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Özet
Tek partili sistemler otoriter ve baskıcı 
karakterleriyle dikkat çekseler de özel-
likle geçtiğimiz yüzyılda bu tür modelle-
melerin “geri kalmış” ülkeler için demok-
rasinin ve “uygarca bir yaşam”ın yolunu 
açmak üzere geçici bir köprü olabilecek-
leri iddia edilmiştir. Bu sayede Tek Parti 
rejimleri baskıcı yapılarını görece meş-
ru bir “niyet” üzerine bina etmişlerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları-
nı karakterize eden Tek Parti yönetimi de 
çok partili demokrasiye geçişi mümkün 
kılacak yeni bir yönetici sınıfın ve ba-
ğımsız bir siyasal elitin ortaya çıkmasına 
imkân vermesi umulan modernleştirici 
vasfıyla takdir görmüştür. Bu makalede 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılla-
rında Tek Parti yönetiminin ortaya koy-
duğu din politikalarının arka planındaki 
tahayyül çözümlenmeye çalışılmaktadır. 
Tek partili rejimin otoriter ve baskıcı ya-
pısının en belirgin göstergelerinden birisi 
de kuşkusuz dini hayata yönelik yaygın 
kısıtlamalar ve dinde reform girişimleri-
dir. Bu dönemde siyasal ve sosyal hayat 
dinselliğin yapısal konumunu ve toplum-
sal tezahürlerini sınırlı bir alana çekmek 
üzere aşamalı bir stratejiyle dini ögeler-
den arındırılmıştır. Bunun yerine kökten-
ci bir Batılılaşma hareketine dayanan ve 
sınırları olabildiğince daraltılmış yeni bir 
tür dinsellik inşa edilmeye çalışılmıştır.
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Abstract
Although one-party systems draw attenti-
on with their authoritarian and oppressive 
characters, it has been claimed that such 
models, particularly in the last century, can 
be a temporary bridge to pave the way for 
democracy and a “civilized life” for “ba-
ckward” countries. In this way, One-Party 
regimes have built their oppressive struc-
tures on a relatively legitimate “intention”. 
In this article, the imagination behind the 
religious policies put forward by the one-
party rule in the founding years of the 
Republic of Turkey is attempted to be anal-
yzed. Undoubtedly, one of the most obvi-
ous indicators of the authoritarian and op-
pressive structure of the one-party regime 
is the widespread restrictions on religious 
life and the attempts to religious reforma-
tion. In this period, political and social life 
was purified from religious elements with 
a gradual strategy in order to draw the 
structural position and social manifestati-
ons of religiosity to a limited area. Instead, 
a new type of religiosity, based on a radical 
westernization movement and narrowed 
as much as possible, was tried to be built.
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