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Elinizdeki kitap 15 Temmuz 2016 öncesinde yayınevine tes-
lim edildiyse de o tarihte gerçekleşen darbe girişimi ülkeyi dehşet 
ve endişeye boğarken kitabın basım sürecine de ket vurdu. Ancak 
basımdan vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Çünkü kitap, kanımca hem 
“15 Temmuz felaketi”nin arka planı, altyapısı, art alanı üzerine 
hem de bu çerçevede sürdürülen tartışmalara katkıda bulunmaya 
elverişli bir içerik arz etmekteydi. 

Özellikle de darbe girişiminden sonra Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, “Hem Rabbimize hem milletimize verecek hesap olduğunu 
biliyorum; Rabbim de, milletim de bizi affetsin,” şeklindeki sözle-
rinin geriye doğru izini sürmeye dönük bir içerikti bu!..

Kitap, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2000’lerin başın-
dan bugüne uzanan iktidar seyrini değerlendirmek üzere kaleme 
alınmış bir deneme. AKP’ye “dinbazlık” kavramını işlerliğe sokarak 
bakıyor, bu kavramı esas alarak odaklaşıyorum. Bu çerçevede aynı 
zamanda Türkiye’de İslami-muhafazakârlığın kurumsal karşılıkları 
olarak etkinlik arz eden tarikat ve cemaat çevrelerinin söz konusu 
dönemde AKP iktidarıyla bağlaşık şekillenen durumlarını, yöne-
limlerini, pozisyonlarını da tartışma çabası gösteriyorum.

Kitapta yer alan yazıların ilk sürümlerini AKP’nin iktidar dö-
neminin öncesine de açılan yelpazede farklı gazete ve dergilerde 
kaleme aldım. Ancak tüm bu yazıların altyapısında 1980’lerin başı-
na kadar geriye giden, İslama antropolojik ilgi ve yaklaşım doğrul-
tusunda sürdürdüğüm akademik çalışmalarımın birikimi yatıyor. 

Sırasıyla BirGün, T24, Radikal ve halen de devam ettiği üzere 
Cumhuriyet’te kaleme alınmış nice yazı bu kitabın harcında bu-
lunmakta. Onları, diğer bazı yazılarımla birlikte izleyen sayfalarda 
okuyacağınız şekilde harmanlayarak elden geldiğince organik bir 
bütünlüğe kavuşturmaya çalıştım. 

Önsöz
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AKP’nin “demokratik” iddialardan diktatoryal-totaliter eğilim-
lere dümen kıran siyasi pratiğini herkes için apaçık kılan Gezi olay-
larına ilişkin ikinci bölümdeki ilk yazı, önce İngilizce bir makale 
olarak kaleme alınmıştı. Dördüncü bölüm “Holdingleşen Tekkeler” 
ise ilkin Cumhuriyet gazetesinde Mayıs 2015’te “Parti-Tarikat-Ce-
maat” başlıklı bir yazı dizisi olarak hazırlandı ve yayımlandı.

Kitabın ağırlık merkezini “Sekülerlikten Selefîliğe AKP” başlık-
lı üçüncü bölüm oluşturmaktadır. AKP, Türkiye’nin yabana atılama-
yacak laiklik deneyimi ve birikimi üzerinde bir “seküler İslam” umu-
du olarak dünyanın karşısına çıktı, prim yaptı, destek gördü ve 
2010’ların başından itibaren siyaseten egemen bir konum kazandı. 
Ancak sonrasında bu umudu boşa çıkaracak şekilde iç ve dış pek 
çok faktörün de katalitik etkisiyle “dinbaz-totaliter” bir siyasi anlayı-
şa yönelirken Ortadoğu-İslam coğrafyasındaki yayılmacı hesaplarıy-
la da titreşimli olarak Selefî İslamın yörüngesine girdi. İşte üçüncü 
bölüm, bu görüşü temellendirmeye çalışıyor ve tartışmaya açıyor.

Kitabın ilk taslağını bitirdiğim günlerde “AKP 2. Olağanüstü 
Büyük Kongresi” (Mayıs 2016) dolayısıyla röportaj için Selin On-
gun’un karşısına oturduğumda da ona söylediklerimin neredeyse 
kitabın özeti mahiyetinde olduğunu fark ettim. Bu nedenle onun 
mutabakatıyla o röportajı da kitabın sonuna “Özet” olarak ekleme-
yi uygun buldum.

Bu arada yukarıda kaydettiğim üzere darbe girişiminden do-
layı yayım aşaması sekteye uğrayan çalışmamda o günden bu yana 
yaşananların eksikliğinin, bu bakımdan bir boşluk ve kopukluğun 
okur nezdinde çok fazla hissedilmemesi için 15 Temmuz sonrasın-
da kaleme aldığım bazı yazıları da akış ve bütünlüğü bozmamaya 
dikkat ederek metne ekledim. 

Düşüncelerimin kamuoyu ilgisiyle buluşması yolunda önümü 
açmış olanlar, sonuçta bu kitabın ortaya çıkmasında pay sahibidir. 
Bu sebeple Hamza Aktan, Ahmet Tulgar, Doğan Akın, Cem Erci-
yes ve Can Dündar’a teşekkür ederim. Selin Ongun’a da yaptığı-
mız söyleşiyi burada da paylaşıma açmama imkân tanıdığı için te-
şekkürler. 

Cumhuriyet gazetesinde her daim güven ve moral kaynağım 
Murat Sabuncu’ya bu “çorbadaki tuzu” için de teşekkür borçluyum. 

Kitabın yayına hazırlanma sürecinde büyük katkı, yardım ve 
desteklerini gördüğüm Sırma Köksal ve Emre Taylan’ı da şükranla 
anmadan geçmeyeceğim. Ayrıca hayli dar ve sıkışık zamanda metni 
dikkatle gözden geçirerek hem yapıcı hem de rahatlatıcı değerlen-
dirmelerde bulunan kardeşim Tora Pekin’e teşekkürü borç bilirim.  
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Elbette hayatımın “havası-suyu-güneşi” iki insan, Meltem Can 
ve Mesude’ye sabır, olgunluk ve fedakârlıkları için burada bir kez 
daha tarifsiz duygularla sonsuz teşekkürler!.. 

Kitabımı bana antropolojinin bilgisini kazandırdığı kadar sev-
gisini de aşılamış hocam Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’e adıyorum. 

Ben Bozkurt Hoca’nın yanında yetiştim ve ondan öğretmen-
liğin iki temel özelliğini öğrendim: Bir, öğretmenlik ebedî öğrenci-
liktir… İki, bir öğretmen emek verip yetiştirdiği öğrencisinin peşi-
ni hiç bırakmaz, onu desteklemeye, uyarmaya ve kollamaya hep 
devam eder. 

Kıymetli hocamın bu kitabın sayfaları arasında da böylesi bir 
öğretmenlik motivasyonu doğrultusunda katkısı ve izleri vardır.
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Müslüman bir ülkede yaşayıp da tekbiri bilmemek ya 
da duymamış olmak hemen hemen imkânsızdır. Tekbir, Al-
lah’ın yüceliğini, eşsizliğini ve büyüklüğünü özellikle “mağ-
rurlar” karşısında vurgulayan, hatırlatan söz, “Allahuekber” 
olarak hayatın içinde yer alır. 

Bu sözün yumuşaklık ve sükûnetle, nağmeli ve uyaklı 
olarak ramazanlarda, kurban bayramlarında, mevlitlerde oku-
nuşunu işitmemiş çok az insan olsa gerektir:

“Allahuekber, Allahuekber. La ilahe illallahü vallahüek-
ber, Allahuekber ve lillahi’l-hamd…”

Bizim aşina olduğumuz tekbir buydu. İbadette, zikirde, 
mevlitte, evde, camide, cenazede karşımıza çıkan, tevekküle 
ve tevazuya çağıran bir şükür ifadesi…

Lakin bu memlekette tekbirden söz edilince akla bu de-
yişin geldiği günler gerilerde kaldı. 

Tekbir, tevazunun değil tehdidin, şükrün değil şiddetin, 
sevginin değil husumetin aracı bir “slogan”a dönüştürüldü.

Mevlit tekbirlerinden militan tekbirlere geçtik:
“Tekbiiir! Allahuekber!..
Tekbiiir! Allahuekber!..
Ya Allah bismillah Allahuekber!!!
Ya Allah bismillah Allahuekber!!!”
Tekbirin şefkat sözü olmaktan bir şiddet sözü olmaya 

geçişi böyle oldu ama bu yine de belli bir döneme kadar sı-

Giriş:

Tekbir ve Tekme
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nırlı kullanım arz etmekteydi. 1990’lar ve 2000’lerin ilk ya-
rısında daha çok ülkücü gruplar arasında revaç bulan, özel-
likle de üniversitelerde öğrenciler arası çatışmalarda sertçe 
seferber edilmiş haliyle kulağımıza çalınan bir slogandı bu, 
hepsi o kadar…  

Bunun gündelik hayatın içinde yaygınlaşıp kitleselleş-
mesi, rutinleşmesi, hatta neredeyse sıradanlaşması, AKP ve 
onun özellikle 2011 sonrasında topluma kültürel açıdan, 
yani yaşam biçimi olarak yeni bir rota belirleme yolunda si-
yaseten gözünü karartmasıyla, bu doğrultudaki antidemok-
ratik savruluşla oldu.

Düşünsel, kültürel, yaşam-biçimsel her türden farklı ter-
cihi reddeden tekçi ve totaliter bir anlayışa İslamı hem kisve 
hem de “meze” yapmış bir iktidar güdümünde tekbir, artık 
Türkiye’nin AKP dışı toplum kesimlerine adeta bir gözdağı 
ifadesiydi.

* * *

Şahikasına 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin hayatını kay-
bettiği Soma Maden Faciası’nda dönemin Başbakanlık Mü-
şaviri Yusuf Yerkel’in ölümden dönmüş maden işçisi Erdal 
Kocabıyık’ın protestosuna karşılık onun karnına patlattığı 
voleyle varan “tekme” ise iktidarın kendisinden farklı düşü-
nen, davranan, yaşayan herkese karşı kibir ve hıncının en 
ayyuka çıkmış nişanesi olarak değerlendirilebilir.

İslamın “tekbir”inden AKP’nin “tekebbür”üne (kibirlen-
me-büyüklenme) açılan yolun Türkiye toplumunu getirdiği 
nokta, bir bakıma da o işçinin karnında patlayan tekmedir.

Tekbirin “tekebbür”e araçsallaştığı nokta, dindarlıktan 
dinbazlığa açılan kapıyla da buluşur.

Düzenbaz dindara “dinbaz” denir.
Ve tekbirin “rıfk” (yumuşaklık) ile şefkati telkin etmek-

ten çıkıp “huşunet” (haşinlik) ve şiddeti kışkırtır bir siyasal 
araç yapıldığı aşamada topluma savrulan tekmeler de bu 
dinbazlığın fanatizmle hemhal olduğuna delalet eder.
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