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“Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”: 
AK PARTİ’nin Yol Hikayesi

Özet

Bu makale yaklaşan genel seçimler öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin da-
yandığı siyasal ve toplumsal tarihsellikleri analiz etmektedir. Bu alandaki aka-
demik açıklamaları reddetmemekle birlikte bu makale sosyal tarih ve siyasi ta-
rihin kesişim noktasından yeni bir katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 
muhafazakâr halk kitlelerinin Cumhuriyet tarihindeki serüvenleri ve 90’lardan son-
raki siyasi hayat analiz edilmektedir. Makalenin temel tezi, muhafazakar kitlelerin 
Cumhuriyet’le birlikte çekildikleri toplumsal hayata geri dönme çabaları ile 90’lar-
dan sonraki siyasi konjonktürün örtüşmesi üzerinden AK PARTİ’nin anlaşılabile-
ceğidir. Bu tez, hayat öyküleri Cumhuriyet’in erken dönemine uzanan kişilerin ha-
yatlarından kesitler ve 2000’li yıllara girerken Cumhuriyet’in yaşadığı siyasi, eko-
nomik ve toplumsal krizlerle açıklanmıştır. Ayrıca özelde Adalet ve Kalkınma Par-
tisi, daha geniş çerçevede ise muhafazakar kitlelerin tarihi serüveninin detaylı ola-
rak incelenmesinin Türk modernleşmesi alanında yeni okumalara zemin sağlaya-
cağı iddia edilmektedir. 
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“We Have Walked on These Paths Together”: 

The Story of AK Party’s Road
Abstract

This article analyses the social and political historical bases of Justice and Deve-
lopment Party in the edge of coming elections. Not rejecting the existing acade-
mic explanations, it aims to offer a new explanation on the interface of social and 
political history. For this sake, the course of conservative people through the Re-
publican period and the political life from 90’s onwards are analysed. The main ar-
gument of the article is that Justice and Development Party can be understood on 
the interface of conservative people’s, who withdraw from social life after Repub-
lic, effort of coming back to the social sphere and of political conjecture of 90’s. 
This argument is supported with the help of sections from lives of conservative fi-
gures, whose life stories go back until the early republican period, and with the po-
litical, economical and social crisis Republic faced in the beginning of twenty first 
century. Also, it is argued that the detailed analysis of Justice and Development 
Party in particular and conservative masses in general will pave the way for new 
readings in the area of Turkish Modernization.
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