ölçüde kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve rasyo-
nel aktörler olarak işadamlarının İslâm’ı ahlaki öncül ve top-
lumsal-ayırt edici simge olarak benimseyen bir çıkar grubu bi-
çiminde yeniden üretimi olmuştur.

5 A.g.e., s. 377-378.
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Ortak çıkarlar (ekonomik olsa dahi) toplumsal anlamda ken-
diliğinden var olmazlar; bunlar ancak söz konusu çıkarları bir 
arada tutma bilincine sahip aktörler tarafından ifade edildiği ve 
bu çıkarların kamusal olarak savunulmasını sağlayacak siyasal, 
finansal, toplumsal6 kaynaklara sahip olunması durumunda 
var olurlar. Ortak çıkarın yapılandırılması, dile getirilişi, amaç 
olarak benimsenmesi, oluşmakta olan grubun siyasal ve simge-
sel temsil meselesinin özünü oluşturur.

MÜSİAD aslında bir toplaşma, etkileşim ve sosyalizasyon 
mekânı olmanın yanı sıra ayrıca ortak bilinç üretimini müm-
kün kılan bir kolektif eylem aracıdır. Dernek “ilgilileri bir ara-
ya getiren ve onları kendi çıkarlarıyla ilişkilendiren”7 karma-
şık bir toplumsal mekanizmanın kalbinde yer alıyor. Dar anla-
mıyla, büyümekte olan KOBİ sahiplerinin çıkarlarını kamusal 
alanda temsil etmeyi hedefleyen bir çıkar grubunu8 ifade edi-
yor. Dernek aynı zamanda, yeni iş sahaları, yeni girişimler ve 
zenginlik yaratarak ulusal ekonomik kalkınmaya hizmet ettiği-
ni öne süren işverenlerin vatanperverlik değerlerine ve İslâmî 
çalışma ahlakına prestij atfeden bir ahlaki statü grubu oluştu-
ruyor. Dolayısıyla MÜSİAD’ın kurucuları ve yetkilileri bir “et-
kin azınlık”9 olarak düşünülebilir: Bu kişiler, İslâmî burjuvazi-
nin cemiyet seçkinleri ve bu çıkar grubunun oluşmasında ön-
cü aktörlerdir.

İslâm’la kurulan ilişkiyi incelemek

Türkiye’de yeni İslâmî burjuvazinin ortaya çıkışında İslâm’la 
kurulan ilişki nasıl ve ne şekilde görünürlük kazanır? Çalışma-
mızda İslâm’ın aktörler tarafından algılanma, deneyimlenme ve 
dışavuruluş biçimleriyle eylem ve temsiller üzerindeki etkileri, 
tarihle ve sosyal bağlamla ilişkilendirilerek çeşitlilik arz eden 

6 Grossman, Emiliano, Saurugger, Sabine, Les groupes d’intérêt. Action collective 
et stratégie de représentation, Paris, Armand Colin, 2006, s. 14.

7 Offerlé, Michel, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien, 1994, 2. 
baskı., 1998, s. 44. 

8 Grossman, Emiliano, Saurugger, Sabine, a.g.e., s. 11. 
9 Thompson, Edward P., a.g.e., 1988, s. 451. 
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sosyal bir olgu olarak ele alınacak. İslâm’la kurulan ilişki aktör-
lere bir algı şeması, simgeler dünyası ve manevi ufuk çerçeve-
si10 sunmaktadır. Bu ilişki aynı zamanda kamusal alandaki ey-
lemlere anlam veren, seferberliği motive eden bir ortak nokta 
ve aktörlerin toplum sahnesinde kendilerini diğer sosyal grup-
lardan farklılaştırarak konumlandırmalarını sağlayan bir üs-
tünlük simgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Terminoloji meselesi

İslâm’ın yeni görünümleri sosyal bilimlerde bir kavramsallaş-
tırma ve adlandırma sorununa yol açıyor.11 “Müslüman”, “İs-
lâmî” ve “İslâmcı” terimleri, İslâm’la ilişkili toplumsal hareket-
leri ele alan çalışmalarda kimi zaman birbirinin yerine geçecek 
şekilde kullanılıyor olsa da çoğunlukla farklı biçimlerde tanım-
lanıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bu yeni burjuvazisini tanımla-
mak için neden “İslâmî” nitelemesini seçtiğimizi açıklamak son 
derece önemli.

“İslâm” sözcüğünün analitik bir kavram olarak Müslüman 
toplumlardaki sosyal hareketleri açıklamada gerekli ve yeter-
li olduğunu kabul eden kullanımı son derece yanıltıcıdır.12 
“Müslüman” sözcüğü bir kültür ve/veya dinî inanç ve pratikler 
ve/veya ruhanilik anlamında İslâm dinini yaşayan ve ona bağ-
lı olan bireyleri niteler. Kendini Müslüman olarak tanımlamak, 
ne bir dindarlık ne bir ideolojik yönelim ne de İslâm’la ilişki-
li siyasi bir angajman ifadesidir. Bu yüzden ancak kişiler Müs-
lüman olabilirler; toplumsal olaylar, politikalar, örgütler ya da 
devletler değil... ve Müslümanların gerçekleştirdiği hareketler 
ya da benimsedikleri siyasi davalar mutlaka dinî kimlikleriyle 
bağlantılı olmak zorunda değildir.

10 Geertz, Clifford, “La religion, sujet d’avenir”, Wieviorka, Michel (der.), Les 
sciences sociales en mutation içinde, Auxerre, Editions Sciences humaines, 
2007, s. 429. 

11 Göle, Nilüfer, “L’İslâm à la rencontre des sciences sociales”, Wieviorka, Mic-
hel (der.), a.g.e. içinde, s. 419. 

12 Ismail, Salwa, Rethinking Islamist Politics, Londra, New York, I. B. Tauris, 
2003, s. 10. 


