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ÖZ 

Ölümünden 69 yıl sonra Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ü taparcasına sevenler 
olduğu gibi o denli sevmeyenler de olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Bu ikinci grupta yer 
alanlar arasında ülke içindeki şeriatçı kafalar, etno-santristler ve pseudo-liberallerin yanı 
sıra ülke dışında da önemli oranda İslâm âlemi ve Lozan Antlaşması'nın tarihi rövanşını 
almak isteyen emperyalist odaklar sayılabilir. 

Kemalist önderliğin Türk halkına miras olarak bıraktığı düşünce; aklın ve bilimin 
önderliğinde Ulusalcılık, Bağımsızlık ve Laik Cumhuriyet'tir. Ancak bu sayede, 
Ülkemiz çağı yakalayabilir ve uygar uluslar ailesinin eşit ve onurlu bir üyesi olabilir. 
Dışarıdan objektif gözle izleyenler Türkiye'nin diğer İslâm ülkelerinden farklı olduğunu 
görmektedirler ve bunu açıklamaya kalktıklarında ise karşılarına Atatürk olgusu 
çıkmaktadır. 

Türkiye 18. yüzyılın sonlarından beri batılılaşma çabası içindedir. Çarpık 
batılılaşma girişimleri Osmanlı'nın iflasını ve çöküşünü hızlandırmıştır. Modernleşme 
ve çağdaşlaşma girişimi ancak Kemalist Laik Cumhuriyet ile sağlıklı bir temele 
oturmuşsa da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra "DEMOKRATİKLEŞME" 
kisvesi altında onun ilkelerinden sürekli ödün verilerek günümüze gelinmiştir. 

Mustafa Kemal'in eserlerine doğrudan hücum edemeyen iç ve dış odaklar, 
Cumhuriyet, Laiklik ve Demokrasi kavramlarını sanki birbirlerinin anti tezleriymiş gibi 
sunmaya başlamışlardır. Bugün Türkiye'de demokratikleşme adı altında Cumhuriyet'in 
laik kurumlan tek tek çökertilmektedir. İşin tuhaf yanı ise bu gerileme hareketleri 
Avrupa Birliği tarafından da cesaretlendirilmektedir. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile -hele bugünkü koşullar altında- bütünleşmesinin 
olanaksız olduğu bilinmelidir. 

Avrupa Birliği, bir ekonomik ve siyasi bütünleşme projesi olduğu kadar 
uygarlaşma projesidir de aynı zamanda. Bu projenin kültürel boyutu da laikliktir. 
Laiklik ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Laiklikten her geçen gün 
uzaklaşan bir Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortak bir kültürel projede buluşması 
olanaksızdır. 

Gerek Avrupa Birliği ve gerekse Türkiye bunun farkında değil midir? Tabii ki 
evet. O hâlde oynanmakta olan oyun nedir? 

Avrupa Birliği'nce, Türkiye'yi Kemalist çizgiden uzaklaştırarak periferik ılımlı 
İslâm ülkesine dönüştürmek. "Ilımlı İslâm" Batı'nın çıkarlarına ılımlı yaklaşan İslâm'dır. 

Görüşümüz odur ki; Türkiye'de laikliği içselleştirmiş önemli bir kitle vardır. Bu 
kitlenin ödün vermeksizin laik demokratik Cumhuriyet'e sahip çıkması gerekiyor. Ilımlı 
İslâm'ın radikal İslâm'a dönüşmeyeceğinin hiçbir teminatı yoktur. Laik Cumhuriyet hem 
Türkiye'ye hem de Avrupa Birliği'ne barış ve huzur getirecektir, kısa ve uzun vadede... 

 iii



 

ABSTRACT 

69 years after his passing, in Turkey, there are those who worship Mustafa Kemal 
Atatürk as well as those who dislike him. Among those in the latter group; domestically 
there are domestic followers of shari'a, ethno-centrists and pseudo-liberals while abroad 
there are a majority of the Islamic world and imperialist interests that aim to win a 
rematch of the Lausanne Treaty. 

The thought inherited by the Turkish nation from the Kemalist leadership is; is 
Nationalism, Independence and the Secular Republic leaded by rationalism and science. 
Only by this end, shall our Country be up to its contemporary era and be an equal and 
honorable member of the family of nations. Those who view Turkey with an objective 
extrospective see that it is different from all other Islamic countries and in explaining 
the situation they are met by none other than the reality of Atatürk. 

Turkey has been in an effort to westernize since the end of 18th century. Deviant 
attempts at westernizing have hastened the bankruptcy and the collapse of the Ottoman 
Empire. Although attempts of becoming modern and contemporary have only acquired 
a healthy basis with the Kemalist Secular Republic, after the passing of Mustafa Kemal 
Atatürk under the guise of democratization constant concessions were made from the 
founding principles of the Republic, arriving at the current state. 

Domestic and foreign malign interests, unable to challenge the works of Mustafa 
Kemal, have begun to present the concepts of Republic, Secularity and Democracy as 
antitheses of one another. Today in Turkey, the secular institutions of the Republic are 
being demolished in the name of democratization. This is also being encouraged, most 
peculiarly by the European Union. 

It must be acknowledged that Turkey's integration with the European Union is 
impossible, especially under these current conditions. 

European Union is a project of civilization as well a project of economical and 
political integration. The cultural facet of this project is secularism. The principle of 
secularity is an essential sine qua non of democracy. It is impossible for Turkey to meet 
with the European Union in a cultural project, while drifting away from secularity at 
every passing day. 

Is the European Union and Turkey aware of this drift? Naturally they are. In this 
case what is the game being played upon Turkey? 

Distancing Turkey from the Kemalist streak in order to convert it into a bordering 
moderate Islamic country via the influence of the European Union. 

It is our opinion that there is a major population that has internalized secularity. 
This population has to claim the secular democratic Republic without giving any 
concessions. There is no assurance that moderate Islamism will not convert into radical 
Islamism. Both in the short term and the long term, a secular Republic will provide 
peace and tranquility both to Turkey and to the European Union... 
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ÖNSÖZ 

Avrupa'da bir birlik kurmaya yönelik hareketlerin kökeni çok eskilere dayanır. 
Saint-Simon'dan, Victor Hugo'ya, La Rochefoucault'dan A. Briand'a kadar birçok 
düşünür ve siyaset adamı Avrupa Birliği düşüncesini 17.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar 
oluşturulması için öneriler getirmişlerdir. Örneğin Fransız Yazar Victor Hugo, Avrupa 
Birliği konusunda aynen şunları söylemektedir "ABD nasıl yeni bir dünyayı 
taçlandırdıysa, birgün gelecek Avrupa Birleşik Devletleri de eski dünyayı süsleyecektir. 
İster benimsensin, ister red edilsin, Birlik fikri, hiç durmadan yakılıp yıkılan, kasılıp 
kavrulan bir kıtanın bin yıllık hülyası olarak her zamanki varlığını sürdürmektedir. 

Napoléon'un Avrupa'yı kan dökerek birleştirme çabasını izleyen yıllarda 
Avrupalılar barış içinde bir birlik yaratmanın çabasına girmişlerdir. Beethoven'in 9uncu 
senfonisi de Avrupa'nın Birliği'nin barış içinde gerçekleşmesini amaçlamaktaydı. 
20.yüzyılda Avrupa Birliği'nin oluşmasında öncülük yapan devlet adamları arasında 
General De Gaulle, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Winston 
Churchil adları sayılabilir. Bunlar arasında De Gaulle'ün "Atlantik'ten Urallar"a kadar 
uzanan Avrupa düşüncesi tarihe geçmiştir. 

Neden bir Avrupa Birliği düşüncesi oluşmuştur: Önceleri din ve mezhep 
çatışmaları içinde yüzlerce yıl kanayan Avrupa 1648 Westphalia Antlaşmasıyla bu 
çatışmalara son vermişse de önce Napoleon'un köleleştirme daha sonra da Almanya'nın 
aşırı nasyonalist ve emperyalist politikaları nedeniyle tekrar kan gölüne bulanmıştır. 
François Mitterand'ın deyimiyle savaşların başlıca nedenleri etnik milliyetçilik ve 
dindir.  

Avrupa Birliği düşüncesinin pratiğe dökülmesi Almanya'nın İkinci Dünya 
Savaşı'nda yenilmesi sonucu olmuştur. 

Avrupa Birliği'nin kurulmasında fikir babalığı yapan Jean Monnet'nın 
düşüncelerinden esinlenen Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman 1950'de Fransa ile 
Almanya'nın kömür ve çelik kaynaklarının Birleştirilmesi ve savaşın temel girdileri olan 
bu maddelerin uluslarüstü bir kurumun denetimine girmesini önermekteydi. 

A.K.Ç.T. (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) Eylül 1952'de resmen faaliyete 
başlamıştır. Topluluğun kurucu üyeleri Fransa, Almanya, İtalya ve Benelüks ülkeleridir. 

A.K.Ç.T.'nin başarıya ulaşması, Avrupa bazında daha geniş bu ekonomik 
birleşmenin temelini atmıştır. Aynı kurucu üye ülkeler 25 Mart 1957 Roma 
Antlaşmasıyla A.E.T.'yi (Avrupa Ekonomik Topluluğunu) oluşturmuşlardır. Süreç 
içinde topluluk genişlemiş ve bugün Avrupa Birliği adı altında 27 üyeden oluşan 488 
milyon nüfusa sahip ve 5 milyon kilometrelik bir birlik meydana gelmiştir. 

Onsekizinci yüzyılın ortalarından beri önce Osmanlı İmparatorluğu daha sonra 
Türkiye Cumhuriyet'i yönünü Batı'ya çevirmiştir. Osmanlı'da batılılaşma çabaları 
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yüzeysel kalmışsa da Genç Cumhuriyet'in batıyla bütünleşme çabalarının biçimsel 
olmaktan çok radikal olduğu gerçeği yadsınamaz. Bunda en önemli etken de mutlak 
veya meşruti monarşinin yıkılarak önce Cumhuriyet'in kurulması, daha sonra da 
devletin laik içerik kazanmasıdır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, Avrupa Konseyi'nin (1949) kurucu üyesi 
olmuş ve 1959'da Roma Antlaşma'sıyla kurulan AET'ye 12.09.1963 tarihinde imzalanan 
Ankara Antlaşması ile aday ülke olmuştur. 

Ekonomik birliği gerçekleştiren AB bugüne kadar siyasi birliğini 
gerçekleştirememiştir. Bunda çok hızlı genişlemenin yanında AB'yi oluşturan ülkelerin 
farklı tarihsel, toplumsal ve kültürel yapılarının olduğu gerçeği de yadsınamaz. 

Bugün Türkiye AB önünde bekletilmektedir. Ucu açık müzakereler sonucu 
topluluk müktesabatını yerine getirse de birçok ülke, Türkiye'nin AB'ye kabulü için 
referanduma gideceğini şimdiden açıklamış bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak 
Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkeleri Fransa ve Almanya Türkiye'ye "İmtiyazlı 
Ortaklık" önermekteler ki, orta veya uzun vadede gerçekleşecek de budur. 

Roma Antlaşması, demokrasi ile yönetilen tüm Avrupa ülkelerinin AET'na 
girebileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle 70'li yılların ortasına kadar faşist 
diktatörlüklerce yönetilen İspanya ve Portekiz'in adaylık başvuruları reddedilmiştir. 
Benzer şekilde Yunanistan ve Türkiye'de de askeri darbeler sonrası üyelik müzakereleri 
askıya alınmıştır. 

Batı uygarlığı çok kültürlülük üzerine oluşmuştur. Uygarlığın temeli insan hak ve 
özgürlükleri ve demokrasi üzerine bina edilmiştir. Batı, demokrasiyi temel kriter 
alırken, onun olmazsa olmaz koşulu laiklik ilkesini de amaçlıyor olması gerekir. Ucu 
açık müzakerelerle AB Türkiye'den diğer aday ülkelerden talep etmediği koşulları 
dayatıp laiklik ilkesinden hiç söz etmemesi düşündürücüdür.  

Batı, laiklik sorununu büyük oranda çözmüştür. 

- Yunanistan, Polonya gibi ülkeler dışında –ama büyük çoğunluğu Sunni-Hanefi 
mezhebinden olan Türkiye'nin laiklik konusundaki yaklaşımını gözardı etmektedir. Bu 
konuda Avrupa Konseyi'nin yargı organı olan A.I.H.M. (Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi)'nin gerekçeli kararları AB'ye nazaran daha ilkelidir. 

Laiklik ilkesini bir kenara bırakarak Türkiye'ye "demokrasi"yi dayatmak akıllarda 
şu soruyu uyandırıyor: Türkiye bir İslâm ülkesidir, olabildiğince "Ilımlı" olsun nasıl 
olsa tam entegrasyonu olanaksızdır -tüm ekonomik siyasi kriterler yerine getirilse dahi-, 
ama, bizim denetimimiz altında olsun. 

Türkiye'ye bu rolü biçmek Mustafa Kemal'in amaçladığı uygar uluslar arasında 

eşit ve onurlu bir yer almaktan uzaklaştırmaktır. 
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GİRİŞ 

Demokrasi, çoğunluğun tercihlerinin siyasal iktidara taşınmasıdır ki bu da özgür 

seçimlerle mümkündür. Ama demokrasilerin olmazsa olmaz kuralları da vardır. 

Çoğunluğun iradesinin siyasi iktidara taşınması ne kadar doğalsa azınlığın hak ve 

özgürlüklerinin teminat altına alınması gerekliliği de o denli doğaldır. Çoğunluğun 

iradesi azınlığın hak ve özgürlükleri önünde sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde 

çoğunluğun azınlık üzerinde tahakkümü oluşacaktır ki bunun adı çoğulculuk değil 

çoğunlukçuluk olacaktır. Çoğunluğun diktasını önleyebilmek için demokrasiler 

koruyucu mekanizmalar oluştururlar. Bunlardan birincisi laiklik ilkesidir ki 

demokrasiyle et ve tırnak gibidir, birbirinden ayrılmazlar. Hiçbir demokrasi din temelli 

olamaz ve dini referanslar kullanamaz. Laiklik ilkesi nasıl korunacaktır? Devletin tüm 

inanç ve inançsızlıklara karşı eşit mesafede durmasıyla gayet tabii... 

Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri de partiler demokrasisi ve güçler 

ayrılığı ilkesidir. Maalesef bugün batı demokrasilerinde yasama ile yürütme iç içedir 

ama yargı birtakım aksaklıkları bulunsa da bağımsızdır. Bağımsız yargı hem yasamayı 

hem de yürütmeyi denetler. Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması ve fırsat 

eşitliğinin sağlanması bu yolla olacağı gibi siyasal iktidarın olası haksız tasarruflarına 

karşı bir fren mekanizması da ancak bu şekilde mümkündür. Fransız İhtilali üzerinden 

iki asırdan, Anadolu İhtilali üzerinden ise 80 yıldan fazla bir zaman geçmiştir. 

Monarşilere karşı verilen demokratik devrim sürecinde güçler birliği ilkesi o günlerin 

koşullarında anlaşılır bir durumdur. Ama 21. yüzyıl başında bu ilkeyi savunmak 

mümkün değildir. Bu arada insanın 1924  Anayasası günün koşullarına göre revize 

edilebilseydi ve yargının mutlak bağımsızlığı da sağlansaydı 1960 Askeri Darbesine 

gerek kalır mıydı? diye sorası geliyor. Demokrasi  yaşamı algılayış ve yorumlayış 

biçimidir.  Demokrasi, amacına ulaşmak için sığınılmış bir araç değildir. Çağın 

gereksinimlerine göre sürekli gelişen, zenginleşen bir kavramdır. Bu nedenledir ki İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi toplumların taleplerine göre sürekli gelişmektedir.  
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Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri de katılımcı olmasıdır. 

Katılımcılık; sendikalar, meslek kuruluşları, üniversiteler gibi kuruluşların doğrudan 

değil de daha dolaylı olarak siyasal-toplumsal yaşama katılmaları ve başvuru mercii 

olmalarıyla mümkündür. Örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığı veya siyasi 

mülahazalarla baskı altına alındığı bir toplumda demokrasiden bahsetmek mümkün 

değildir. Doğaldır ki bu katılım toplumun nüfusunun yarısından fazlasının-kadınların- 

dışarıda tutulmasıyla gerçekleşemez. 

İfade ve basın özgürlüğü de demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biridir, 

şiddete prim vermeyen her türlü ifadeye sınır getirilemeyeceği gibi basın da her türlü 

baskıdan ve tekelleşme eğiliminden arındırılmalıdır. 

Demokrasi aynı zamanda çağdaş eğitime, aklın ve bilimin önderliğine gereksinim 

duyan bir rejimdir. Eğitim her türlü hurafeden ve dini kaygılardan arındırılmalı ve 

özellikle  yüksek öğrenim kurumları mutlak anlamda siyasal baskıların dışında 

tutulmalıdır.  

Çok partili demokratik yaşama geçildikten sonra siyasal iktidarlar yukarıda kısaca 

değindiğimiz bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklere, kendilerince meşru olan 

nedenlerle müdahale etmişlerdir. Bu müdahalelerin dozu yıllar itibarıyla daha da 

artmıştır.  

Bugün gelinen nokta, Laik Demokratik Cumhuriyet’in kuşatılmış olmasıdır. İlk ve 

orta öğretim kurumlarından sonra YÖK ve üniversitelere sıra gelmiştir. YÖK’ün içeriği 

boşaltılacak ve islami kurumlaşma sağlanacaktır. 

Benzer şekilde yargı da bir kuşatma altındadır. Yüksek yargı organları giderek 

siyasal iktidarın denetimine alınacaktır. Kuşatmanın bir diğer ayağı da medyaya 

yayılmıştır.  

Laik Demokrasinin olmazsa olmazlarının bir bir içlerinin boşaltıldığı hatta 

çökertildiği Türkiye aynı anda Avrupa Birliği’yle bütünleşme sürecini yaşadığı savında. 

Toplumumuz gittikçe bağnazlaşıyor , muhafazakarlaşıyor, şoven milliyetçilik 

azgınlaşıyor. Son kamuoyu yoklaması türban takanların son yıllarda dörde katlandığını 

gösteriyor. Eğitimin ortalama süresinin dört yıl olduğu, islamı kimlik tanımında  
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referans sanan bir ülkenin aynı zamanda kültürel bir proje olan AB’yle hangi ortak 

noktada buluşabileceğini anlamak oldukça zor. 

Böyle bir bütünleşmenin imkansızlığını mevcut siyasi iktidarın görememesi 

mümkün değil. Aynı şekilde AB kurumlarının da bunların farkında olamaması pek 

olanak dahilinde değil.  

Çalışmanın bu olgular eşiğinde değerlendirilmesi umudundayız. 

Türkiye bugün AB ile bütünleşme sürecinde 70’li 80’li yılların çok çok 

uzağındadır. Dinsel fanatizmin ve milliyetçi şovenizmin –ki her ikisi de ABD ve AB 

taşeronluğunu yapmaktadır- had safhada olduğu ülkede kültürel entegrasyondan değil 

ekonomik kapitülasyonlardan bahsedilebilir. 
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BÖLÜM 1 

1. DİNSEL İNANIŞIN KÖKENİ 

Din, insanın "kutsal"la, daha somut bir ifadeyle "Tanrı"yla ilişkili inançlarının ve 

bu inançların kapsadığı doğmaların ve ibadetlerin bütünüdür. Dünyanın en eski dinleri 

çok tanrılıdır ve insan biçimcidirler. İlkel dinler, bir doğma ve uygulama düzenine 

kavuşmamış oldukları için daha çok dünyevi değerler taşırlardı. Bu dinlerin sembolleri 

de daha verimliydiler ve halkın düzenli bir yaşam özlemine yanıt verirlerdi. İnsan 

zihninin gelişmesi ve üretimdeki değişmeyle birlikte somut tanrılar kavramı 

soyutlaşarak süreç içinde tek ve mutlak kudrete tek tanrıcılığa yönelinmiştir. Bu 

dönüşüm insanların insan biçimli tanrılar karşısında kuşkuya düşmesiyle başlamıştır. 

Tek tanrıcılığa yönelişin ilk felsefi temeli Eski Yunan'da Elelia, Paermenides'ın 

"Bir Varlık" ıyla ve Platon'un "iyi idea"sıyla atılmıştır. İyi İdea tüm İdea'ların üstünde 

yer alır.1  

Felsefi düzeyde çok tanrıcılıkla tek tanrıcılık arasında biri tanrı tanımazlığa öbürü 

hep tanrıcılığa (Panteizm insanla Tanrının özdeşleşmesi) uygun düşen iki felsefe 

devrimi Epicuros'çuluk ve Stoa'cılık (M.Ö. 3. ve 4. YY Zenon Akılcılık) yer alır. Tek 

tanrıcılığın kökenlerini en eski uygarlıklarda görüyoruz. Tek tanrıcılık hıristiyanlığa 

kadar büyük bir gelişme göstermemiştir. Hep yerel kalmıştır. İbrani dini ise yerellikle 

birlikte aşırı türde tanrı korkusu düşüncesini getirmiştir. İran'da zerdüşt dini tek tanrı 

kavramını geliştirirken giderek çok tanrılı pagan din anlayışına dönüşmüştür. Tek 

tanrıcı büyük dinlerin tarihsel çizgide üçüncüsü olan İslâm Dini Arap Yarımadası'nda 

Muhammed'in aracılığıyla temellendirilmiş daha sonra Al-Razi, Biruni, El Kindi, 

Farabi, İbni Sina, Gazali, İbn-i Rüşt gibi filozoflarca felsefi arayışlara götürülmüştür.2

                                                 
1 Afşar Timuçin, Felsefe Sözlüğü, Genişletilmiş 2. Baskı, İnsancıl Yayınları, İstanbul 1988, s.87. 
2 a.g.e., 88. 
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1.1. HIRİSTİYANLIĞIN YAYILIŞI 

Hıristiyanlık ROMA İmparatorluğu'nun resmi din olarak kabul edildiği 324 

yılından itibaren İmparatorların hem devletin, hem de kilisenin başkanı oldukları savıyla 

yayılmağa başlamıştır. Aşağı yukarı 1000 yıllık bir karanlık dönemin baskısına karşın 

X. Yüzyıldan itibaren kilisenin devlet yönetiminden elini çekmesine dair gizli 

örgütlenmeler başlamıştır. XII ve XIII yüzyıllarda Katolik dünyası Kilise'ye karşı 

muhalif hareketlerden geçilmez olmuştur. Batı'nın "Karanlık Çağ" bataklığından 

kurtulması, eski Yunan ve Roma Uygarlıkları ile yeniden ilişki kurmasıyla başlamıştır. 

Rönesans (yeniden doğuş) gerçek anlamda bu demektir. Hıristiyan dünyası İslâm 

Dünyası ile ilişkiyi İslâm dünyası bilginleri (İbn-i Rüşt, İbn'i Sina, Farabi...) aracılığıyla 

kurabilmiştir. Bilindiği gibi İslâm'da rasyonalizmin temsilcisi olan mutezile mezhebine 

mensup bu bilginlerden İbn'i Sina batıda Amr olarak bilinirdi ve öğretisi tıp aleminde 

18. yüzyıla dek batıda kullanılmıştır. İslâm dünyasında şirk ilan edilen bu mezhep yerini 

süreç içinde içtihat kapısını kapalı tutan imam Gazali'nin görüşlerine bırakmıştır.  Bu 

bilginler vasıtasıyla Aristo Platon, Seneca, Cicero gibi büyük düşünürlere 

ulaşabilmişlerdir.3 Batılı düşünürler Aristo'nun fikirlerini her ne kadar Hıristiyanlığın 

katı çemberleri içine almayı denemişlerse de onun akılcı felsefesine dalmaktan 

kendilerini alamamışlardır. Örneğin St. Thomas d'Acquin her ne kadar Aristo 

düşüncesiyle Hıristiyanlığı açıklamaya çalışmışsa da onun akılcı düşüncesini ve deney 

ve gözlemlere dayanan yaklaşımlarını gözardı etmemiştir. Ortaçağ batısında düşünürler 

"meşruiyet" ve "demokrasi" yollarını açan görüşleri eski Yunan kaynakları ve özellikle 

Aristo'dan esinlenerek işleyebilmişlerdir. Padova'lı Marsiglio, St. Thomas, Wycliffe 

batının en karanlık dönemlerinde bile seslerini yükseltebilmişlerdir.4 Batı'dan William 

Ockom (ölümü 1349) Wycliffe gibi düşünürler mevcut bütün kurumlara ve gerçek 

sanılan her olguya kuşkuyla yaklaşmışlar ve aklın verilerini ön plana almışlardır. 

Katolik Kilisesi'nin din devletleri, engizisyon mahkemeleri kurmalarıyla tüm 

ortaçağı kan gölüne boğarken daha X. yüzyıldan itibaren kilisenin devlet üzerinden 

ellerini çekmesi için örgütlenmeler başlamıştır. XII. ve XIII. yüzyılda Batı'da 

                                                 
3 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm, Sis Çanı Yayınları, s.21,  
4 a.g.e., s.22. 
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tarikatlardan geçilmez olmuştur.5 XIV. Yüzyılda John Wycliffe, İngiltere'de kiliseye 

karşı köylü ayaklanması başlatmıştır. XV. Yüzyılda Papaz Jan Huss, Papa tarafından 

aforoz edilerek yakılmıştır. Benzer acımasızlığı engizisyon mahkemesi tarafından, 

ülkesini korumak için savaşan ve ölümünden sonra azizeliğe yükseltilen Jeanne d'Arq'ı 

yakılma gerekçesinde görmekteyiz. Mahkemenin gerekçeli kararı aynen şöyledir: "Bu 

kadın, Tanrının kendisine peçe olarak verdiği saçı zamansız olarak kestiği ve kadın 

elbiselerini çıkartıp erkek elbiseleri giydiği için dinini inkar etmiştir".6 Katolik 

kilisesinin akıl almaz baskılarına karşı Almanya'da 1517'de Martin Luther başkaldırmış 

ve Protestanlığı kurmuştur. 1572'de Katolik kilisesinin din devleti Fransa'da Saint 

Barthélémy Katliamı diye tabir edilen Protestan avını başlatmış ve bir gecede Paris'te 

3000 kişi katledilmiştir. Bu katliamlar 1593'e kadar sürmüştür.7 Yine, ortaçağda katolik 

din devleti olan İngiltere'de Papalığın Kral XIII. Henry'nin karısından ayrılarak sevgilisi 

Anne Boleny'le evlenmesine izin vermemesi üzerine İngiliz Protestan Kilisesi 

kurulmuştur (1532). Bu kez de Protestan din devleti kendi saflarına çekemediği din 

adamlarını cezalandırmağa başlamıştır. Rönesans'ın en önemli yapıtlarından biri olan 

"Utopia"nın yazarı Thomas More bu yeni kiliseye katılmadığı için 1535'de ölüm 

cezasına çarptırılmıştır. XVI. yüzyıldan sonra da İngiltere'de Katolikler, Presbiteryenler, 

her iki mezhebin sentezini yapanlar Piskoposlar, Presbiteryenler ve Püritenler arasında 

kanlı iktidar kavgaları başlamış ve bu din, mezhep kavgaları XIX. yüzyıla kadar 

sürmüştür.  Nitekim 1558'den itibaren Lalvinci Presbiteryenler büyük baskılar 

karşısında yeni kıtaya, Amerika'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. 

Her ne kadar laik devlet kavramı Fransız İhtilali ile birlikte uluslararası bir nitelik 

kazanmışsa da Batı uygarlığı daha XIII.-XIV. yüzyıllardan itibaren yeni keşiflerle 

sermaye birikimi sağlayan ticaret burjuvasının din devletine karşı mücadeleye 

başladığına tanık olunur. Önce Rönesans'la inanan insan kavramı yerini düşünen insana 

bırakmış ve XVIII.yüzyılda da aydınlanma felsefesi ile birlikte insan kendi varlığının 

bilincine vararak, din, töre, ahlâk gibi konularda kendi aklının ve bilincinin irdelemesi 

aşamasına ulaşmıştır. 

                                                 
5 a.g.e. s.23 
6 Toktamış Ateş, Dünyada ve Türkiye'de Laiklik, Ümit Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, 2000, s.58.  
7 Aydınlarımız ve Laisizm, Demirtaş Ceyhun, s.23. 
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1.2. İSLÂM'IN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 

Bilindiği gibi, İncil, gökten inmemiş, İsa'dan sonra dört havarı tarafından M.S.60 

ilâ 110 yılları arasında kaleme alınmıştır. Yeni Ahit'teki İnciller Matyuş, Markos, 

Luka ve Yuhanna'nın kaleme aldıkları İncillerdir. Bu 4 havariden bir Aziz Luka, İsa'yı 

hiç görmemiştir ve başkalarından dinlediği öykülere dayanarak İsa'nın çocukluğunu 

anlatmıştır.8 Hıristiyanlığın ilk yıllarında ve yayılma sürecinde yüzlerce İncil ortaya 

çıkmış, ancak M.S. 4.yüzyılda kilise, yukarıda sözünü ettiğimiz 4 İncil dışında 

kalanların uydurma oldukları konusunda bir karar almıştır. 

Oysa, İslâm inancına göre Kur'an, gökten vahiyle inmiştir. Tanrı'nın 

kitabıdır.Tanrı'nın buyruklarıdır. Bu nedenle şeriat hıristiyanlık'ta kiliseden (ruhban 

sınıfından kaynaklansa da) müslümanlıkla kutsal kitaptan, Tanrı'nın kitabı Kur'an'dan 

kaynaklanmaktadır. Müslüman inanışına göre, İslâm, en son ve en yetkin din ve 

Tanrı'nın son buyruğudur. Bu gerekçeyle insanlığın en sonunda İslâm'da buluşacağı 

kesindir. Bu nedenle tüm insanlığı İslâmlaştırmak her müslüman'ın görevidir. Oysa, 

Arap Yarımadası'nda doğan ve Peygamber'in ölümünden sonra (8 Haziran 632) gerek 

dört halife ve gerekse Emeviler döneminde (661-750) Kâbil, Hindistan, Kuzey Afrika, 

Mısır'dan Atlantik kıyılarına, ardından Kuteybe komutasındaki Arap Orduları Batı 

Türkistan Azerbaycan üzerinden Çin sınırına kadar genişleyen ve Tarık Bin Ziyad 

komutasındaki ordularla İspanya ve Avrupa'nın iç bölgelerin ele geçirilmesiyle yayılan 

İslâm Dini9 bir Arap İdeolojisi olarak doğmuştur. Müslümanlar, İslâm'ın doğuşundan 

önce, Arap Yarımadasının karanlığa gömülü olduğunu yani "Cahiliye" dönemini, 

bilgisizliğin egemen olduğu dönem olduğunu kadına hiçbir özgürlük tanımadığını öne 

sürerlerse de bunların tarihi gerçekleri yansıttığını söylemek pek zordur. Muhammed'in 

"vahiy"den önceki yaşamı hakkında pek az şey biliyoruz. Büyük bir olasılıkla 571 

yılında Mekke'de doğdu. Muhammed'in aile ve atalarına ait bütün malumat tarihi 

olmaktan ziyade efsanevidir. Peygamber zamanında bir malûmat yoktu; bunlar 

sonradan icat olunmuşlardır. Muhammed, Peygamberin ismi değil lâkabıydı.10 25 

yaşında, hizmetinde çalıştığı Mekke'li zengin bir dulun, Hatice'nin kendisine aşık 

                                                 
8 Toktamış Ateş, a.g.e., s.41 
9 Meydan Larousse, Cilt 6, s.432, Meydana Yayınevi, s.432 
10 Türk Tarihi'nin Ana Hatları (1930) M. Kemal, s.89. 
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olmasıyla evlenir. Kadın aşık olmuştur ve evlenmeyi önerir aralarındaki önemli yaş 

farkına karşın. Dul bir kadının kendisinden hayli genç bir erkeğe evlenme önermesi 

cahiliye döneminin pek de karanlık olmadığını göstermektedir.11 Muhammed kırk 

yaşına doğru, Tanrı'nın çağrısını duyar ilk kez. hıristiyanlar ve onlara özenen Araplar 

gibi zaman zaman çileye çekildiği bir mağarada, Cebraîl Tanrı'nın sözlerini ona iletir.12  

Paniğe kapılmıştır, kendisini cin çarpmış sanmıştır. Kaygılarını çevresiyle paylaşmıştır. 

Bu tür itikatlar Arabistan'da her zaman canlı ve derin olmuştur. Muhammed dahi 

cinlerin varlığına samimi olarak inanmıştır. Gerçekten de şairlerin cinlerden ilham 

aldıklarına inanmıştı. Ticaret yaşamı boyunca Muhammed'in sürekli ilişkide bulunduğu 

İsa ve Musa dinleri mensuplarından dinledikleri itikadını kuvvetlendirmiştir. 

Muhammed dahi bütün cinleri habis ruhlu gibi telakki etti. Ve onları şeytanlarla bir 

tuttu.13 Burada, Muhammed'in içtenliğine inanmak gerekir. İlk inananlar karısı Hatice, 

amcaoğlu Ali ve kölesi Zeyd olur. Kur'an'ın Mekke dönemine rastlayan ilk sureleri din 

içerikli, puta taparlığın kötülüğü ve son hükmün pek yakın olduğu biçimindeydi. Mekke 

egemenleri tarafından önceleri muhalefet edilmemişse de söylemlerin siyasal ve 

ekonomik içerik kazanması nedeniyle baskılar yoğunlaşır, bir kısım mümin 

Habeşistan'a kaçar. Muhammed için de Mekke'de tutunabilme olanağı kalmayınca önce 

Taif'e, bu girişim de sonuç vermeyince, Medine halkının davetini kabul eder ve buraya 

yerleşir. Kendisini izleyenler arasında Ebu Bekir, Ömer ve Mekke'nin egemen 

ailelerinden Osman da vardır.14 İslâm tarihinde ilk ve gerçek tarih budur. (622 yılı). Bu 

tarihe kadar dar bir çerçevede inancını yaymağa çalışan Muhammed bu tarihten sonra 

hem dini, hem de siyasi önder oluyordu. İslâm öncesi otoritenin kaynağı kamuoyuyken 

artık tek kaynak Tanrı ve onun yeryüzünde emredici hükümlerini uygulayacak, elçisi 

Peygamberdi. 622'den Muhammed'in ölümüne kadar bir çok savaş yapılmıştır. (Bedir, 

Uhud, Hendek, Huneyn...). Bunların nedenleri hem İslâm Dini'ni yaymak, hem iktisadi 

ve hem de siyasi iktidarı pekiştirmek içindir. Peygamber, 632 yılında "veda haccı"nı 

yapmış ve aynı gün vahyedilen bir Kur'an ayeti Muhammed'in Tanrısal görevinin son 

bulduğunu açıklar: "Bugün sizin dininize kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetleri 

tamamladım. Size din olarak İslâm'ı verip ondan hoşnut oldum" (Maide Suresi, 3).15

                                                 
11 Server Tanilli, İslâm Çağımıza yanıt verebilir mi, Cem Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul, 1993, s.34. 
12 A.g.e., s.35. 
13 Türk Tarihi'nin Ana Hatları, Tarih II, s.91. 
14 Tanilli, s.37. 
15 A.g.e., s.47. 
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Peygamber'in ölümünden sonra iktidara gelen 4 halifenin seçim yoluyla geldiği 

iddia edilir ki bu doğru değildir. Bu iddia ile savunulan görüş İslâm'ın serbest seçim 

sistemine ve "cumhuri" devlet biçimine temel sağladığıdır. Halbuki, bu gerçek dışıdır. 

Muhammed'in ölümü üzerine Ensar'dan altı kişilik bir grup Medine'de Takfa bin Sa'ida 

denen bir mahalde toplanır ve Sayid İbn-i Ubeyda'yı halife olarak seçmeğe karar verir. 

Bu oylama yapıldığı sırada Ebu Bekir ve Ömer, Cami'de ibadetle meşguldürler. Haberi 

alır almaz gelirler ve derhal oylama işlemini durdururlar. Ebu Bekir'in bu 

müdahalesinden sonra Ensar bu karardan döner ve onu halifeliğe getirir.16 Ebu 

Bekir'den sonra halifeliğe gelen Ömer bin Hattab, seçim yolu ile değil, bir tür atama 

yolu ile bu göreve gelmiştir. Ebu Bekir kendisinden sonra halifelik makamına Ömer'i 

atayacaktır. Ömer'den sonra ise Osman'ın seçilmesi de 5 kişilik bir heyetin kararıyla 

olmuştur. Halife Osman'ın on iki yıllık halifeliği sırasında Kur'an derlenmiş ve 114 

sureden oluşan bir metin oluşmuştur. Son halife Ali de aynı sistemle seçilmiştir.17 661 

yılında hilafet makamı Emevi hanedanlığını kuran Muaviye'ye geçer. Muaviye'nin 

ölümünden sonra saltanatın oğlu Yezid'e geçmesi usulüyle birlikte halifelik ırsiyet 

esasına dönüşür. Gerek Emeviler'de (661-750) ve gerekse Abbasiler'de (752-1258) 

iktidara geliş biçimi demokratik olmamıştır. 

İlhanlı İmparatoru Hülagü Han 1258'de Bağdat'ı alarak son Abbasi halifesi 

Mutesım'ı öldürerek Abbasi Devletine ve Abbasi hilafetine son vermiştir. İlhanlılar’ın 

kıyımından kurtulan Abbasoğlu Ahmet belki de bu hanedandan hayatta kalan tek 

kişiydi. Mısır'da 1250 yılında kurulan Memlûkların hükümdarı Baybars'a sığındı. Son 

Abbasi halifeleri Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır'ı alana kadar hiçbir otorite ve 

işlevleri olmaksızın Mısır'da kaldılar. Yavuz'un da hilafeti Abbasiler'den almasının 

nedeni kendisine alternatif bir güç oluşmasını engellemek içindir. 

                                                 
16 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyete, Kaynak Yayınları, Dördüncü Basım, 1997, 
İstanbul, s.165. 
17 Laiklik, Toktamış Ateş, s.86. 
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1.3. TÜRKLER VE İSLÂM 

Ünlü tarihçi H. G. Wells "The Outline of History" adlı yapıtında Yugu Chwang 

adındaki bir budist bilginin 45 yılında Hindistan'a kadar uzanan gezisiyle ilgili anılarına 

ve bu anılarda Türklerle ilgili eleştiri ve izlenimlere değinerek o dönemler itibariyle 

Türk Uygarlıklarına yer verir. Wells'in söylemesine göre Türklerin o eski dönemlerde 

kurdukları devletlere ve kent yaşamlarına benzer nitelikteki örneklere Anglo 

Sakson'larda bile pek rastlanmaz.18 Wells şöyle demektedir: "Gezici (Yuoug Chwang) 

bizlere sadece Türkistan diye bilinen yerlerdeki Türkleri değil ve fakat kuzey yolu 

olarak anılan bölgelerdeki Türkleri de tanıtır. Buralardaki birçok kentlerden ve bakımlı 

yerlerden söz etmekte olan gezicinin anlatısına göre Semerkand büyük ve refah içinde 

bir kentdir. Ahalisi son derece uygardır. Sonra hatırlatalım ki o tarihler itibariyle 

böylesine uygarlaşmış kentlere Anglo-Sakson İngiltere'sinde rastlamak mümkün 

değildir..."19

Arap İmparatorluğu mutlak bir monarşiydi. Peygamberin halefi olarak ve onun 

kutsallığından büyük bir kısmını miras yoluyla ele geçiren halifenin yönetiminde 

mutlak bir monarşi sözde seçimle iş başına gelmişti. Fakat kısa bir süre sonra miras 

yoluyla iktidara gelinir oldu. Ülkemizde resmi tarih daha doğrusu şeriatçı mantalite 

Türklerin tarihini İslâmla başlatma çabası içindedir. Gerçek bu mudur? Tarihçiler en 

eski Türk aşiretlerini Orta Asya'da Hiung-Nu adıyla anılan topluluklardan olduğunu 

söylerler. Hiung'lar milattan 206 yıl önceleri, Çin'in batısında büyük bir imparatorluk 

kurmuş olarak milattan sonra birinci yüzyıla kadar, yani üç yüz yıla yakın bir süre 

yaşamışlardır. Yine İslâmdan önceki büyük Türk devletlerine örnek Tu-Kiu 

İmparatorluğu'dur. Milattan sonra III.yüzyıldan VIII.yüzyıla kadar, beşyüzyıl 

yaşamışlardır. Yukarıda söz konusu edilen Hiung-Nu Türklerinin bazı kabilelerine 

Çinliler Tu-Kiu adını takmışlardı. Başlangıçta küçük ve sayısı az bir birlik olan bu Tu-

Kiu'lar giderek güçlenmişler ve 6.yüzyılda Altaylar'dan "Caspian"a kadar olan sahaları 

işgal etmişler ve böylece Yu-Kiu diye bilinen büyük devleti oluşturmuşlardır.20

                                                 
18 A.g.e., s.89 
19 Şeriat Devletinden ... s.97. 
20 a.g.e., s.96 
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İslâm öncesi Türkün yaşamında bağımsızlık öğesinin önemli yer tuttuğunu, aklın 

önceliğini ve kadının toplumdaki seçkin yerinin korunduğunu görmekteyiz. Yine VIII. 

yüzyıl Göktürk kitabelerinden anlaşılmaktadır ki Türk devlet yaşamını belirleyen 

yasalar gökten inme değil insan yapısı yasalardır. Devlet kendi yetkili organlarınca 

vaz'edilmiş yasalara göre yönetilir ve hükümdar keyfi olarak değil fakat önceden belli 

yasa ve törelere uygun olarak yönetmek zorundadır. Bu gelenek Türklerin İslâmı kabul 

etmelerinden sonra dahi örneğin Selçuklular ve İlhanlılar zamanında da süregelmiş ve 

ufak tefek değişikliklerle Osmanlılara geçmiştir. Her ne olursa olsun muhakkak olan 

şudur ki İslâm öncesi Türk siyasal hayatına Araplar'da olduğu gibi anarşik aşiret hali 

değil askeri aristokrasiye dayalı örgütlenmiş bir rejim hakim olmuştur.21 Genel görüş 

Türklerin İslâm'ı gönüllü olarak seçtikleri yönündedir. Türklerin İslâm öncesi devlet ve 

yaşam biçimini önemsemeyen ve varlığını İslâmla başlatan bu anlayış İslâm'ı kabul 

etmeden önce Türklerle Araplar arasındaki kanlı çatışmaların dört halife döneminin 

sonundan itibaren başladığı tarihi bir gerçektir. Türklerle Araplar Maveraünnehir'de 

yani bugünkü Kazakistan, Özbekistan ve İran'a kadar yayılan bölgede karşılaşmışlardır. 

Çatışmalar Horasan'da, Semerkant, Buhara gibi kentlerde odaklanmıştır. Kuteybe bin 

Müslim, Yezid bin Mühelleb, Said bin Harosi, Eşres bin Abdullah, Naesr bin Seyyar 

gibi Horasan valileri binlerce Türk'ü öldürmüş Arap komutanlarıdır.22 Emir Kuteybe 

ağaçlara asarak öldürttüğü yetmişbin Uygur Türkü'nü hangi barışsever, hangi kardeşlik 

duygusuyla yoketmiştir bilinmez.23

Ortaçağ dinlerin siyasal parti işlevini gördüğü bir dönemdir ve özellikle 

müslümanlığın yayılma anlayışı savaş temeline dayanır. 

Aslında müslümanlara karşı oluşturulan Haçlı Seferlerinin dördüncüsü katolik 

latin kökenli Batı Avrupa'nın mezhep farkından dolayı düşman gördüğü Ortodoks 

Bizans'ı işgal etmesidir. Papa III. Innocentus önderliğindeki Katolik Haçlı Ordusu o 

zamanlar Konstantinopol denilen İstanbul'u zaptederek Bizans'ta Latin İmparatorluğunu 

kurarlar (1204). 57 yıl süren bu işgali gazeteci-yazar Murat Bardakçı 25 Eylül 2005 

tarihli Hürriyet Gazetesinde şöyle aktarıyor. 

                                                 
21 a.g.e., s.107. 
22 Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, 8. Basım, İstanbul, Nisan 2006, s.18. 
23 İsmet Zeki Eyüboğlu, İslâmda Bölünmeler Gelişmeler, Miletos Yayınları, İstanbul, 1994, s.59. 
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"Haçlı Seferleri başlayalı neredeyse bir asır olmuş, Ortadoğu'nun altı üstüne 

gelmiş ve Selahaddin-i Eyyubi'nin 1189'da Kudüs'ü fethetmesi üzerine hıristiyan 

dünyası şaşkına dönmüştü. 1200'lerin başında, zamanın Papa'sı III. İnnocentus'un 

teşvikiyle yeni bir haçlı ordusu toplandı. IV. Haçlı Seferi'ne girişildi ve askerler 

Venedik gemileriyle İstanbul civarına taşındılar. Önceden yapılan planlara göre burada 

fazla kalmayacak ve Kudüs'ü kurtarmak için yola koyulacaklardı. Ama o dönemin 

Bizans zenginliği fakir Avrupa'nın gözlerini kamaştırdı ve Kudüs yerine 

Konstantinople'de kaldılar. Bu işgalden sonra kent adeta yağmalandı. Evlerin, 

sarayların, resmi binaların yağmalanmasından sonra sıra Ayasofya'ya geldi. Sütunlar 

söküldü şifalı olduğu gerekçesiyle kilise yağmalandıktan sonra müstehcen, rezil 

sahneler yaşandı. Yağmalanan eşyaların bir kısmı zaman içinde kaybolurken bir kısmı 

da Vatikan'da ve diğer dini merkezlerde koruma altına alındı. Hipodrom'daki heykeller, 

azizlerin kemikleri, İsa'ya ait olduğuna inanılan ve bugün Torino'da olan kefen ile 

Venedik'teki San Marco Meydanı'ndaki kilisede muhafaza edilen dört at heykeli 

yağmalananlar arasındaydı." Aynı İstanbul 29 Mayıs 1453'te Fatih'in İstanbul'u 

fethetmesinden sonra bir kez daha yağmaya uğramıştır. Fatih Sultan Mehmet de 

İstanbul'u fethettikten sonra üç gün üç gece kente girmemiş, askerlerinin kenti 

yağmalaması için beklemiştir. 

Bu cihad hareketlerini dinlerin kökeninde aramak gerektiği inancındayım. 

Tarihçilere göre İsrailoğulları Arap (Sami) kökenlidir. Filistinliler ise köken olarak 

Girit'lidir. Zamanla saflar değişmiştir. İki farklı kökenden gelen halk tarihin en uzun, en 

kanlı savaşlarına girmişlerdir. İsrailoğullarının kutsal kitabı olan Ahdi Atik'in önemli 

bir kısmı Filistin'lilerin Yahudilerle olan savaşlarını konu eder ki bugün de değişen pek 

bir şey yoktur. 

En sağlam İslâm kaynaklardan öğrenmekteyiz ki, Peygamber İslâmı yaymak ve bu 

arada ganimet toplamak için 29 savaş yapmış, kırktan fazla çete yollamış, ele geçirdiği 

malları, esir kadınları taraftarları arasında paylaştırmış, erkekleri çoğu kez kılıçtan 

geçirmiş (örneğin Beni Kureyza kabilesinin 800 erkeğini bir günde kafalarını kestirdiği 

gibi) ayrıca kendisine muhalefet eden şairleri en dehşetli bir biçimde yok ettirmiştir.24

                                                 
24 Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyete, s.506 
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Peygamber, daha ilk anlardan itibaren yeryüzünü "Darül Harp" ve "Dar-Ül 

İslâm" olarak ikiye ayırmıştır ki "Darül İslâm"ın sınırı yoktur. Bu ardı arkası gelmez 

savaşların da gerekçeleri Kur'an'da açıklanmıştır. "Ganimetler Allah'ın ve 

peygamberindir"25 veya ganimet olarak elde ettiğiniz şeyin mutlaka beşte biri Allah'ın 

ve peygamberin yakınlarınındır".26

Şeriatçı kafayla şartlanmış Osmanlı Devleti de din adına fetihlere yönelmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1606 yılına kadar geçen süre içinde 35 savaş 

yapmışızdır ki bu da her 7-8 yıla bir savaş demektir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin bu 

savaşkan tutumu Sèvres teslimiyet görüşmelerinde Damat Ferit Paşa'nın yüzüne 

alçaltıcı bir tutumla Fransız başkan Clemenceau tarafından "Türkler işgal ettikleri 

topraklara hiçbir uygarlık götürememişlerdir" veya Llyod George tarafından Türklerin 

savaştan başka bir şey bilmedikleri "Eğer ayda savaş olsa, Türkler mutlaka oraya 

merdiven dayayarak savaşmağa giderler" sözlerinin söylenmesi sonucunu yaratmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi XIV. yüzyılın ikinci yarısından XVII.yüzyılın 

başlarına kadar Osmanlı Devleti 35 savaşa girmiş, bunların 17'sini kaybetmiştir. Aynı 

şekilde Ruslar'la yapılan 13 savaşın 12'sini kaybetmesine karşın yenilginin nedenlerini 

araştıracağına Tanrı'nın takdiri, Tanrı'nın cezalandırması veya kader diye yorumlarla 

durumu kurtarmağa çalışmıştır. 

Her ne kadar Hıristiyan dininin özü ve bu dini yerleştiren İsa'nın tutum ve 

davranışları bakımından Hıristiyanlığın savaş (cihad) fikrini yaymadığı, hatta İsa'nın 

"sana tokat atana diğer yanağını uzat" felsefesini savunduğu öne sürülürse de Ortaçağ 

hıristiyan batının kan ve insan eti kokan savaşlarına tanık olmuştur. Ayrıca İsa'nın "beni 

ananızdan, babanızdan, oğlunuzdan, kızınızdan ve canınızdan çok sevmedikçe inanmış 

olamazsınız" sözleri İncil'de şu şekilde yer almaktadır. "Yeryüzünde barış getirmeye 

geldim sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeğe geldim. Çünkü ben, kişiyle babasının, 

kızla anasının, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymağa geldim. Ve Adem'in 

düşmanları, kendi ev halkı olacaktır. Babayı ve anayı benden çok seven kimse, bana 

layık değildir. (Bkz. Matta İO.34-37) Ben dünyaya ateş atmağa geldim. Şimdiden 

tutuşmuşsa daha ne isterim. Dünyaya barış getirmeğe mi geldim sanıyorsunuz? Size 
                                                 
25 K. 8 Enfâl 1.  
26 K.8 Enfâl 41. 
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derim ki hayır. Ayrılık getirmeğe geldim. Çünkü bundan sonra bir evde 5 kişi olacak, 

3'ü 2'ye, 2'si 3'e karşı çıkıp ayrılacaklardır. Baba oğula karşı, ana kıza karşı, kız anasına 

karşı, kaynana geline karşı, gelin kaynanasına karşı olacaklardır (Bkz. Luka, 12. 49, 51-

53) 

1.4. TEK TANRILI DİNLER ve LAİKLİK 

Musevi dininin kutsal kitabı olan Tevrat, (Tekvin, Çıkış, Leviler, Tesniye) adlı 

kitaplardan oluşmuştur. Tevrat'ın bugünkü şekli İ.Ö. IX. yüzyıl ile IV. yüzyıl arasında 

şekillenmiştir. Ezra ismindeki bir hakan tarafından son şekli verilmiştir. Musa Ezra'dan 

altı asır önce (M.Ö. 1250'de) ölmüştür. Musa döneminde kağıt olmadığı için belge diye 

rivayetlere dayanılır.27 Musevilik, "belli bir etnik gruba dayanan" bir dindir. Ahdi 

Ahid'e göre Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısıdır. Ve İsrailoğulları "Seçilmiş Millet'tir ve 

Filistin vadedilmiş topraklardır. Bu rivayetlerdir ki Yahudi Diasporası, bir milli ruh 

içinde yaşamış bugünlere gelmiştir. Bugün, eğer İsrail'de göreceli de olsun demokratik 

bir yaşam varsa bu Ard-ı Ahit sayesinde değil fakat ülkelerine batının dört bir yanından 

dönen, batının laik kültürünü özümsemiş diasporada aramak gerekir. Fanatizmin en uç 

örneği için 1995'te bir miting esnasında Oslo Barış Antlaşması'nı imzaladığı 

gerekçesiyle öldürülen başkan İzak Rabin'i hatırlamak gerekir. 

Museviler Musa'nın dirilerek bir gün dünyaya avdet edeceği düşüncesindeydiler. 

Mesih bir gün kurtarıcı olarak gelecek ve İsrailoğullarını geçmişlerindeki altın çağlarına 

döndürecekti. Aslen yahudi olan İsa kendini mesih olarak ilan ederek ortaya çıktı. 

Fanatik yahudileri inandıramadığı için de çarmıha gerilerek öldürüldü. "İsa'nın dini" de 

tıpkı musevilikte olduğu gibi İsa'ya toptan yani bir defada indirilmiştir. Hıristiyan 

dininin dogmaları İsa'nın ölümünden sonra havari Paulus tarafından derlenmiştir. İncil, 

yetmiş kadar nüsha arasından ayıklanarak dört nüsha olarak kabul olunmuştur. İsa 

sağlığında tebliğ ettiği dinin "dünyevi değil" uhrevi olduğunu belirtmişti. Bu niteliği ile 

Hıristiyanlık "laik"liğe açık bir din olarak değerlendirilebilir. O, daha başından "Benim 

hükümdarlığımın bu dünya ile ilişkisi yoktur" demişti: Ona göre Sezar'ın hakkı Sezar'a, 

Allah'ın hakkı Allah'a verilmeliydi. Sezar Kralı, Allah ise dini sembolize etmekteydi.28 

Doğuşu itibariyle laikliğe açık bir din olan hıristiyanlık kilise hiyerarşisinin teşekkülü 

                                                 
27 Necip Mirkelamoğlu, Din ve Laiklik, Çev Yayınları, Eylül 2000, s.23. 
28 A. Adnan Adıvar, Tarih boyunca İlim ve Din, s.98. 
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ve ruhban sınıfının çıkması ile bu niteliğini kaybederek, XVI.yüzyıla kadar sürecek olan 

bir zulüm, işkence ve istismar dini halinde, müminlerine ızdırap veren bir nitelik 

almıştır. Kilise babalarının ellerinde aforoz ve engizisyon gibi yaptırım araçları, 

endüljans gibi vasıtalarla servet toplama olanakları bulunmaktaydı. Hem dinin manevi 

gücü hem de sahip olduğu muazzam servetle ruhban zümresi bin yıla yakın saltanatını 

sürdürdü. Tarihçiler, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden (M.S.476) İstanbul'un 

fethine kadar (1453) geçen bu sürece Karanlık Çağ adını verirler.29 Bu dönemde en 

korkulan düşman kitaptı. Çünkü kitap sapkınlıklara yol açmaktaydı. İşte bu inançladır ki 

390 yılında İskenderiye'de 400.000 cilt kitap Piskopos Thephilos tarafından 

yaktırılmıştır. Kiliseye göre İncil'in lisanı Latince'dir ve onu okuyup yorumlayacak 

kilisedir. 

Tüm bu baskılara karşın Tanrı'yı bir baskı unsuru korkutucu kılmaktan çok sevgi 

temeline oturtmak gerektiğini söyleyen Abelard gibi ilâhiyatçılar, "Tanrı ve peygamber 

kitaplarıyla ilim yapılamaz" diye konuşmak nedeniyle yaşamının 28 yılını zindanlarda 

geçiren Roger Bacon, 14.yüzyılda "Dinsel otoriteler ve din kitaplarına körü körüne itaat 

etmek insan haysiyeti ve insan aklının üstünlüğüyle bağdaşmaz diyen Wykliff, Din 

kitaplarıyla ilim yapılamaz tezini savunduğu için Paris Üniversitesinden atılan 

Descartes, kilise tarafından afaroz edilen Galileo, onun tezlerini savunduğu için 

yaşamının 27 yılını hapislerde geçiren Campanella, Hıristiyanlığa ve kiliseye karşı 

savaş açan Voltaire, peygamberlerin özel yaşamlarındaki ahlâka aykırı tutumlarıyla 

(örneğin, İbrahim, Davut) alay eden Paine aydınlanma felsefesinin temellerini 

atmışlardır.30 Kur'an'a göre "her halka bir peygamber gönderilmiştir". Bu sayı 124.000 

ile 224.000 arasında değişmektedir. Peygamberler arasında kendilerine kitap 

gönderilenler şunlardır; Musa'ya Tevrat, Davut'a Zebur, İsa'ya İncil, Muhammed'e 

Kur'an yollanmıştır. 

Akla şu soru gelmektedir. Peygamberlerin hepsi erkek, Allah kadınları bu makama 

layık görmemiş midir?31

                                                 
29 Necip Mirkelamloğlu, Din ve Laiklik, s.22. 
30 İlhan Arsel, Biz Profesörler, Kaynak Yayınları, s.75  
31 Server Tanilli, İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi?, s.74. 
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Ama bu sorunun yanıtını Yusuf Suresi'nin 109.uncu ayetinde bulabilmek 

mümkündür. Bu ayet "Ey Muhammed senden önce kasabaların halkından yalnızca 

erkekleri peygamber olarak göndererek onlara vahyettik" diyerek neden kadın 

peygamber olamayacağını açıklar.32

Akla gelen bir ikinci soru da Muhammed'in dışında bu peygamberlerin hiçbirinin 

tarihsel kişiliği yoktur. Tarih ne Nuh'u tanıyor, ne İbrahim'i, ne Musa'yı hatta ne de 

İsa'yı. Muhammed'in dışında diğerlerinin yaşayıp yaşamadıkları da meçhuldur Kur'an'ın 

diğer kutsal kitaplardan farkı bir kerede değil de 20 senelik bir süreç içinde indirilmiş 

olmasıdır. Bütün İslâm bilginleri ve tarihçiler İslâmiyetten önce bir karanlık çağ olan 

Cahiliye devrinden bahsederler. Pek fazla bilgimiz olmasa da bu devirdeki ahlaksız 

yaşamdan, kızların altı yaşında diri diri mezara gömüldüklerinden bahsedilir.33  Cahiliye 

Devri dedikleri bu dönem sanırım İsa'nın ölümüyle Muhammed'e ilk vahiylerin 

indirildiği 620 yılları arasındadır. Cahiliye döneminde, Araplarının büyük bir kargaşa 

içinde yaşadıklarını ve Kur'an'ın en büyük mucizesinin Arapları birleştirmek 

kaynaştırmak amacını taşıdığını kabul etmek mümkündür. Nitekim (Enfal 8/63)'de 

belirtildiği gibi: "O Araplar ki, haklarında yeryüzünde ne var ne yok hepsini 

harcasaydın, onları yekdiğeriyle kaynaştıramazdın. Fakat Allah Taâlâ onları 

birleştirmiştir".34 Anlaşılmayan nokta kız çocuklarının diri diri altı yaşında toprağa 

gömülmeleri ve erkeklerin birçok genellikle 4'ten çok kadınla evlenmeleridir ki bu 

demografik olarak olanaksızdır. Ayrıca peygamber de kendisinden yaşlı bir dulla 

evlenmiş ve Medine'ye kadar monogamik yaşam sürmüştür. Muhammed dini öncelikle 

Arap kabilelerini disipline etmek ve bu dini Arabistan'da yaymak amacıyla 

kullanılmıştır. Nitekim İbn Haldun'un Mukaddime'sine göre: “Arap insanı ilkeldir, 

vahşidir, hırsız ve talancı ruhludur, yağmacıdır, yalancıdır, uygarlık düşmanıdır, hukuk 

ve kanun anlayışından yoksundur, bencil çıkarlarından başka hiçbir şeye aldırmayandır, 

toplum düzeni duygusundan ve belli bir otoriteye bağlılıktan uzaktır, anarşi içinde 

yaşamaktan hoşlanır”. Bu nedenlerden dolayı İbni Haldun'a göre: Arap halklarını 

ancak uhrevi iktidar yolu ile din emirleriyle yönetme olanağı vardır. Ancak Tanrı 

korkusu ve peygamber zorlamasıyladır ki birleşebilmiş, devlet haline gelebilmiş ve belli 

                                                 
32 Turan Dursun, Kur'an Ansiklopedisi, Kaynak Yayınları, 1994, İstanbul, Cilt 8, s.166. 
33 Necip Mirkelamoğlu, Din ve Laiklik, s.84. 
34 İbni Haldun, Mukaddime, Hazırlayan: Uludağ Süleyman, Dergah Yayınları, 2. Baskı, Mayıs 1998, 
s.363. 

 16



bir otoriteye bağlı olarak düzen içerisinde yaşayabilmişlerdir. Din otoritesi ortadan 

kalktığı an yine kendi başına buyruk olarak anarşi ve vahşet halinde yaşamağa 

mahkumdurlar. Hiçbir millet din otoritesi altına Araplar kadar kolaylıkla giremez.35 

Bilindiği gibi Kur'an'ın dili Arapça'dır. Yusuf Suresi'nin 1. ve 2. ayetlerinde, Zuhruf 

Suresi'nin 1. ve 3. ayetlerinde tekrarlanmıştır. Bu ayetlerde Tanrı, "anlayasınız diye 

Kur'an'ı Arapça indirdik" demektedir. Bu açıklamadaki sesleniş "Araplardan başkasına 

değildir. Çünkü anlaşılsın diye bir metnin dilinin Arapça olması, başka dili konuşanlar 

için gerekçe olamaz. Bu nedenledir ki, İbrahim Suresi'nin 4.ayetinde şu açıklama yer 

alıyor: "Kendilerine apaçık anlayabilsin diye her peygamberi, kendi toplumunun diliyle 

gönderdik".36 Benzer şekilde Şûra suresi'nin 7.ayetinde de Tanrı Peygambere şöyle 

seslenmektedir: "İşte böyle vahyettik sana, Arapça Kur'an olarak Mekke ve çevresini 

korkutasın diye... Kuşku götürmeyen bir toplanma gününün geleceğini bildirerek 

korkutasın diye (vahyettik). (İnsanların) bir kesimi cennete, bir kesimiyse ateşte 

(cehennemde) olacaktır.37 Arap yazarlarının ve bilim adamlarının ortak görüşü 

Muhammed, Arapları milli bir bilinç içerisinde birleştiren, Arap milliyetçiliğini 

oluşturan ilk liderdir ve Kur'an, Arap milliyetçiliğinin temel kaynağıdır. Arap 

Üniversitelerinde Arap dünyasının en ünlü simaları; Muhammed'in herşeyden önce 

Arap Peygamberi olduğunu, İslâmiyet'in Muhammed'in Arap milliyetçiliğinin ilk lideri 

olduğunu, Arapları arap benliğinde birleştirdiğini, İslâmiyetle Arap milliyetçiliğine hız 

kattığını, dünya kamuoyuna sunarlar.38   

Mısır'da Şems Üniversitesi'nde İslâm Tarihi dersleri veren Profesör Ali Husni A. 

Kharbatlı, gerek Muhammed va al-Kavmiyya al-arabiyya ve gerek al-Kavmıyya al-

arabiyya'nın al-Facr ile al-zuhr (Kahire 1960) adlı kitaplarında Kur'an'ın Arap 

milliyetçiliğini yaratan temel kaynak olduğunu ve Arap olmayan müslüman toplumların 

tümünün Kur'an sayesinde Arap niteliğine büründüklerini, araplaştıklarını söyler.39 

Arap aydınlarının bu savlarına dayanak noktaları da Muhammed'in hadisleridir. Bu 

hadislere göre: "Arapları sevmek şu üç nedenle zorunluluktur: bir, ben bir Arabım, iki 

çünkü Kur'an Arapça inmiştir, üçüncüsü ise cennet sakinleri Arapça konuşurlar. 

                                                 
35 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e, s.361-62. 
36 Turan Dursun, Kur'an Ansiklopedisi, Cilt 7, s.261.  
37 a.g.e., s.262. 
38 İlhan Arsel, Biz Profesörler, Kaynak Yayınları, 4 Baskı, Ağustos 1997, İstanbul. 
39 a.g.e., s.201. 
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Muhammed bu arada Arapların en yücesi Kureyşler'dir, Kureyşler'in en yücesi Beni 

Haşim kabilesi, yani kendi kabilesi olduğunu bildirir.40 Bu nedenledir ki birçok aydın 

gibi Mustafa Sabri gibi şeyhülislamlar, "Araplara kıyasla biz Türkler ne değer taşırız ki" 

deyip Arap ırkının üstünlüğünü savunmuşlardır. Türk toplumuna benlik kazandırmak, 

Türk dilini yaşatmak isteyenlere bu gerekçeyle karşı çıkanlara  Osmanlı tarihi boyunca 

hatta günümüzde de rastlayabiliyoruz.41

Bilindiği gibi Kur'anda 6666 ayet bulunduğu söylenir. Bunun gerçekle bir ilişkisi 

yoktur. Ayet sayısının 6.000 civarında olduğu konusunda bir görüş birliği var. Şu 

açıklamalar, ne kadar sene, ne kadar ayet olduğu konusunda net bir tavır 

konamayacağını göstermektedir. İbni Ömer'in açıklaması: "Hiçbirimiz, Kur'anın 

tümünü alıp ezberledim demesin. Çünkü kimse, Kur'anın tümünün ne kadar olduğunu 

bilemez. Kur'an'dan birçoğu yitip gitmiştir." Peygamber'in karısı Aişe'nin açıklamasına 

göre Ahzab Suresi, Peygamber döneminde 200 ayetti. Ama geriye 72-73 ayet 

kalmıştır.42 Yine Hattaboğlu Ömer'e göre: 

"Peygambere indirilen ayetler arasında "Recm Ayeti" de vardı. Bu ayeti biz iyice 

okumuş ezberlemiştik. Peygamber Recm'i uyguladı. Biz de ondan sonra Recm'i 

uyguladık. Korktum ki, aradan uzun zaman geçer de biri çıkıp "Biz Tanrı'nın Kitabı'nda 

recm ayetini bulamıyoruz" der de, insanlar Tanrı'nın indirdiğini bırakarak sapmış 

olurlar. Demek ki Recm gerçekten vardır. Ömer, Tanrı'nın Kitabı'na (Kur-an'a) ekleme 

yaptı derler korkusu olmasaydı, bu ayeti Kur-an'a yazardım. Bu hadisi, Buhari ve 

Müslim'in hadis kitapları yazar.43

ABD devlet başkanının İslâmi faşizm (terör ve faşizm konusunda ne kadar 

güvenilir olduğu dünya kamuoyunun malûmudur) tanımlamasına Türkiye'den yanıt 

gecikmedi. "Bütün dinler barışçı, evrensel ve zamanlar üstüdür".44 Bu tanımlamayı 

kabul edersek Yahudilerin vadedilmiş topraklar iddiasını kabullenmemiz gerekmiyor 

mu? Öyle ya Tevrat'ta yazıyor. Dinlerin zamanlarüstü olduğunu kabullenmemiz 

durumunda İslâm dininin kadına yaklaşımını da Kur'andaki ayetlerden ve doğruluğu 

                                                 
40 a.g.e., s.215. 
41 Arap Milliyetçiliği ve Türkler, İlhan Arsel, s.72.  
42 Turan Dursun, Kur'an Ansiklopedisi, Cilt 7, s.289. 
43 Kur'an Ansiklopedisi, Cilt 8, s.311. 
44 Radikal Gazetesi, s.1, 13.08.2006. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yalanlanmayacak fakat suskunlukla geçiştirilen 

hadislerden hareketle değerlendirmemiz gerekecektir. İşte Şeriatın kadına biçtiği değer. 

Her ne kadar miras konusunda Nisâ Suresi'nin 7. ayeti kadınlara ve erkekler pay 

olduğu açıklanırsa da, aynı ayetin başında "Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyi 

özlemeyin (K. 4 Nisa 32) şeklindeki hüküm gereği" bu alanda eşitlik gözetmeksizin 

icâzet vermiştir. Nitekim aynı surenin 11.ayetinde de "dişinin" payının erkeğinkinin 

yarısı olduğu belirtilmiştir.45

Yine Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Muhammed'e göre kadın sınıfı akıl 

ve zekâ bakımından olduğu kadar dinsel ve manevi açıdan da "dûn" yaratılmıştır". 

Muhammed bu argümanı öne sürerken Bakara Suresi'nin 282. ayetine dayanır. Bu 

ayete göre: "İki erkeği de bu muameleye tanık tutun. İki erkek bulunmazsa... bir erkekle 

iki kadın tanık olsun". Yine Muhammed'e göre kendisine cehennem gösterilmiş ve 

büyük çoğunluk kadınmış. Bunu da kadınların fitneci, dedikoducu olmalarına 

bağlamıştır. Kadınların eksik akıllı ve dinli oldukları konusunda nedenlerini kadınlar 

sorduklarında Muhammed Bakara Suresi'nin 282.ayetini hatırlatır: "Kadının şahadeti, 

erkeğin şahadetinin yarısı değil midir". Kadınlar "Evet" diye yanıt verirler. Onların bu 

yanıtı üzerine Muhammed tekrarlar: "İşte bu aklınızın eksikliğindendir.". Bunu 

söyledikten sonra yine kadınlara sorar: "Kadın hayız gördüğü zamanda namaz kılmaz, 

oruç tutmaz, değil mi?" Kadınlar buna da "evet" derler. Bunun üzerine Muhammed 

"İşte, bu da dininizin eksikliğindendir" diyerek sözlerini tamamlar.46 Kadınlar "aklen ve 

dinen dûn" olmalarından başka "kötü ruhlu, fitneci, hilekâr, düzenbaz ve nankör ve 

şeytanî" karakterdedir. İslam bu mirası Yahudilikten ve Hıristiyanlıktan almıştır. Bu 

inanışa göre "erkekten gelme kötülük kadından gelecek iyilikten daha hayırlıdır".47 

Tanrı kadın'ın bu vasıflarını her vesileyle ortaya koymuştur. Örneğin Kur'an'ın Yusuf 

Suresi'nde, "... Siz kadınların düzeni büyüktür (K.12  28). Yine Buhari, Müslim, 

Tırmızi'den alınan bir hadise göre Muhammed: "... Benden sonra erkeklere, kadınlardan 

daha zararlı fitne ve fesad (âmili) olarak hiçbir şey bırakmadım." demektedir.48  

                                                 
45 İlhan Arsel, Şeriat ve İslâm, s.50. 
46 a.g.e., s.53 – Sahih-i Buhari Muhtasarı (1970) Hadis No. 209'dan nakil. 
47 a.g.e., s.60 
48 a.g.e., s.61 
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Kur'an'da "Adem ile Havva" olayı diye bilinen bir hikaye vardır ki bu vesileyle 

kadını "doğuştan ne kadar kötü fitneci ve düzenbaz olduğunu kanıtlamak için Ahd-İ 

Atik'te olduğu gibi hadiselerde de değinilir. Bilindiği gibi bu kitaplarda Havva Adem'in 

kaburga kemiklerinden birinden doğmuştur. Adem ve eşi Havva "Cennette bulunurlar, 

orada yaşarlarken, Tanrı kendilerini uyarır "Dilediğinizce yiyin, yaşayın ama bu ağaca 

yaklaşmayın, yoksa kendinize yazık etmiş olursunuz. Onlarsa, şeytanın aldatmasıyla 

yasak olanı yaparlar, yasak meyveyi yerler. Yer yemez de "ayıp yerlerinin açık 

olduğunu görürler. Ve "Cennetten kovulurlar". Burada da suç yine Havva'ya 

yüklenmiştir. Tanrı'nın sorması üzerine Adem suçu kabul edeceğine Havva'nın buna 

neden olduğunu söyler. Bu nedenle Tanrı gürler: "Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle 

çoğaltacağım, ağrı ile evlat doğuracaksın; ve arzun karnına olacak, o da sana hâkim 

olacaktır." Kilisenin inancına göre Havva, Adem'in eğe kemiğinden yaratılmıştı. Bu 

sebeple de erkeklerin eğe kemiklerinden biri noksandı. Bir anatomist olan Vesalius, 

insan kadavraları üzerindeki gizli çalışmalarında, kemiklerin eksik olmadığını ve bu 

inancın hurafe olduğunu ortaya koyunca, Kutsal Kitabı yalanlamış olmak suçundan 

Engizisyon Mahkemelerince ölüme mahkum edildi.49 Yine Mukaddes Kitap'tan 

öğreniyoruz ki Tanrı erkeği balçıktan yaratmış ve sonra kadını ondan yapmıştır. 

Nitekim "Hicr" ve "Zümer" surelerinde şöyle yazar: "Ben balçıktan işlenebilen kara 

topraktan bir insan yaratacağım..." (K.15 Hicr 26, 28-29) "Sizi bir tek nefisten yaratmış, 

sonra eşini yaratmıştır..." (K.39 Zümer 6)50  

Tanrı hitap ederken sadece erkeklere konuşur. Kur'an'ın Maide Suresi'nin 3, 4 ve 

5.ayetlerinde Müslümanlara haram ve helal kılınan şeyler açıklanmıştır. Haram kılınan 

şeyler, leş, kan, domuz eti... Helal edilen şeyler avcı hayvanların tuttuğu hayvanlar ve 

kadınlardır. Maide Suresi 5.ayetine göre: "Ey Muhammed, sana kendilerine neyin 

helal kılındığını soruyorlar, de ki – Size ... avcı hayvanların size tuttuklarını yiyin... 

İnanan hür ve iffetli kadınlar da ... size helaldir. Görülüyor ki "Size sözcüğü ile Tanrı 

erkeklere hitap etmektedir ve onlara avcı hayvanların tuttuğu hayvanlar yanında 

kadınları da helal kılmaktadır. Öte yandan İmran Suresi'nde: "kadınlara, oğullara, 

kantar kantar altın ve gümüşe, güzel cins atlara, develere ve ekinlere karşı insanların 

aşırı sevgisi vardır... Fakat bunlar, dünya yaşayışına ait birer meta'dan ibarettir. 

                                                 
49 Necip Mirkelamoğlu, Din ve Laiklik, s.22. 
50 İlhan Arsel, Şeriat ve İslâm, s.77. 
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Görülüyor ki insanlardan amaç erkeklerdir ve dünya nimetleri arasında kadınlar 

hayvanlarla eş tutulmuşlardır.51 Kadını sadece fitneci, nankör, hayvana eşdeğer 

tutmakla kalmaz şeriat, kadının sesini de şeytani bir teklif olarak niteler. Ahzâp Suresi 

31.ayete göre: "Yabancı bir erkekle konuşurken hoş bir eda ile konuşmayın; yoksa 

kalbinde (cinsel) hastalığı bulunan kimse cinsellik ümidine kapılır..." Şeriatçıya göre 

müzik kulağın zinasıdır. Dinsel emirlerle toplumu ahlaki eğitime tabi tuttuğunu 

zanneden şeriatçı aynı zamanda erkekleri ne kadar aciz, iradesiz kıldığının da farkında 

değildir. Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadise göre Muhammed kadını şöyle 

tanımlamıştır: "Kadın eğe kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. Onu kendi 

haline bırak ve eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak".52  

Yine Gazali'den naklen Muhammed'in tanımlamasına göre: "Kadınlar arasında 

Saliha Kadın, yüz tane siyah karga arasında alaca bir kargaya benzer."53 Muhammed'in 

Tanrı'dan geldiğini söylediği emirlere göre kadın "aklen ve dinen dûn" olduğu kadar da 

ruhen ve bedenen pistir. Ruhen pis olması, fitneciliğinden, dedikoduculuğundan, 

şeytanlığındandır, bedenen pis olmasının bir nedeni hayızlı olmaları olduğu halde diğer 

nedeni de kadının idrarının erkeğinkinden daha kirli olmasındandır.54 Yine Buhari'den 

öğreniyoruz ki namazı bozan şeyler: "eşek, domuz, yahudi ya da kadın'dır. Gazali'ye 

göre de kadınlar karakter itibariyla 10 farklı hayvana benzetilmiştir. Buna göre "kadın 

sınıfı 10 farklı tipten oluşur ve bunlardan bu kişinin karakteri, çeşitli hayvan grubunun 

evsafına tekabül eder. Bu hayvanlar: domuz, maymun, köpek, yılan, katır, akrep, fare, 

güvercin, tilki ve nihayet koyundur."55 Dikkat edilecek olunursa bu hayvanların büyük 

bir kısmı müslümanların pis, uğursuz diye nitelendirdikleri hayvanlardır, yılan, fare, 

akrep gibi. Güvercin sevimli görünürse de evine girmeyen, çok gezen kadını simgeler. 

Bütün bu hayvanlar arasında koyuna benzeyen kadınlar müslümanlık tercihidir. Çünkü 

koyuna benzetilen kadın hem yararlıdır, hem itaatkardır, hem de dindardır. Bu tür 

kadınlar, çarşaf ve peçe giyerek örtünürler ve şeriat emirlerini yerine getirirler.56 Kur'an 

erkeğin kadına üstünlüğünü ayetlerle bildirse de fiiliyatta da bunu perçinlemek gerekir 

bu nedenle: "... Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun 
                                                 
51 a.g.e., s.106. 
52 Turan Dursun, Din Bu II [Tabu Can Çekişiyor], s.21. 
53 Gazali, II. Cilt, s.119. 
54 a.g.e., s.97. 
55 a.g.e., s.98 
56 a.g.e., s.114 
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eğenlerdir... Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında 

onları yalnız bırakın, nihayet dövün, size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın (4 

Nisâ 34). Burada görülüyor ki serkeşlik eden bedene itaatkar kılmak için önce nasihat 

edilecek, erkeği dinlemiyorsa yataktan uzaklaştırılacak, yine israr ediyorsa dövülecektir. 

Burada dikkati çeken nokta kadının serkeşlik etmesidir. Ya erkek serkeşlik ederse? 

Kur'anda böyle bir ayet yok. Hadislerde de bundan bahsedilmez. Prof. Arsel yine İbn 

İşhak ve Taberi'ye dayanmak veda haccında Muhammed'in şu sözlerine yer 

vermektedir. "Ey ahali, sözlerimi iyi dinleyiniz. Bu yıldan sonra sizinle burada bir daha 

buluşacak mıyız bilmiyorum... Sizin, kadınlarınızdan yatağınızı kirletmemelerini ve 

uygunsuz davranmamalarını istemek hakkınızdır. Bunu yaptıkları takdirde onları 

yataklarınızdan atmanıza (ayrılmanıza) ve fazlaca hırpalamadan dövmenize Tanrı izin 

vermiştir; eğer bu şekilde hareket etmekten vazgeçecek olursa ibadeye hak 

kazanmışlardır. Onlara iyilikle emrediniz çünkü onlar sizin kölelerinizdir, 

(mahpuslarınızdır), kendi kişiliklerine sahip değillerdir. (kendilerini idare etme 

yeteneğinden yoksundurlar). (Tanrı onları size emanet etmiştir ve Tanrı emriyle 

onlardan yararlanmak (onları şehvetiniz için kullanmak) sizin için helâl olmuştur".57 

Yine hadislerden öğreniyoruz ki Muhammed kadına dayak atılırken fazla aşırı 

davranılmamasını ve kadının orasının burasının kırılmamasını önermiştir ve bunun için 

"... Sizden birisi, karısını köle döver gibi dayakla dövmek ister; caiz ki, o günün 

sonunda o karısının yatak eşidir".58 Buradan şu anlaşılmaktadır: kişi karısını köle gibi 

dövmemelidir. Kölesinin orasını burasını kırabilir, fakat karısını döverken bunu 

yapmamalıdır. Çünkü o günün sonunda cinsi münasebette bulunabilecektir. Kur'an'a 

göre kadın erkeğin tarlasıdır, onlara dilediği biçimde yaklaşabilir: (2 Bakara 222)ye 

göre... Allah'ın size buyurduğu yoldan yaklaşın (kadınlarınıza) yine (2 Bakara 223)'e 

göre "...Karılar tarlalarınızdır, tarlalarınıza istediğiniz gibi girin..."59 Koca cinsel ilişkide 

bulunmak için karısını çağırdı mı, ister yemek pişiriyor olsun, ister deveye binmiş olsun 

kocasının bu isteğini hemen yerine getirmek zorundadır. Buhari ve Müslim'den nakille 

bu isteği yerine getirmeyen kadının ne orucu, ne namazı kabul olunur ayrıca da dayağı 

haketmiştir.60 Kocaya şehvet bakımından öngörülmüş hükümler kadın lehine geçerli 

                                                 
57 a.g.e., s.219 
58 a.g.e., s.269 
59 a.g.e., s.183. 
60 a.g.e., s.233. 
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değildir. Aynı şehvet duygusuyla kadın kocasını davet eder ve red cevabı alırsa 

hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Boşanma hakkı ve yetkisi, taraflardan daha 

akıllı ve daha makul sayılan kişiye tanınmıştır ki o da kocadır. Günümüzde dahi 

sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş Cezayir'de bu geçerlidir. 

Günümüz, kadın hakları savunucusu, eğitimci Halide Mesudi'ye göre "Boşanmak 

isteyen koca ise devrime rağmen onun sadece istemesi yeterlidir. Hiçbir koşul aranmaz. 

Bu boşanma kararı tek taraflı, kadının görüşünü hiçe sayan bir karardır. Adı konmamış 

bir "boş ol" kararı sonrasında oturulan ev hiçbir zaman kadına verilmez. Çocuklar 

anneye bırakılır ama bu çocukların velayetinin anneye bırakıldığı anlamına gelmez...61 

İslâmda –bilindiği gibi- boşanma kadının değil (bazı istisnalar dışında) erkeğin hakkıdır. 

Erkek kadını boşayabilir de kadın boşayamaz. Neden? Çünkü İslâm, kadını bir mal, bir 

mülk gibi görür. Bir "mal"ın "mülk"ün sahibi dilediği zaman bu "mal"dan "mülk"ten 

vazgeçebilir. Kaldırıp atabilir, satabilir. Kimse karışamaz. Ama bir "mal"ın bir 

"mülk"ün sahibinden vazgeçmesi mümkün değildir.62

Burada kadına duyulan Talâk hakkından sonra kadını daha da aşağılayan 

Hülle'den bahsetmek gerekiyor. Nedir bu hülle ve nasıl akılla, mantıkla, ahlakla 

bağdaşabilir. Buna göre üç talâk ile boşamış bir koca sonradan pişmanlık duyarak 

karısını geri almak isteyebilir. Ancak alabilmek için istemek yeterli değildir. Bir takım 

şartlar gerekir ki, o da boşadığı kadının bir başka erkekle evlenmesi, onun koynuna 

girmesi yani o başka kişiyle cinsel ilişkiye girmesi, daha sonra bu kişiden 

boşanmasıdır.63 Kadının aşağılanması bununla da bitmez, yine Gazali'den Ayşe'nin 

rivayet ettiği bir hadise göre Muhammed kendisinden evlenmek izni isteyen bir genç 

kadına verdiği öğüt şudur: "Eğer erkek tepeden tırnağa cerâhat olsa, kadın da dili ile 

yalasa, yine de kadın erkeğin hakkını ödeyemez".64

Yine aynı şekilde örtünme sorunu Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesinden 

15 yıl sonra yani Medine'ye gelişinin üçüncü yılında ortaya çıkmıştır. Ayşe'den rivayet 

edilen odur ki: "O zamana kadar kadınların çarşafa veya peçeye sarınma gibi bir 

                                                 
61 Halide Mesudi, Cezayir'de Kadın Olmak, Metis Yayınları, Ocak 1997, İstanbul, s.65-66 
62 Turan Dursun, Din Bu (3), Kaynak Yayınları, Nisan 1993, İstanbul, s.163. 
63 İlhan, Arsel, Şeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları, 5. Baskı, İstanbul 1990, s.397. 
64 a.g.e., s.220. 
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zorunluluğu yoktur.65 Bunda kolye olayının mı yoksa yaşlanma kompleksinin mi payı 

var bilinmez. Gerçekten de (33 Ahzâb 59) suresine göre "Ey peygamber, eşlerine, 

kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü atmalarını söyle, bu 

onların tanınmalarını ve bundan dolayı incinmemelerini sağlar." Kadının aşağılanması 

bununla da bitmez (4 Nisâ 3) suresine göre Tanrı gene erkeklere hitap eder. "Hoşunuza 

giden başka kadınlarla, iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz." 

Tanrı gerçi Müslümanlara dört kadınla evlenme hakkını tanımıştır. Ama 

Muhammed Tanrı elçisi olduğu için evlendiği kadınların sayısı 23'ü bulmuştur.66  Bu 

sayıya cariyeleri katmıyoruz. İlk karısıyla (Hatice'yle) monogamik bir yaşam sürerken 

ki kendisi hicretten üç sene önce ölmüştür bu rakam neden birden 20'lere çıkmıştır. 

Şeriatçının bu konuda farklı savunma mekanizmaları vardır. Bu savunmalardan biri, 

"Çok eşlilik kurumu zaten cahilliye döneminde vardı. Muhammed bunu disipline 

etmiştir" O dönemde çok eşlilik kurumu hem de çok daha abartılmış bir biçimde varsa 

nasıl oluyor da kız çocukları diri diri 6 yaşında gömülüyor olsun. Bu sistem geçerliyse 

bunu neden cahiliye döneminin sonlarına tekabül eden ilk evliliğinde uygulamadı veya 

uygulayabilir miydi? Karısı Hatice kendisinden önce iki kez evlenmiş ve dul kalmıştı. 

Evliliği süresince ekonomik gücü elinde tutuyordu. Çok eşliliğe teşebbüs edebilir 

miydi? Muhammed'in halkın tepkisini çekmemek için evlilik dört kadınla 

sınırlandırmıştır demek Tanrının yüceliği kavramıyla bağdaşıyor mu? Her şeyi yapmağa 

muktedir olan Tanrı kullarıyla pazarlığa mı giriyor? Gerçi buna benzer bir olayı Miraç 

konusunda da görüyoruz. Musa sayesinde gide gele elli vakit namazdan beşe indirmesi 

gibi. Muhammed'in evliliklerini haklı göstermek için İslâm düşünürleri önceki 

peygamberlerin daha çok evlilikler yaptıklarını öne sürerler. Örneğin Musa'nın 300, 

Süleyman'ın 700 karısı olduğunu Yahudi kaynakları ortaya koyarlar.67 Bazı İslâm 

yazarları da Muhammed'in evliliklerini siyasi, toplumsal, iktisadi nedenlerle İslâmı 

yaymak için yaptığını ileri sürerler. Hatice'den sonra Muhammed halası vasıtasıyla 

Sevde ve Ayşe'yle evlenmiştir. Bilindiği gibi Ebû Bekir'in kızı Ayşe ile nikâhlandığı 

zaman kendisi elli yaşını aşmış durumdaydı. Ayşe ise henüz altı yaşındadır. Bu kadar 

küçük yaşta çocuk cinsel ilişkiye müsait olmadığı için Ayşe dokuz yaşına kadar 

                                                 
65 a.g.e., s.281. 
66 a.g.e., s.300. 
67 İlhan Arsel, Tevrat ve İncil'in Eleştirisi, Kaynak Yayınları, Ekim 1997, İstanbul, s.146. 
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babasının evinde kalmış, bu tarihten itibaren Muhammed'le yatmağa başlamıştır. 

(Sahih-ı Buharı Muhtasarı, Hadis No.1553, Cilt X, s.78).68 Zamanla bu tür evlilikler 

öylesine çoğalır olmuştur ki İmam Hambeli gibi mezhep kurucular, Muhammed 

örneğinin İslâmi bir gelenek olarak izlenmesi gerekliliğini kabul ederek dokuz yaşına 

gelmiş kız çocuklarının evlendirilebileceğini hükme bağlamışlardır. Tuzla 

Belediyesinin dağıttığı Evlilik İlmihali de bu hükümden esinlenmiş olsa gerek. Bu 

evliliğin İslamı yayma amaçlı olamayacağı açıktır. Çünkü o tarihte Ebu Bekir çoktan 

İslâm'a kazandırılmıştı. Halbuki Zeyneb'i evlatlığı Zeyd ile evlendirmiş, daha sonra 

aynı hala kızı Zeynep'e aşık olması üzerine Zeyd boşanmıştır. Bu engel ortadan 

kalkınca Muhammed Zeynep'le evlenmiştir. Bu evlilik Tanrı tarafından da 

onaylanmıştır (33 Ahzab 37 Suresi). Ayşe'den öğrenildiğine göre: "O güzel bir kadın 

görmüş olmasın, hemen dileğine uygun bir âyet iniverir."69 Yine Hayber sonrası alınan 

esirler arasında Hayber reislerinden birinin kızı Safiyye'nin bulunduğu ve savaş 

sırasında kocasının ve yakınlarının öldüğünü, bu nedenle de kimsesiz kalan Safiyye'yle 

evlendiği söylenir. Safiyye'nin kocası savaşta ölmemiş esir alınmıştır. Hazine'nin yerini 

söylemediği gerekçesiyle kafası kesilmiştir. Ailesinden hiç kimse kalmadığı için iadesi 

de mümkün değildir. Safiyye vasıtasıyla yahudilerin gönüllerini kazanmak gibi bir 

amaç ta taşıyamaz. Çünkü Hayber Seferi hicretin 7. yılına rastlar (629). Oysa ki 

Muhammed hicretin daha 2.yılının sonlarından itibaren yahudilere karşı tam bir 

düşmanlık siyasetine başlamış ve onları imhaya yönelik planlar hazırlamıştır. Hayber 

Seferi de yahudileri imha planının bir parçası idi. Bu itibarla 17 yaşındaki Saffiye'yle 

evlenmesi yahudilerin dostluklarını kazanmak amacıyla değil güzelliğine  tutulduğu bir 

genç kadını çatısı altına alma amacını taşır.70 Bazı eşlerini de insani nedenlerle aldığı 

söylenirse de yaşlanıyor olması nedeniyle karısı Sevde'yi boşamaya kalkmıştır. 

Ayşe'den rivayete göre: "Sevde... çok yaşlı idi. Nöbetini de bana hibe etmişti. Resul-İ 

Ekrem'i memnun etmek istiyordu.71

İslâm'ın kadında bekâret koşulunu araması da bir kızın "mal", bir "meta" olarak 

algılanmasındandır. Müslüman ülkelerde bir kızın bekâreti ailenin şeref ve haysiyeti 

sorunu olarak görülür. Bakire bir kız, hem ailenin haysiyetini korumakta hem de 

                                                 
68 Şeriat ve Kadın, s.157. 
69 a.g.e., -Sahih-i Buhari Muhtasarı XI. 292. Hadis No: 1803. 
70 İlhan Arsel, Turan Dursun'a Mektuplar, Kaynak Yayınları, Ekim 1996, İstanbul, s.122.  
71 Şeriat ve Kadın, s.117. 
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pazarlık gücünü arttırmaktadır. Bekâret sunmak yalnızca erkeğin rahatını ve huzurunu 

sağlamak amacını taşırken bu bağlamda kadının insandan sayılmıyor olması görüşünden 

hareket edildiği anlayışı ortaya çıkmıyor mu? Ülkemizdeki töre cinayetlerinin önüne 

geçilemiyor olması bu nedenle değil midir? Bekaret kadar İslâmın önemle üzerinde 

durduğu bir konu da kadının doğurganlığıdır. Gazali'ye göre "Sevimli ve döl getiren 

kadınlarla evlenin... Döl getiren Siyah Kadın, doğurmayan (beyaz) ve güzel kadından 

hayırlıdır".72 İslâm burada doğurgan kadını yücelteceğim derken ırkçılığı had safhaya 

vardırmaktadır. Muhammed'e göre de "Döl getirmeyen kısır kadın evin bir köşesindeki 

bir hasır kadar dahi hayrı olmayan kadındır". Zaten bu hadis ayetlerle daha bir açıklık 

kazanır. "... (Tanrı) dilediğini... kısır kılar" (42 Şûra 49, 50) "... Dişinin gebe kalması ve 

doğurması (Tanrı'nın) izniyledir. (35 Fâtır 11).73 Bu ayetler İslâmın Tanrısı'nın ne 

kadar keyfi davranabileceğinin kanıtlarıdır. Oysa ki kısırlık, tıpkı sağırlık, dilsizlik gibi 

fizik kanunlarının oluşturduğu bir tabiat cilvesidir. Kadın kısır olabileceği gibi erkek te 

olabilir. Bu tür tahilsizliğe uğramış insanlara sevgiyle, şevkatle, anlayışla yaklaşmak 

varken kadını aşağılamak, acımasızlık neden? Kadın olarak yaklaşmak gerekiyor 

çünkü doğanın cilvesine uğramış bir erkek için ne bir ayet, ne bir hadis görebiliyoruz. 

Kadınlara her türlü ayrımcılığı uygulayan Allah toplumsal ve sınıfsal anlamda da 

keyifliğini sürdürür. "... (insanların) bir kısmını, bir kısmına hizmet etsin diye 

bazılarını derece bakımından üstün halkettik (43 Zûhruf 32). 

"Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan köle ile, kendisine 

verdiğimiz güzel nimetlerden gizlice ve açıkça sarfeden kimseyi misal gösterir. Hiç 

bunlar eşit olur mu?" (16 Nahl 75)74  

Muhammed evlenmek isteyen mü'minlere "asalet sahibi" kadın almalarını sağlık 

verirken, bu konuda Arap kadınlarının soyluluk ve asalet konusunda diğer milletlerin 

kadınlarından daha soylu daha üstün olduklarını ve Arap kadınlarının arasında da 

Kureyşli kadınların en makbulü en değerlisi olduklarını da hatırlatmaktan geri 

kalmazdı. Sahihi Buhari'nin Ebu Hüreyre'ye dayalı bir hadisine göre (Cilt IX, Hadis 

                                                 
72 a.g.e., s.193. 
73 a.g.e., s.194. 
74 a.g.e., s.200. 
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No.1396)75 Kureyş kadınları deveye binen Arap kadınlarından en hayırlısı (en iyi 

olanı)'dır. Çocuklarına karşı şefkatli, kocalarına karşı saygılı ve itaatli ve onun 

mallarına se'yanet hususunda dikkatlidir". Arab'ın, Kureyş'linin üstün ulus, üstün ırk 

kavramı Tevrat'tan alınmış olmakla birlikte bu ırkçı yaklaşım bizim şeriatçımız, hatta 

aydın kesimlerince benimsenmiş olmasına rağmen Musevi kökenli bazı aydınlar kendi 

kendilerini şunu sormadan edemiyorlar. "Başka milletler varken Tanrı neden 

Yahudileri seçmiş olsun?"76  

Evlilik konusunda da Kur'an erkeği muhatap almıştır. Kadının seçme hakkı 

yoktur. Maide suresi'nin 5.ayeti şöyle demektedir. "Bugün, size .... size kitap 

verilenlerin .... kadınları helâldir". Görülüyor ki kadına müslüman olmayan bir erkekle 

evlenme olanağı tanınmamıştır. Nedeni ise oldukça basittir. Şeriata göre makbul kadın 

saygılı ve özellikle erkeğine karşı itaatkâr olmalıdır. Bu ayet her ne kadar kitap ehli bir 

kadınla evlenmeyi helal kılmışsa da hicretin ilk yıllarına rastlar ve yahudileri İslâma 

kazandırma amacını taşır. Hicretin 2. yılından itibaren yahudileri yanına çekmeğe 

başaramamak üzerine Kur'ana şu ayetler eklenmiştir. "... Kâfir kadınlarla 

nikâhlanmayın, (onları) nikahınız altında tutmayın (60 Mümtahine 10). 

"Ey Müminler, müşrik (ve gayri müslim) kadınları da iman etmedikçe nikâh 

etmeyiniz. Gayri müslim (hür) bir kadın (iyi haliyle) sizi hayrette bıraksa bile iman 

etmiş bir cariye her halde ondan hayırlıdır..." (2 Bakara 221)77   

Bilindiği gibi Osmanlı Padişahları'nın birkaçı hariç büyük çoğunluğunun anneleri 

hıristiyan, yahudi, ortodokstur. Bunlar ailelerinden zorla koparılmış kadınlardır ve 

müslümanlaştırılmışlardır. Muhtemeldir ki zorla müslümanlaştırılan bu kadınlardan 

bazıları gizli olarak eski dinlerine bağlı kalmışlardır. Fakat padişah karıları ya da anaları 

arasında hıristiyanlığını ya da yahudiliğini koruyup da kendi dinlerinin icaplarını yerine 

getiren, kiliseye veya havraya giden görülmemiştir. 

Kocasının her istediğini yerine getiren kadın eğer kocasının rızası varsa Cennet'e 

gidebilir. Ama sanılmasın ki kocasına konan hak ve imtiyazlar Cennette kadına da 

tanınacaktır. İslâmcılar özellikle "... Cennet annelerin ayakları altındadır derlerse de 
                                                 
75 a.g.e., s.202. 
76 İlhan Arsel, Tevrat ve İncil'in Eleştirisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 1997. 
77 Şeriat ve Kadın, s.206. 
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bunun İman Gazali'nin sınıflandırdığı, doğurgan, kocasının şehvet hislerini itirazsız 

yerine getiren, itaatkâr, evden dışarı çıkmayan, örtünen kadın için geçerli olduğu 

aşikârdır. Ayrıca Cennette kadınları ne beklediği pek açık değilse de, erkeklere 

vaadedilenler son derece açıktır. 

İlginçtir ki İslâm'a göre Cennete gidecekleri kesin olan 10 İslâm büyüğünün hepsi 

erkektir. Bu İslâm büyükleri arasında Muhammed'e başından beri inanan karısı 

Hatice'nin dahi adı yoktur. Bunlar: Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman Bin 

Auf, Ebu Ubeyde, Talha, Zübey, Saab Bin Vakkas, Saab Bin Zeyd'dir.78

Allah ve Resûl'ü yolunda mücadele vermiş müminlere Cennette sunulanlar 

şunlardır. Geniş gölgeli, türlü meyvalı, güzel kokulu, budaklarında değerli taşlar 

bulunan ve dünyada eşleri görülmeyecek olan ağaçlar, altın ve gümüşle inciler ve 

ipeklerle kaplı saray ve çadırlar, türlü yemek ve etler, çeşitli koku ve lezzetli şerbetler, 

temiz şarap ve çeşitli nimetler, bağ, bahçe ve bostanlar, ırmaklar, pınarlar...  

Hıristiyanlıkta böyle bir vaat yoktur. Cennete yalnızca bu dünyada yoksul yaşamış 

ve çile çekmiş olanlar gidecektir. "Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, bir zenginin 

Cennete girmesinden daha kolaydır".79

Kur'an mü'min insanlara (erkeklere) seslenirken onlara: "Bakışlarını erkeklerine 

çevirmiş ceylan gözlü, yâkut ve mercan gibi kızlar... güzel kadınlar..." (55 Rahman 56, 

58, 70, 72), "El değmemiş (ve) deve kuşu yumurtası renginde, ceylân gözlüler" (37 

SAFFAT 48-49), İleride değineceğimiz gibi hurilerin sayısı konusunda İslâm 

düşünürleri arasında ortak bir karar yoktur. Bu sayı 70 ile 1000'lere kadar ulaşmaktadır. 

Ama ortak nokta Cennette bol şehvetin olması ayrıca ne hastalık, ne yorgunluk, ne bela, 

ne ölüm, ne ibadet, ne çalışmak, ne fakirlik, ne gam, ne keder vardır.80 Bu koşullar 

altında eziyetin, yorgunluğun, işsizliğin, hastalığın, cinsel açlığın olduğu dünyada 

yaşamanın ne anlamı olabilir ki bir İslâmcı için. Yine Rahman Suresi'nin 46-78 

âyetlerinde, "Tanrı'dan çekinen" kimselere, ikişerden iki çift cennet vaad edilmiştir ki 

şöyledir: 

                                                 
78 Server Tanilli, İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi? s.94. 
79 a.g.e., s.96. 
80 İ. Z. Eyüboğlu, İslâmda Bölünmeler – Çelişmeler, s.84. 
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"Bu iki cennet türü ağaçlarla doludur. Bu cennetlerde akan iki kaynak vardır... Her 

türlü meyveden çift çift vardır. Orada örtüleri parlak atlastan yataklara yaslanırlar... İki 

cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar. Orada bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş, 

daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır. Onlar yâkut ve 

mercan gibidirler... Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır... Renkleri 

yemyeşildir... İkisinde de  fışkıran kaynak vardır. İkisinde de türlü meyveler,  

hurmalıklar ve nar ağaçları vardır... Çadırlar içinde ceylân gözlüler vardır... Onlara daha 

önce insan ya da cin dokunmamıştır... Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve harikûlâde 

işlemeli döşeklere yaslanırlar..."81 Cennete, "ceylan gözlü dilberler" ve "kara gözlü 

huriler yanında bir de "ölümsüz delikanlılar" ve "küpeli oğlanlar" bulunmaktadır ki 

ellerinde içki dolu kâseler, ibrikler, kadehler ile dolaşmakta ve mümin erkeklere 

meyveler ve arzulayacakları kuş etleri" sunmaktadır (56 Vakıa 17-21). Tüm bunlar 

göstermektedir ki Cennet denilen yerler müslüman erkekler ve özellikle çöl Arapları 

için dünyadaki mutsuzluklarını, yoksulluklarını, cinsel iştahlarını tatmin etmek için 

yaratılmıştır. İslâm, vaadlerinde o derece ileri gider ki Diyanet'in Ramuz El Ahadis 

adıyla piyasaya sürdüğü kitapta Cennetlik müslümana dört bin bakire, sekiz bin dul ve 

yüz huri verileceğine dair hadise rastlanır.82 Bu vaadedilen sekizbin dul kadının nereden 

gelmiş oldukları konusunda herhangi bir bilgi olmasa da cennetlik müslümanın 

amaçladığı huriler bakiredir ve eşleriyle ne kadar çok cinsi münasebette bulunurlarsa 

bulunsunlar her defasında birbirlerini korurlar, cennette yaşam sonsuz olacağı için cinsi 

münasebet süresi de 70 yıllık bir süreye tekabül edecek ve huri daha sonra sırasının 

gelmesi için bir köşede sabırla bekleyecektir. Uykunun, hastalığın, çalışma sorununun 

bulunmadığı mümin cennetliğin, erkekliğe de hiç sönmeyecek ve yaşam bu şekilde 

sürüp gidecektir. Ya kadın? İtaatkâr ve anaç kadına cennette vadedilen hiçbir şey 

yoktur. Yani eşitlikleri sağlanmak istenseydi kadınlara da güzel, yakışıklı, siyah gözlü 

erkekler veya kocalarıyla mutlu bir cennet yaşamı vadedilirdi. Gerçek yaşam öbür 

dünyada olduğu için bu dünyadaki kadınlar mümin erkeklerin asıl karıları sayılmazlar. 

Öbür dünyada Cennette, erkeklerin gerçek eşleri huri'lerdir. 

 

                                                 
81 İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, s.439. 
82 İlhan Arsel, Turan Dursun'a Mektuplar, s.133. 
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Bu koşullar altında Cennette yaşayacak kadınlar yeryüzünde yaşadıklarından daha 

fazla azap çekeceklerdir. Yeryüzünde sayısı sınırlı rakibeleriyle mücadele ederken, 

cennette sayıları sınırsız ve kendilerinden çok daha güzel hurilerle karşılaşacak ayrıca 

rekabet şansları da olmayacaktır. 

1.5. TEK TANRILI DİNLER, HOŞGÖRÜ ve İNSAN HAKLARI 

Bilindiği gibi Yahudilik kitaplı dinlerin ilkidir. Yahudi kitap okuyarak öğrenim 

yapan bireydir. Müslüman veya Hıristiyan gibi dua etmek için kitap okuyan birey 

değildir. Yahudi kitabını kendi tarihini öğrenmek ve Tanrı’sının gücünü ve gazabını 

tanıyabilmek amacıyla okur. Kitabını okumak ve Tanrı’sının gücüne sadakat 

göstermekten başka seçeneği yoktur. Bu nedenle tolerans kavramına yabancıdır. Yahudi 

Tanrısı Yahveh, Yahudi’den adını aşağılayan herkesi, kadın, çocuk, yaşlı demeden 

öldürmesini emretmiştir! Yahudi böylesi bir emir karşısında istese de hoşgörü 

gösteremez. Çünkü Tanrı’nın emrine karşı çıkarsa kendisinin de yok edileceğini 

düşünür. Yahudi ancak Tanrı isterse hoşgörü gösterebilir,  kendi istedi diye değil. Bu 

toplumda düşüncenin serbestçe açıklanabilmesi insan hakları çerçevesinde mümkün 

değildir. Yahudilik’te ‘resim’ yapmak da İslamiyet’te olduğu gibi yasaktır.  Çünkü 

resim yapmak tanrıyla özdeşleşmek anlamına gelir. Yahudi’nin insan hakları kavramı 

Tanrı’sının koyduğu ve yazdırdığı Anayasayla (On Emir) sınırlıdır. Örneklersek, yalan 

söylemeyecek, hırsızlık etmeyecek, komşusunun malına veya karısına göz 

koymayacak.. 

İnsan Hakları kavramına en yabancı din Yahudiliktir diyebiliriz. Bireye hiçbir 

seçim hakkı tanınmamıştır. 

İsevi’lik ‘Tanrı’nın hakkı Tanrı’ya, Sezar’ın hakkı Sezar’a diyerek yepyeni bir 

kavram getirmişse de İnsan’a tanınan hak bugünkü anlaşıldığı şekliyle seküler bir hak 

değildir. Bireyin vicdanına ve bilincine emanet edilmiş sosyal bir hak olmaktan ziyade 

iman sorunuyla ilgilidir. İsa hiç tereddüt etmeden Tanrı tarafından konulduğuna inanılan 

yasakların tamamına yakınını ilga etmiştir. İsa’ya göre insanlar yasalar için değil, 

yasalar insanlar için varlardır ve insanların emirlerindedirler. Ama bu demek değildir ki 

seküler anlamda insana sadece ve sadece insan olduğu için haklar tanınmaktaydı. 

Bugünkü anladığımız doğal haklar kavramından uzaktır. Amaç, bireyin tanrı katına 
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ulaşabilmesi için tutacağı yolla ilgilidir. Örneğin, bireye tanrısızlaşma hakkını tanımaz. 

İslamiyet’te tanrının varlığını kabul etmeme veya sorgulama gibi bir hak olmadığı gibi 

Peygamber’i sorgulama hakkı dahi yoktur. Oysa ki Hıristiyanlık’ta İsa’nın kim olduğu 

veya olmadığı, yaşayıp yaşamadığı, kaç yaşında çarmıha gerildiği veya gerilmediği, 

Tanrı mı veya O’nun oğlumu olduğu, mucizeler, kendilerini tam olarak Hıristiyan 

olarak tanıtan çevrelerce sorgulanmakta ve yargılanmaktadır. İslâm’da Tanrı’nın varlığı 

ve sözleri konusunda insanın kuşku duyması mümkün değildir. İslam da insanoğlunun 

havsalasında Tanrı’nın varlığını, gücünü ve niteliklerini kavrayamayacak ve 

sorgulayamayacak tabiatla sınırlı olduğu öngörülmüştür.  

Her ne kadar göze göz, dişe diş anlayışını yıkıyor, düşmanını sevmeği, 

zulmedenlere dua etmeyi öneriyor olsa da kölelik müessesini doğal bulmakla ve 

‘Yeryüzüne barış getirmeğe geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim. 

Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya 

geldim! İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacaktır.’ yaklaşımıyla Hıristiyanlıkta diğer iki 

semavi din gibi hoşgörü, doğal haklar kavramına yabancılık göstermiştir.  
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BÖLÜM 2 

2. KEMALİZM VE DİN 

Kemalist hareketin dine yaklaşımını iki döneme ayırmak gerekir.  

Birinci dönem ulusal direnişin başlamasından, 19 Mayıs 1919’dan Hilafetin 

kaldırılmasına kadar süren dönemdir ki, bu dönemde kilit sorun, iktidar sorunudur, 

siyasal devrim ön plandadır. Hedef “vatanın bağımsızlığı” yanında “Kutsal Hilafet ve 

Saltanat” makamının kurtarılması şeklinde ifade edilir. Gerek Erzurum, gerek Sivas 

gerek yerel iktidar kongreleri ve gerekse Büyük Millet Meclisi (BMM) açılış 

beyannamelerinde bu ifadelere rastlamak mümkündür. Bu dönemde dinsel ideolojiye 

taviz verilmiştir. B.M. Meclisinin açılışının cuma gününe alınması, Kocatepe Camii'nde 

namaz kılınması, hocalarla, mollalarla tekbir getirilmesi de bu tavizler arasındadır. Bu 

tavrın makyavelist, pragmatik olduğu ileri sürülebilirse de kitlelerin ulusal kurtuluş 

mücadelesine katılması için bu yöntem kullanılmıştır. İkinci dönem hilafetin 3 Mart 

1924’te lağvedilmesiyle başlar ve Gazi'nin ölümüne kadar sürer. Kemalizm'i Allah, 

laiklik gibi konularda 1924 öncesi söylev ve demeçleriyle değerlendirmek onun 

felsefesini ve ideolojisini anlamamak demektir ki, bunu maalesef günümüzde laik ve 

Kemalist kesimler de yapmaktadırlar. Atatürk "geçiş dönemi" olarak nitelediği bu 

döneme Nutuk'ta da değinmektedir.83   

Atatürk, din ve Allah üzerine notlarını tarih çalışmaları sırasında yazmıştır. Bu 

çalışmalar 1929'da yoğunlaştı. 1930 yılında da geniş bir tarih araştırmalar devri açıldı.84

Atatürk, kendi el yazısıyla tek Allah'ın tarihsel bir süreç içinde doğduğunu belirtir. 

Allah'ın doğumunun insanlar arasındaki egemenlik duygusundan doğduğunun altını 

çizer ve kabileler arasındaki mücadelede hakim kabile kendi ilahını diğer ilahların en 
                                                 
83 Atatürk dediği yıllardaki tavrını şöyle açıklar: "Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçebilmek için 

herkesin bildiği gibi, bir geçiş devresi yaşadık. Bu devirde iki fikir ve görüş, birbiriyle sürekli mücadele 
etti. O fikirlerden biri, saltanat devrinin devam ettirilmesiydi. Bu fikrin taraftarı belli idi. Diğer fikir 
saltanat idaresine son vererek cumhuriyet idaresi kurmaktı. Bu bizim fikrimizdi. Bu fikrimizi açık 
söylemekte sakınca görüyorduk. Ancak görüşümüzün uygulanma kabiliyetini saklı tutup uygun 
zamanda uygulayabilmek için, saltanat taraftarlarının fikirlerini uygulamalarından uzaklaştırmak 
mecburiyetinde idik. Yeni kanunlar yapıldıkça, özellikle Anayasa yapılırken, saltanat taraftarları padişah 
ve halifenin hak ve yetkilerinin belirlenmesinde israr ederlerdi. Biz, bunun zamanının gelmediğini ve 
lüzum olmadığını bildirerek o yönü söylenmeden geçmekte fayda gördük" Nutuk s.14.    

84 Doğu Perinçek, DİN ve ALLAH, Kaynak Yayınları Eylül 1994, s.20. 
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büyüğü haline getirmiş ve daha sonra da diğer ilahları temizleyerek kendi ilahının 

mutlak egemenliğinin ideolojik kaynağı haline dönüştürmüştür.85

Kemalist Cumhuriyetçiler, "Türk Tarihinin Ana Hatları" kitabını yazarlarken iki 

amaç gütmüşlerdi. Bunlardan birincisi milli bir tarih yazmak ikincisi ise Tevrat'ın 

tekrarı olarak nitelendirdikleri Kur'an'da evrenin ve insanın yaradılışına ilişkin görüşleri 

bilimsel açıdan çürütmektir. Bunlardan amaç ise yıktıkları Osmanlı Devleti'yle ideolojik 

hesaplaşmaydı. 

Nedendir bilinmez 1940'lı yıllardan itibaren bu yoldan çarkedilmiştir. Atatürk'ün 

dinlerin doğuşu, İslamiyet, peygamber konusundaki görüşleri ya çıkmadan kaldırılmış, 

ya da sansür edilmiştir. Kemalist hareketin öncülerinden  Samsun milletvekili Rûşeni 

Bey'in86 (Rûşeni Barkur) Atatürk’e sunduğu 247 sayfalık “Din yok, milliyet var” adlı, 

25 ekim 1926 tarihli raporunda dinlerin yalan temeli üzerine kurulduğu, dinin verdiği 

terbiyede yalanın “asıl” ve doğrunun “fer-i” olduğu, Kuran’ın birçok yerinde Allah’ın 

kendi üzerine yemin ettiğine işaret edilir. Rûşeni Bey’e göre yemin eden bir insanın 

yalan söyleyebilmesi de tabiidir. Atatürk’ün bizzat kendi notlarıyla incelediği (Özgün 

belge, Çankaya Atatürk Kitaplığı’nda, No:2) bu el yazması kitapta yazar daha sonra şu 

tespitlerde bulunmaktadır: “Bugün de Araplar, çok yalan söylerler ve çok yemin ederler. 

Hele Acemler, diyebilirim ki dünyanın en yalancı insanlarıdır. Çünkü ağızlarından 

çıkan her cümleyi akla hayale gelmeyen yeminleri ile tevsik ederler. İran’da yemin ve 

yalan son dereceyi bulmuştur, bir halde ki : Acemler Kur’an'a el basmayı kafi 

görmeyerek Kur’anı mühürlemek suretiyle de çirkin bir yalan icat etmişlerdir ve buna 

rağmen her yeminden sonra mutlaka hulf (sözünde durmama) etmişlerdir.  Dinlerin 

insanlara mirası olan bu yemin usulü, insanlık için büyük bir lekedir".  

Rûşeni Bey devamlı şunlara işaret etmektedir. “Bir mahkemenin önünde insandan 

doğruyu işitebilmek için ona efsane kitabına el bastırmak milletin hakimiyetini temsil 

eden insanları Efsane Kitabı ile sadakate davet etmek ve en nihayet bir milletin en 

muhterem siması olan Reisicumhur'unu yine din merasimi ile efsane kitabı huzurunda 

rûkua davet etmek ve efsaneye yemin ettirmek insanlık için ne sefil vaziyet ve ne ağır 

hakarettir.” 
                                                 
85 a.g.e., Atatürk'ün El Yazıları, Belge I, s.197. 
86 a.g.e., s.25, 330, 331. 
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Bilindiği üzere 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat’ı Esasiye Kanunu’nun 2. 16. ve 

38’inci maddeleri 1222 sayılı ve 10.04.1928 günlü Kanun ile değiştirilmiş, buna göre 

devlet dini kaldırılmış, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı için dinsel yemin yerine laik 

yemin kabul edilmiştir.87 Görüldüğü gibi laikleşme sürecinde Ruşeni Bey'in tesbitlerinin 

önemli bir yeri olduğu açıktır. Meksika Maslahatgüzarı Tahsin Mayatepek'in tek tanrılı 

dinlerle Meksika yerlilerinin ibadetlerin benzerliği konusundaki geniş raporu örtbas 

edilmiştir.88  Tahsin Mayatepek 1937 tarihli Atatürk’e sunduğu raporda mealen şu 

tespitlerde bulunmaktadır: 

“Orta Asya’daki ecdadımız gibi Güneş Kült'üne sâlik olan Meksika yerlilerinin 

güneşe tapım ayinlerini ne surette yapmakta oldukları ve ezan, abdest ve secde gibi 

müslümanlığa ait oldukları zannolunan hususatın Müslümanlığa Güneş Dininden girdiği 

ve İslam Dini'nde bir vazıh manası olmayan secdenin Güneş Kült'ünde çok derin bir 

manası olduğuna ve saireye dair mühim malumat ve izahatı” içermektedir. Mayatepek 

burada Meksika yerlileri Tlaşkaltek’lerin bir ayininde bulunduğunu, bunların 2 nısfiye 

ve 2 kudüm refakatinde 10 dakika vakurane bir biçimde devaranlar yaptıklarını ve 

bunun Mevlevi ayinine benzediğine işaret ederek, her ikisinin de Güneş Kült'ünden 

alındığına işaret etmektedir. 

Devlet 1940'lardan başlayarak siyaset vasıtasıyla toplumu islamileştikçe, onlar da 

Atatürk'ün din anlayışını islamileştirdiler. Artık felsefi ve kültürel boyutu 

belirsizleştirilmiş bir laisizm anlayışı doğmuş ve 80'lerden itibaren bu kavramın içi daha 

da boşaltılmıştır. Amaç şudur: 

1) Atatürk, materyalist değildir. 

2) Dinsiz değildir. 

3) Dine karşı değildir. 

4) Atatürk dindardır, inanmış bir müslümandır. 

                                                 
87 Süheyl Batum, – Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukuku’nun Temel Metinleri, 2.Baskı, Beta Basım, 
İstanbul, 1997, s.5,7,11. 
88 Turan DURSUN, Din bu 2, s.53-90 
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Dayanakları da Atatürk'ün 3 Mart 1924'den önceki konuşmalarıdır. Bunlardan 

birkaç örnek verirsek; "Necip İslâın dini hakkındaki sözlerinin "konjonktürel 

argümanlar" olduğu iddiaları bütünüyle yanlıştır." Atatürk o inançlı ve imanlı sözlerin 

çoğunu; belli amaçları elde etmiş bulunduğu, padişahı, halifeyi kovup lâik cumhuriyeti 

kurduğu en kudretli dönemlerinde söylemiştir.89   

Yazar burada kronolojik bir hata yapmaktadır. Zira hilafetin kaldırılmasından 

sonra Mustafa Kemal İslâm dinine karşı kategorik bir tavır almıştır. Benzer argümanları 

diğer laik yazarlarda da görmek mümkündür. Bahir Mazhar Erüreten Atatürk'ün bir 

Fransız gazeteci ile 29.10.1923 tarihli röportajından şu sözleri aktarmaktadır. "Türk 

Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. 

Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Akla karşıt değil, 

ilerlemeye engel değil".90

Diğer bir yazara göre de Atatürk "Din lüzumlu bir müessesedir" demiş ve İslâm 

Dini'ni çeşitli vesilelerle en uygun, en mükemmel din olarak nitelemiştir.91

Bu tür yaklaşımlar hep hilafetin kaldırılması öncesi konuşmalara 

dayandırılmaktadır. Örneğin 07.02.1923'te Balıkesir Paşa Camii'nde hutbe okumuş ve 

şunları söylemiştir: "Peygamber Efendimiz Hazretleri, Cenabı Hak tarafından dini 

hakikatleri tebliğe memur ve resul olmuştur... Dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen 

uyuyor. Eğer akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı bununla diğer ilahi ve tabii 

kanunlar arasında ayrılıklar olması gerekirdi.92

Benzer ifadeleri yine 1923 yılı boyunca görebiliyoruz. Nitekim 16.03.1923'te 

Adana'da Türk Ocağı'nda yaptığı konuşmada "Hangi şey ki, akla, mantığa, halkın 

menfaatine uygundur; bilinir ki bizim dinimize uygundur." Kadınlarla ilgili 

demeçlerinde "Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep 

etmemiştir..." Yine aynı tesbitlere göre "Türk içtimai hayatında kadınlar ilmen, irfanen 

ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamıştır" demiştir.93  

                                                 
89 Necip Mirkelamoğlu, DİN ve LAİKLİK, s.421. 
90 Mahir Mazhar ERÜRETEN, LAİKLİK ve ŞERİAT Çatışması, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Mart 
2006, İstanbul, s.167. 
91 Ahmet MUMCU, ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ, s.529. 
92 Sadi Borak, ATATÜRK ve DİN, Anıl Yayınevi, İstanbul 1992, s.29. 
93 a.g.e., s.33-34 
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Aynı yazarın Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söylev ve demeçlerinden 

naklen Doğu Perinçek şunları aktarmaktadır. "Mustafa Kemal, 2 Şubat 1923 günü 

İzmir'de yaptığı konuşmada, Adem ve Havva konusundan söz etmek istemediğini 

belirttikten sonra şöyle diyor. "Ben annemden aldığım terbiye ile hayatımın çok 

senelerini vehimler içinde geçirdim. O vehmedilen makama karşı, o vehmedilen kişilere 

karşı çok ibadet ettim. Çok dua ettim. Eğer annem bana böyle yanlış terbiye vermemiş 

olsaydı, belki çok zaman evvel başka türlü de düşünürdüm ve benim gibi herkes de 

başka türlü düşünürdü ve bu felaketlere uğramazdık." (Sadi Borak, Atatürk'ün Resmi 

Yayınlarına Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşiler, Halkevleri Atatürk 

Enstitüsü Araştırma Yayınları, Ankara 1980, s.158.)94

Kâzım Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal'in Balıkesir Hutbesi sonrası görüşü 

sorulduğunda şu yanıtını hatırlamakta yarar vardır: "Dünya işlerini camilere 

soktuğumuzun cezasını çektiğimiz yetmez mi Paşam? Milli işlerimizi neden yüce 

camilere sokuyoruz ve neden bir başkumandan olduğunuz halde dinle, hilafetle bir din 

adamı gibi hatta daha ileri giderek meşgul oluyorsunuz?"95 Görülüyor ki aralarında 

ideolojik olmaktan çok duygusal ve kişisel çatışmaların olduğu Kâzım Karabekir Paşa, 

Mustafa Kemal Paşa'yı bu hutbesi nedeniyle eleştirmektedir ki, haklıdır. 

Aynı Kâzım Karabekir Paşa Millet Meclisi'nin tekbirler ve selâlar arasında 

açılmasına da karşıdır. Ama bunun bir zorlama olduğunu, I. Dönem milletvekillerinin 

baskısıyla bu yola gidildiğini de hatırlatmak gerekir. 

Mustafa Kemal ve Karabekir Paşalar arasında din konusunda tartışmalar Lozan 

Barış Görüşmeleri süresince çok farklı düzeylere taşınmıştır. Karabekir Paşa'ya göre 

Mustafa Kemal'in görüşlerini yansıtan Mahmut Esat Bozkurt, Fethi Okyar gibi yeni bir 

gruptur. Bu yeni kadroya göre İslâm'ın gelişmeye engel teşkil ettiği yadsınmaz bir 

gerçektir. Bu tartışmalara M. Kemal noktayı koymuştur: "Evet Karabekir, Arapoğlu'nun 

yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kur'an-ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim. Ve 

böylece de okutacağım. Ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etsinler.96   

                                                 
94 Doğu Perinçek, Din ve Allah, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1994, s.69. 
95 Uğur Mumcu, Kazım Karabekir Anlatıyor, s.96. 
96 a.g.e., s.94 
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Yine Karabekir Paşa'nın anılarına göre M. Kemal Paşa'nın huzurunda İsmet Paşa 

müthiş bir inkilâp teklif etti. Buna göre; 

1) İslâm terakkiye manidir. 

2) Arapoğlunun yavelerini Türklere öğretmeli, 

3) Hocaları toptan kaldırmalı. 

Muhafazakar olmaktan çok evrimci bir düşünce yapısını taşıyan Kazım Karabekir 

Paşa'nın görüşlerini bu açıdan desteklemek olanağı yoktur. Mustafa Kemal Paşa ve 

kadrosunun beklemeye tahammülleri yoktur. Devrim kısa zamanda gerçekleştirilecek ve 

gerekirse şiddet içerecektir. Bu kadroya yöneltilecek eleştiri, "neden din ve geri anlayış 

karşısında neden daha radikal olunmadığıdır. Gerçekten, o günlerin koşulları içinde 

gerici anlayış ve kurumlara karşı daha köktenci kararlar alınabilir ve laik devrim 

toplumun altyapısına benimsetilebilirdi. Geleneksel yapılar kırılıyordu ama eski ve geri 

anlayışları yaratan ve yaşatan feodal yapı toplum düzeninde hala gücünü sürdürüyordu. 

Örneğin bir toprak reformu yasası gerçekleştirilemedi. Toplumsal ve ekonomik 

yaşamda yine ağaya, şeyhe bağlı kitleler varolageldi.97 Bir başka deyişle Cumhuriyetle 

birlikte Osmanlı derebeyleri hukukilik ve meşruiyet kazanıp feodal ağalar haline 

dönüşmüşlerdir.98

Kemalizme göre din önceden gelip sonsuza kadar gitmez; tarihsel bir kategoridir. 

Dinler de doğarlar, gelişirler ve tarihsel işlevlerini doldurduktan sonra ortadan kalkarlar. 

Kemalizm'in bu değerlendirmesi islâmiyet'i de kapsar. İnsanlar dini kendi korkuları ve 

zaafları nedeniyle yaratmıştır. Yani din insan zekâsının bir ürünüdür. Toplumun 

güçlenmesi ve bilimin gelişmesiyle dinler işlevlerini yitireceklerdir. 

Atatürk'e göre din çağlar boyunca bir başka menfaat ve siyaset aracı yapıldı. Din 

insan aklı ve özgürlüğüyle gelişmektedir. Dinsel ideolojinin hâkim olduğu toplumlarda 

değerli olan kişi hak ve özgürlükleri değil Tanrı'nın hâkimiyeti asıldır ve kul da bu 

hâkimiyete teslim olmalıdır.99

                                                 
97 Server Tanilli, İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi?, s.198. 
98 İsmail Beşikçi, Doğu Anadolu'nun Düzeni, “e” Yayınları, İstanbul 1970, s.480. 
99 Doğu Perinçek, DİN ve ALLAH, s.42. 
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Recep Peker inkılâp dersleri adlı eserinde devlet ile din arasında bağlantıyı şu 

şekilde saptar: "Gerek feodal devlette, gerek onu takip eden hanedan devletinde, din 

bizzat iş başında bulunmamışsa da, baştakilerle bir ve beraber olarak insan haklarına 

karşı, insanlık haklarını sömürme ve yıkıma uğratma yolunda yürümüştür. Din 

sarayların ve hükümdarların müttefiki idi, saraylar din şeflerinden kuvvet ve nüfuz 

alırlar ve kuvvetlerini onların hizmetine arzederlerdi. Her iki taraf da kâr ve çıkar için 

birbirinin ortağı durumunda idi."100

Kemalist devrimin önderi milli duyguyu dinsel duygu ile yan yana düşünemiyor, 

dinle milliyetçilik arasında bir uzlaşma kabul etmiyor. Hatta dinin vicdanlarda 

hapsedilmesine tavrını alıyor. 

Kemalistler dine karşı milliyetçilik bayrağını açarlarken, sık sık tarihe gönderme 

yaparlar. Tesbitlerine göre; 

1) İslâmiyet, Türkleri dışarıdan etkileyen bir dindir. 

2) Araplar İslâmiyet'i yağmacı ve çapulcu sürüleriyle Türklere dayatmak 

istemişlerdir. 

3) Türkler İslâmiyet'i ancak kendi tercihleri doğrultusunda kabul etmişlerdir. 

Türkler ancak kendilerini köle yapmak isteyen Arapların efendisi olduktan sonra kitle 

halinde İslâm dinini kabul etmişlerdir. 

4) Türk uygarlığı Arap taarruzuna uğramıştır. 

5) Türk, İslâmiyeti kabul ettikten sonra, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde, Allah 

ve Peygamber uğruna kendi ruhunu, benliğini unutmuş, koca bir milleti her tarafa 

saldıra saldıra, mahva ve yıkıma uğratmışlardır.101

Türkler İslâmiyet'in yağmacı, talancı, köleci, taarruzlarına uğramadan önce özgür 

iradeleriyle çeşitli dinleri seçmişlerdir. Örneğin Hazar Türkleri 740'lardan sonra 

hakanları başta olmak üzere kitleler halinde Yahudiliği kabul etmişlerdir. Seçimleri 

                                                 
100 a.g.e., s.46. 
101 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, s.146. 
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gönüllülük üzerinedir.102 Bu katılım tarihte bir ilkti. Çünkü Yahudiliği kabul eden 

Türklerin nüfusu yeryüzündeki Yahudilerden daha fazla idi. Arap saldırılarına 965'e 

kadar direnen Hazar Türkleri Cengiz Han'ın saldırılarıyla ortadan kalkacak ve Hazar'ın 

Yahudi Türkleri Avrupa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine yerleşeceklerdir. Dünya 

Yahudiliğinin büyük çoğunluğunun da Sami kökenli olmayıp, Türk-Hazar kökenli 

olduğunu da belirtmek gerekir.103 İslâm'ın Batı Türkistan'a yerleşmesinde Çinlilerin 

Arap Müslümanlara yenilmesi (Talas Savaşı 751) bir dönüm noktasıdır. Daha sonraki 

toplumsal kökenci ayaklanmalar sürecektir. Türkler müslüman işgalciye karşı kâh 

boyun eğer, kâh onun iç çatışmalarında taraf olur, kâh bağımsızlıklarını ilân ederler.104

Talas Savaşı sonrası Türkler her ne kadar müslüman olmuyorlarsa da artık İslâm 

İmparatorluğu'nun etki alanındadırlar. 

650'li yıllarda başlayan ilk akınlar ve 900'lerde başlayan işgal ve sömürgeleştirme 

günlerinden sonra yani 300 yılı bulan bu gayrı meşru ilişki tarzından sonra Türklerin 

müslümanlaşmayı kabul edilebilir bir seçenek olarak görmüşlerdir. 

Türklerin Şamanizm'i terkederek İslâmiyet'i kabul etmelerindeki en önemli neden 

ise Türk egemenlerinin tercihleridir ve Şamanizm'in günün koşullarına yanıt vermiyor 

olmasıdır. Tam bu noktada, özellikle IX. ve X. asırlarda Orta Asya'da tipik feodal 

özellikler edinmiş İslâm bunun için biçilmiş kaftandı. İslâmiyeti ilk kabul edenlerin Sir-

i Derya bölgesinde yaşayan ve toplumsal gelişme açısından en ileri aşamada bulunanlar 

Oğuzlar olması rastlantı değildir.105  

Kemalistler dinleri irdelerken onların toplumsal ve ideolojik kurumlar olduğunu 

ve işlevlerini tamamladıklarını da açıklarlar. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, "Bazı 

Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun'un görüşmelerinde şunları söylemektedir. 

"Dinler, işlerini bitirmiş, vazifelerini tüketmiş, yeniden cezviyat ve hayatiyat bulamayan 

müesseselerdir."106

                                                 
102 Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk, Cumhuriyet Kitapları, 19.Baskı,Nisan 2005, İstanbul, s.166. 
103 a.g.e., 167, A. Koestler, Onüçüncü Kabile, s.67-68-69-71'den naklen. 
104 A.g.e., 129-131. 
105 a.g.e., s.193. 
106 Doğu Perinçek, Din ve Allah, s.59. 
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Nitekim 1931 sonlarında Atatürk'ün de katıldığı lâiklik üzerinde tartışmada şu 

sözlere tanık olunmaktadır: "İslâmlık tasvirini yapmış, fayda ve zararlarını ortaya 

koyarak eskimiş ömrünü bitirmiş bir şeydir. O müesseseyi ne korumaya ne de yeniden 

bir aşı yaparak gençleştirmeye niyetimiz yoktur. Zaten böyle bir teşebbüs, kurumuş eski 

ağaca hayat vermeye çalışmak gibi beyhudedir".107

Yukarıdaki görüşleri teyid eder bir biçimde Gazi Mustafa Kemal 1927 Ekim'inde 

okuduğu Nutuk'unda, "Bütün insanlığın- hıristiyanlıktan, müslümanlıktan, budizm'den 

vazgeçerek basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak hale konulmuş evrensel zaaf ve 

lekesiz bir dinin, kurulması gibi şartların oluşmasını gerekli kılan bir "Birleşik Dünya 

Hükümeti" hayal etmeniz farklı olduğunu" inkar etmez.108

Bu satırların arasını okuyarak ve devletin resmi belgesine dayanarak şunu 

söyleyebiliriz ki: Atatürk'e göre Allah kavramı insanın düşüncesinin bir ürünüdür. 

Allah kavramı belli siyasal gelişmeler sonucu doğmuştur, vahiy yoktur, Kur'an 

Muhammed'in düşüncelerinin bir ürünüdür. 

Atatürk'ün birkaç yakınına dayanarak din ve İslâmiyet konusunda görüşlerinin 

çarpıtılmasına karşın bunları çürütecek argümanları bulmak da mümkündür. Örneğin 

1948-50 dönemi Milli Eğitim Bakanı, Kemalizmin Türkologlarından Prof. Dr. Tahsin 

Banguoğlu'nun Atatürk'ün dinle ilgili görüşü konusunda şöyle dediği aktarılıyor: 

"Meşrutiyette yaygın bir dinsizlik havası esmiştir. Mustafa Kemal o hava içinde 

yetişir... Tevfik Fikret'ten esas dinsizlik fikirlerini almıştır... Bu Atatürk'çülerin 

Mustafa Kemal'i Müslüman yapma gayretleri de bir sahtekârlıktır (Necmettin Şahiner, 

Yeni Nesil, 13 Mart 1989).109

Behnam Şapolya'ya dayanarak Atatürk'ün 1932'de yaptığı bir konuşmanın içeriği 

şöyledir: "İnsanlar ilk devirlerinde hastalıktan, felaketten korunmayı hep Allah'larından 

istediler. Fakat modern çağlarda insan her şeyi Allah'tan beklemedi. Ancak toplumdan 

                                                 
107 Din ve Allah, s.59 (Ahmet Hamdi Başar, "Atatürk'le Üç Ay" Tan Matbaası, İstanbul, 1945, s.49'dan 
naklen. 
108 Doğu Perinçek, ATATÜRK, Din ve Laiklik Üzerine,Kaynak Yayınları,Ağustos 1997, İstanbul, s.10. 
109 Doğu Perinçek Din ve Allah, s.61. 
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bekledi her şeyin koruyucusu, insan cemiyeti'dir... Bunun için her türlü gelişme, huzur 

ve güven kaynağı toplumdur. (Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, s.305).110  

Bütün bu tartışmalara Toplumsal Tarih Dergisi yeni bir boyut getirmektedir.111

1932-33 yıllarında Ankara'da görev yapan A.B.D. Büayükelçisi Charles H. Sherril 

17 Mart 1933'te Atatürk'le bir söyleşi yapmıştır. ABD arşivlerine giren bu söyleşi 30 

yıllık bir gizlilik kaydıyla kullanıma açılmıştır. Görüşme Şubat Bursa olaylarından 

sonra gerçekleşmiştir. 1 Şubat 1933'de Bursa'da 100 kişilik bir grubun Türkçe Ezanı, 

protesto etmeleri üzerine Atatürk Ege gezisini yarıda bırakır ve Bursa'ya gelir. Burada 

sorunun din sorunu değil dil sorunu olduğunun altını çizecektir. Ve hala da tartışılmakta 

olan ünlü Bursa Nutku'nda şu sözleri söylediği rivayet olunacaktır: "Türk genci, 

inkılâpların ve rejimin bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok 

inanmıştır. Rejim ve inkılâpları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya 

en büyük bir kıpırtı ve hareket duydu mu hemen mücadele edecektir.112

Atatürk, Sherril'e verdiği söyleşide Bursa Olayına bizzat müdahale etmesinin 

nedenini şöyle açıklar; "Dini siyaset ve herhangi bir tahrike müsamaha 

etmeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Meselenin mahiyeti din değil dil'dir. Kati 

olarak bilinmelidir ki, Türk Milleti'nin dili ve milli benliği bütün hayatına hakim esas 

kalacaktır.113

Sherrill'in izlenimleri şöyledir: "Agnostik olduğuna dair genellikle kabul görmüş 

inancı kesinlikle reddediyor ancak, Dininin sadece kainatın mucidi ve hakimi tek 

Tanrı'ya inanmak olduğunu söylüyor. Ayrıca beşeriyetin böyle bir Tanrı'ya inanmaya 

ihtiyacı olduğuna inanıyor.114

Yine ABD Büyükelçisi'ne göre Atatürk üç büyük dinin ahlâk öğretilerin o dinden 

ziyade ahlâk olarak inanıyor ve Sovyetler'in her türlü dini lağvetme fikriyle kesinlikle 

mutabık değil. 

                                                 
110 a.g.e., s.61. 
111 Charles H. Sherril "Atatürk'ün Dine Bakışı" Raporu, Toplumsal Tarih, İstanbul 14 Eylül 2006, s.14. 
112 Reşit Ülker, Atatürk'ün Bursa Nutku, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 1998, s.13. 
113 Toplumsal Tarih, s.16. 
114 a.g.e., s.18  
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Yazar izlenimlerini şöyle sürdürmektedir: "Türk halkının uzun zamandan beri 

ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini 

söylüyor". Kur'an'dan alınan bir parça okudu. Bu duada Hz. Muhammed amcası ile 

karısının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder.115

Büyükelçi, Atatürk yukarıdaki sureyi okuduktan sonra kendisine şu soruyu 

yönelttiğini belirtir: "Düşünen bir Türk'ün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği 

dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini tahayyül edebilir misiniz?" Bu fikrini 

düşündükçe, ben de gitgide Kur'an'ın Türkçe okunmasının teşvik edilmesinin sebebini 

anlıyorum" diye gözlemlerini tamamlamaktadır. 

Kemalist önderlik dinlerin toplumların üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 

ideolojik mücadele bayrağını açmıştır. Batı Aydınlanma Çağı önderlerinin eserleri 

Türkçe'ye çevrilmiştir. Jean Meslier'nin dinleri çürüten ve herkesin anlayabileceği 

tarzda yazılmış aklı selim (Le Bon Sens) adlı kitabı 1929 da Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca, İslâm Tarihi konusunda Atatürk'ün Caetani'den çok 

etkilendiği bilinmektedir.116  

Kemalist önderliğin Fransız materyalizminden ve burjuva demokratlık 

devriminden esinlendiğini biliyoruz. Atatürk de Jean Meslier'nin Aklı Selim adlı eserini 

altını çizerek, notlar düşerek incelemiştir.117  

Meslier'nin görüşleri Atatürk'ün kendi eliyle yazdığı Medenî Bilgiler kitabında 

bulunmaktadır. Bu kitaba göre dinlerin başlıca etkenleri cehalet ve korkudur. İnsan, 

Allah'ın yaratığı değil, doğanın ürünüdür. Dinler, tahakküm aracıdırlar. İyilik ve kötülük 

Allah'tan gelmez. Ahret uydurmadır. Cehennemin icat edilmesi fenalığı 

engelleyemeyecek derecede saçmadır. Sözde mucizeler de saçmadır, kaynakları 

şüphelidir kesinlikle kanıtlanamaz. Ahlak ve Fazilet için dine gerek yoktur. Tarih 

öğretir ki bütün dinler milletlerin cehaletleri nedeniyle ilahlar tarafından gönderildiğini 

                                                 
115 a.g.e., s.19 –Söz konusu bu bölüm, Kur'an-ı Kerim'in III. Suresi olan Tebbet Suresidir. 
"Bismillâhirrahmânirrahim, 1,2,3,4,5. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da malı ve kazandıkları ona 
fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş 
bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek). 
116 Doğu Perinçek, Din ve Allah, s.62-63. 
117 a.g.e., s.105. 
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sergileyen adamlar tarafından kurulmuştur. Yahudilik Mısır dininden kaynaklanmıştır. 

Hıristiyanlık ve müslümanlık da, yahudilikten ve Arabistan'ın eski dininden oluşur.118

Kemalist önderliğin Holbach'tan da esinlendiğini görmek mümkündür. Holbach 

yaradancılığa karşı mücadele eder. Doğanın sistemi adlı eserinde Holbach'a göre insan 

yaratılmamıştır "bir bütün olarak" doğanın bir parçasıdır doğanın yasalarına uyar, aynı 

zamanda doğada bir özne olarak yer alır. Madde ve hareket esnasında gelir ve sonsuza 

gider. Doğa ötesi bütün kavramlar, insanın hayalinin ürünüdür. Başka deyişle insan, 

Allah'ı kendi hayalinde yaratmıştır. Aslında insan, "Allah'a taparken, kendisine 

tapar".119

Cumhuriyetin kurucuları tarihte deterministiz derken devrimlerin zorunlu 

olduğunu düşünerek hayata geçirmişlerdir. Doğa ve insan bunu materyalist görüşlerinde 

Holback ve Meslier'den esinlenirken siyasal iktidar ve özgürlükler konusunda da 

düşünce kaynaklarını Jean Jacques Rousseau'da buldular. 

                                                 
118 a.g.e., s.106. 
119 a.g.e., s.107. 
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2.1. KEMALİZME GÖRE İSLAMİYET 

İslâm'a göre, İslâmiyeti Muhammed değil, Allah kurmuştur. Hazreti Muhammed 

Allah'ın resulüdür, elçisidir, dinin kurucusu değildir. İslâm, bütün kavimleri kucaklamak 

iddiasını taşır. Atatürk'e göre Muhammed İslâm'ın kurucusudur. İslâmiyet bir "Arap 

Dini"dir. 

- Kur'an sureleri gökten indirilmemiştir, yani Muhammed'e ait sözlerdir. 

Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerinin mahsulü 

olmuştur. Muhammed bu surelere birçok kez çalıştıktan sonra edebi bir şekil 

vermiştir.120

- Muhammed ayetleri "lüzum ve ihtiyaçlara göre" kararlaştırıyordu.121

- Muhammed'i harekete geçiren ilk amil samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed 

daha sonra irticalen dini hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten 

nihayet Allah'ın Resulü haline geçti.122

Atatürk ve tarih kitapları, Kur'anın kaynaklarını da tarih içinde aramışlardır. 

Kur'anın kaynağının "Tevrat Hikayeleri" ve oradan giderek "yahudilerin mukaddes 

saydıkları efsaneler" olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim Kemalizm'in ideologlarından 

Ruşeni Bey de Atatürk'ün kitaplığında bulunan Din Yok Milliyet Var başlıklı el 

yazması çalışmasında Kur'an için "efsane kitabı" diyor ve Muhammed'i bir Arap 

Filozofu olarak tanımlıyor.123

Atatürk, Muhammed'in peygamberliğini ilahi değil, fakat toplumsal-siyasal bir 

olay olarak görmektedir. Muhammed bir din kurucusu ve dini bir devlet reisidir. Üstün 

bir askeri deha sahibidir, siyasi görüşleriyle yükselmiştir.124  

Atatürk Kur'an'da yer alan Muhammed'in melekle konuştuğu iddialarını "faraziye" 

olarak niteler ve soruna "akıl ve mantık" çerçevesinde bakmayı savunur. Devamında 

                                                 
120 ATATÜRK, Din ve Laiklik Üzerine (Atatürk'ün el yazıları), s.162. 
121 Din ve Allah, D. Perinçek, (Atatürk'ün el yazıları), s.245. 
122 Atatürk, Din ve Laiklik Üzerine (Atatürk'ün el yazıları), s.164. 
123 Din ve Allah, Belge 4, Ruseni Bey, s.333. 
124 Aktaran, Şemsettin Günaltay, ATATÜRK, DİN ve Laiklik Üzerine, s.259. 
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meleklerin kökeninin ilkel Arap toplumlarındaki cinler olduğunu açıklar. Meleklerin 

getirdiği ilham yerine Muhammed'in duygulu, düşünür ve girişimci kişiliği konur.125

Atatürk ölümden sonra öteki bir dünyanın varolmadığının bilincindedir. Dini 

düşünceyi dahi dünyaya değer vermediği için eleştirir. Din, insanlara sefaletler, 

zaruretler, felaketler hissolunmağa başlayınca, asıl, hakiki mutluluğa ahiretle 

kavuşulacağını vaadetmektedir. 

İslâm'ın şartları konusunda ise Kemalist önderliğin tavrı oldukça nettir: Kelime-i 

Şahadet konusunda 1935'de Atatürk şöyle konuşmaktadır: "Bu dünyadan göçerek Türk 

Milleti'ne veda edeceklerin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara son sözü şu 

olmalıdır: "Benim Türk Milleti'ne, Türk Cumhuriyetine, Türklüğün geleceğine ait 

görevlerim bitmemiştir, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim 

sözümü tekrar ediniz... Bunu her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere tekrar 

etmekle son nefesini verecektir."126   

Mustafa Kemal'in Ahretin reddi ile ilgili görüşleri Afet İnan'ın aktardığına göre 

şudur: "Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini 

anlamaya çalıştım. Bir kısım her şeyi kara görüyordu. Madem ki hiçiz ve sıfıra 

varacağız dünyadaki geçici ömür esnasında neşe ve mutluluğa yer bulunmaz" 

diyorlardı. Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı 

ki "madem ki sonumuz nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız sürece şen ve keyifli olalım." 

Ben kendi karakterim itibarıyla ikinci hayat anlayışını tercih ediyorum, fakat şu kayıtlar 

içinde: Bütün insanlığın varlığını kendi şahsında gören adamlar mutsuzdurlar. Besbelli 

ki, o adam birey sıfatıyla mahvolacaktır: Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve 

mesut olması için lazım gelen şey: kendisi için değil, kendisinden sonra gelecek 

kuşaklar için çalışmaktır. Makul bir adam ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta 

tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için 

çalışmakla bulunabilir.127   

                                                 
125 El Yazıları s.241. 
126 Doğu Perinçek, Din ve Allah, s.86 (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri s.575'den naklen). 
127 Doğu Perinçek, Atatürk, Din ve Laiklik Üzerine, 17 Mart 1937 Atatürk'ten naklen, s.238 
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Halbuki Kur'ana göre: "Bu dünya yaşamı yalnızca bir geçimliktir". "Ahiret ise tek 

kalınacak yerdir. (Mümin Suresi ayet 39). Tevbe Suresi'nin 38. ayetinde "dünya 

geçimliği"nin, "Ahiret yanında çok önemsiz" olduğu belirtilmektedir.128    

Bilindiği gibi, Atatürk'ü camide cemaatle birlikte cenaze namazı kılmamıştır. 

Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarılmadan önce sabah 

saat 8.10'da "Salonun ortasındaki büyük avizenin altına konmuş iki masa üzerine 

tabutun yerleştirildiği ve cenaze namazına başlandığı" belirtiliyor.129

Cumhuriyet Devrimi dinci ideolojilerin merkezleri olan tekkeleri kapatmış, fakat 

ibadeti yasaklamamıştır. Atatürk insanların ibadetlerinin yasaklarla 

engellenemeyeceğini bilmektedir. Kemalist yönetim namaza karşı olmamakla birlikte şu 

saptamayı da yapmaktan kendini alıkoyamaz. "Suçsuz halka beş vakit namazdan başka 

geceleri de fazla namaz kılmayı vaaz etmek ve öğütlemekle kendini yükümlü kılanların, 

hedefleri siyasidir.130

Kemalist yönetim, kendi kafasında çözdüğü sorunu, toplumun bir çırpıda 

çözemeyeceğinin farkındadır. Bu nedenle dini vicdanlardaki yüce yerine kapatmayı 

öngörür. Kemalist düşünce çağdaş toplumda din olgusunu en zararsız yerde tutmağa 

kararlıdır. Vicdan. Cumhuriyet devriminin eğitim kurumları, yeni kuşaklara din ve 

Allah olgusunun insanlar tarafından yaratıldığını öğretir. Kemalist siyaset, inançları 

kollektifte değil bireysel olarak yaşanmasını hedefler. 

Bu düşünce doğal olarak dinci güçler için imanın mezara gömülmesidir. Bu karşıt 

cepheye göre din bireysel değil kollektiftir. Bireyin değil, cemaatindir, devletindir, 

siyasaldır, toplumsaldır, hukuksaldır, ekonomiktir. 

Bilindiği gibi 40'lı yıllardan itibaren aşındırılmağa başlanan Kemalizm'in laiklik 

ilkesi, içi yıllar itibariyle boşaltılarak, örneğin Ramazan aylarında gerek siyasetin 

(istisnasız tüm siyasi partilerin), gerek burjuvazinin, gerek halkın bağnaz kesimlerinin 

karşı atak alanı haline getirilmiştir. Ramazan ayı dini siyasete alet etmenin aracı haline 

gelmiştir. 
                                                 
128 Kur'an Ansiklopedisi, Cilt 5, s.25 
129 Din ve Allah, s.87 (Behçet Kemal Çağlar, Dolmabahçe'den Anıtkabre, Atatürk Kütüphanesi 19, Sel 
Yayınları, İstanbul 1955, s.7'den naklen). 
130 Atatürk, Din ve Laiklik Üzerine, s.97. 
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Laiklik, dinlere yalnız birey ve Allah arasında manevi ilişki alanını bırakmaktadır. 

Birey, öbür dünyaya ilişkin bir tür sorunlarını, siyasete, toplumsal yaşama, kültürel ve 

bilimsel faaliyetlerine taşırmadan Allah ile kendisi arasında çözecektir. Birey bu 

çerçevede sonuna kadar özgürdür. 

Kemalizm Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin dinsel ibadetini özgürce 

yapabileceğini ama hiç kimsenin dini fikirlerinden dolayı da baskı altına 

alınamayacağının altını ısrarla çizer. Cemaatin birey üzerinde hiç bir baskı 

uygulamayacağına işaret ederken hoşgörünün de sınırlarını belirlemiş olur. Bu hoşgörü 

sınırları içerisinde Ortaçağ kurumlarına ve onların mensuplarına yer yoktur. Bu nedenle 

tekkeler, zaviyeler ve türbeler yasalarla kaldırılır... Tarikatlerin faaliyetlerine son verilir. 

Bunların sembolleri olan ünvanlar, şeyhlik, dervişlik, çelebilik, vs... yasaklanır. Çünkü 

bu kurumlar ve temsilcileri gericiliğin, bağnazlığın, cehaletin sembolleridir. Hem bu 

kurumların kaldırılması hem de halkın inançlarının incitilmemesi oldukça zor bir 

görevdir. Ancak, hoşgörülü bir toplumun oluşturulabilmesi için ortaçağın temsilcileri 

olan bu kurumlar üzerinde baskı yapılması gerekir. Çünkü, bağnazlık, ortaçağ 

zihniyetinin göstergesidir. 

Nitekim 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programının 

6.maddesinde belirtilen "fırka, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır" ifadesiyle irtica 

yeniden yükselmeğe başlar. Ancak yaşaması bu deneyimden sonra Mustafa Kemal'in 

"dine saygı" konusundaki değerlendirmesi gözden geçirilecektir. Nitekim, 1927'deki 

ünlü söylev'inde: 

"Parti dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır" ilkesini kaynak olarak eline alan 

zevattan iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri cahil ve bağnazları 

hurafeperestleri aldatarak özel amaçlarına ulaşmaya kalkışmış olanların taşıdıkları 

bayrak değil miydi? Türk Milleti yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden 

çıkabilmek için büyük fedakârlıklar gerektiren çirkef bataklıklarına hep bu bayrak 

gösterilerek sevk olunmamış mıydı? 

Cumhuriyetçi ve terakkiperver olduklarını zannettirmek isteyenlerin; aynı 

bayrakla ortaya atılmaları, dinsel bağnazlığı coşturarak, milleti cumhuriyetin terakki ve 

yenileşmenin bütünüyle aleyhine teşvik etmek değil miydi? Yeni parti, dinsel 
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düşüncenin ve inançlara saygı perdesi altında biz hilafeti tekrar isteriz, biz yeni kanunlar 

istemeyiz; bize mecelle yeter; medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler, biz 

sizi himaye edeceğiz, bizimle beraber olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi hilafeti 

kaldırdı. İslâmiyeti yasaklıyor. Sizi gavur yapacak, size şapka giydirecektir diye 

bağırmıyor muydu? Yeni partinin kullandığı formül bu şeriat feryatlarıyla dolu değil 

midir?131 diye sormaktadır. 

Kemalistler de, bütün devrimciler gibi, her devrimin karşısına kaçınılmaz olarak 

karşı devrimin çıkacağının bilincindedirler. Nitekim Mustafa Kemal, Fransız Büyük 

devrimini örnek gösterir. Gericiliğe karşı devrimin tek yasası vardır, onu ezebilecek 

kudrete sahip olmak.132

Bu tavrı alabilmek için dayanılacak bir toplumsal güç ve devrimci irade gereklidir. 

Seni parçalamağa dahi kalksa, başını vereceksin, fakat eğilmeyeceksin.133 Burada mesaj 

devrimci güçleredir. Aynı mesaj, gaflet ve dalalet içine düşmüş iktidar sahiplerine, 

ordunun dağıldığı ve gelişen karşı devrim içinde olduğu koşullar gözönüne alınarak 

Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku'nda sürdürülür. 

Dinci çevreler, ikinci cumhuriyetçiler, sözde liberaller Kemalizm'in Jakobenist ve  

anti-demokratik karakterine vurgu yaparlar. Bu anlayışa göre, Fransız Devrimi'nin 

Vendeé köylülerinin isyanını bastırması veya Ekim Devrimi'nden sonra Bolşevikler'in 

gericiliği ezmesi anti-demokratik olduğu savları işlenir. 

Oysa demokrasi, dünyanın her yerinde gericiliğe karşı diktatörlük uygulayarak 

gelmiştir. 1640-1648 Cromwell'in önderlik ettiği İngiliz Devrimi Washington'un ve 

daha sonra Lincoln'un önderlik ettiği Amerikan Demokratik Devrimleri, 1789 

Fransız Devrimi ve diğer bütün örnekler demokrasinin ebesinin devrim olduğunu 

kanıtlar. Gericiliğe karşı diktatörlük uygulanmasına itiraz etmek demokrasiye itiraz 

etmektir. 

                                                 
131 Söylev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk s.405. 
132 Doğu Perinçek, Din ve Ahlak, s.168. 
133 A.g.e., s.169, Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, s.85. 
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Kemalist Devrim önderleri, dini, 1924 yılından önce bilime, akla uydurmaya 

çalışmışlardı. Halifeliği kaldırdıktan sonra bu uzlaştırma çabalarını terkettiler tersine, 

din ile bilim arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi gözler önüne serdiler. 

Mustafa Kemal, "arkasında hiçbir ayet, hiçbir bağnaz, hiçbir donmuş ve 

kalıplaşmış kural bırakmadığını" belirtir ve "benim manevi mirasım, bilim ve akıldır" 

der.134   

Atatürk, dini bilimle çürütürken dinlerin getirdiği genel hükümlerin zaman 

içerisinde geçersiz hale geldikleri üzerinde durur. "milletlerin, toplumların ve kişilerin" 

değiştiği bir dünyada" asla değişmeyecek hükümler getirmez. Bunun aklın ve bilimin 

gelişmesini inkâr etmek olduğunu belirtir. 

Bilindiği üzere ölümünden itibaren Atatürk'ü her vesile ile hırpalamaya ve en 

azından "deccal" şeklinde tanıtmağa çalışan şeriatçılar, bütün çabalarına rağmen 

halktaki Atatürk sevgisini yok edememişlerdir. Başarısızlıklarını görünce bu sevgiyi 

şeriatın çıkarları doğrultusunda sömürme kurnazlıklarına yönelmişlerdir. Sömürebilmek 

için Atatürk'ü sanki İslâm'ın hayranı imiş gibi gösterme yolunu seçmişlerdir. Bundan 

dolayıdır ki, onun sırf reform yapabilmek için İslâm lehinde söyler göründüğü sözlerine 

örneğin "İslâm en son, en mükemmel, en akla uygun dindir" sözlerine sarılmışlardır.135 

Atatürk hemen her konuşmasında, ima yoluyla Türk toplumunda bütün ilkelliklerin, 

felaketlerin kaynağının şeriat olduğunu anlatmak istemiştir"..."Kaza, kader, talih, 

tesadüf deyimleri Arapça'dır, Türkleri ilgilendirmez" ya da, "menşelerimizi hatırlayınız, 

tarihimizin en mutlu dönemi, hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamanlarıdır" 

derken hep bunu anlatmak istemiştir. 

Bu konuda son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye toplumu, Kemalist 

devrimle, ortaçağ ideolojisi ve kültürüne karşı tarihi bir hesaplaşma yaşamış belli bir 

eşiğe gelmiştir. Dünyanın ve Türkiye'nin hakim güçleri, toplumumuza karşı görülmemiş 

bir biçimde dinci ideolojiyi aşılamak isteseler dahi ülkemizde yok edemeyecekleri bir 

laisizm birikimi vardır. Nitekim, 14 Nisan 2007'de Ankara Tandoğan'da, 29 Nisan 

                                                 
134 A.g.e., s.173, Aktaran İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, 1980, s.13. 
135 İlhan Arsel, Turan Dursun "Mektuplar" Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 1996, s.113. 
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2007'de İstanbul'da toplanan milyonların öncelikli talepleri de "Laik, Demokratik 

Cumhuriyet"in korunması yönündedir.  

Ek: Mayatepek Raporu: Mexico kentine 50 km mesafede AZTEK'lerin bir ayinine 

katıldığını ve Güneş piramidinin etrafında yanan mukaddes ateş etrafında yapılan 

gösteride mevleviler gibi kollarını güneşe doğru uzatarak mevleviler gibi deveran 

yapıldığına işaretle, mevlevi ayininin güneş kültüründen alınmış olduğuna dair kesin 

kanaatini belirtir. Yine ayin sonunda, AZTEKLERİN güneşe tazimen eğildiklerini yani 

müslümanların Rükû denilen reverans jestine de benzer amaçla yaptıkalrını belirtir. 

SECDE'nin Muhammed Mustafa tarafından güneş kültürden iktibar edilip 

müslümanlığa idhal edilmiş olduğunu tesbitle AZTEKLERİN başlarında taşıdıkları 

burma sarıklarında yalnız müslümanlara değil, hatta Hindli kavimlere ve Siyam, 

Kenzbaç, Tonkin, Tibet gibi ülkelerdeki benzer sarıkların da GÜNEŞ KÜLTÜ'nden 

esenlendiğini belirtmektedir. 

AZTEKLERİN ziyaret ettikleri Teotihuakan Piramidiyle KÂBE binasını 

kıyaslayarak her ikisinin de GÜNEŞ KÜLTÜ için, inşa edildiği ve her iki yapıda da 

volkanik püskürmeler sonucu yeryüzüne düşen bir takım siyah taşlardan bahsederek 

Kâbe'nin duvarındaki HACERÜL-ESVED arasındaki siyahi başın da Güneş Kültü'ne ait 

olduğunu ve TAVAF hareketinin de müslümanlığın bu KÜLT'ten geçtiğini ayrıca 

hacıların da ne maksatla tavaf ettiklerini belirtir. 

Mayatepek Devamla: Müslümanların, BEYTULLAH (Allah'ın Evi) dedikleri bu 

binanın ki penceresiz, ve çatısızdır. Alelade çamur ve taşla örülmüş basit bir yapı 

olduğunu, üstünün bir örtü ile kapanmasının zeki bir Arap tarafından düşünülmüş bir 

tedbir diye değerlendirir. 

Müslümanlar günde 5 vakit kıldıkları namazlarda yere kapanarak yaptıkları 

SECDE jestinin manasından haberdar değillerdir. Müslümanların secde maksadıyla 

ALLAH'ın ayaklarına kapanmak suretiyle yaptıklarını tasavvura bile imkan yoktur. 

Çünkü müslümanların tanıdıkları Allah el ve ayak ve vücuddan münezzehdir. Secde 

aslen Güneş Kültü'ne ait bir jesttir ve bu kültteki derin manasını kaybederek müslüman 

dinine girmiştir. 
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İspanyollar istila etmeden Güneş Kültü ile amil olan Peru, yerlilerinin başlarında 

hükümdarları ve prensleri olduğu halde güneş doğmadan önce Kuzko şehirdeki 

meydanlardan birinde toplanarak güneşin ilk şuaları yere değer değmez yere kapanıp bu 

şu şuaları öpmeleri müslümanlarca manası bilinmeyen secdenin çok derin manası 

olduğunu göstermekte ve secdenin de mana ve hikmetini zayi etmiş olarak 

müslümanlığa Güneş Kült'ünden girmiş olduğundan şüphe bırakmamaktadır. 

Bu cümleden olarak müslümanların her gün beş vakitte kıldıkları sabah, öğlen 

ikindi, akşam ve yatsı namazlarının hep GÜNEŞE göre tanzim edilmiş olması da 

müslüman dinine GÜNEŞ KÜLTÜ'nden girmiştir. 

Yine AZTEK'lerin Güneş'e ibadete gelmeleri için yüksek tepelerden çağrı 

yapılması da, müslümanların aynı şekilde müezzinler tarafından ibadete çoğrılmaları 

EZAN usulünün müslümanlığa Güneş Kültü'nden geçtiğine şüphe bırakmamaktadır. 

PERU yerlilerinin ibadet öncesi TİTİKAKA gölünde yıkanmaları ve dini bir 

tarzda ABDEST olmamaları da Güneş Kültü'nden gelmektedir. Müslümanların 

namazdan önce ABDEST almaları da islamiyete ait bir usul olmayıp BİNLERCE 

seneden beri PERU'da uygulanan ibadet öncesi ABDEST'ten kaynaklanmaktadır. 

AZTEKLER günahlarını affettirmek, hacetlerinin tervici (ihtiyaçlarının 

giderilmesi) veya sadece GÜNEŞ'e ubudiyet ve tarim maksadıyla hiçbir şey yememek 

ve içmemek üzere 3 gün aralıksız ORUÇ tutmaları da müslümanlığa daha kolay 

şartlarda 30 gün olarak, GÜNEŞ KÜLTÜ'nden gelmiştir. 

Yine aynı şekilde ölülerin yıkanması adedinin de yahudiliğe ve müslümanlığa 

dünyanın en eski ve ilk dini olan GÜNEŞ KÜLTÜ'nden gelmiştir.136  

                                                 
136 Tahsin Mayatepek, Din Bu, Cilt 2, s.53-90, Kaynak Yayınları, Ağustos 95, İstanbul. 
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BÖLÜM 3 

3. LAİKLİK, SEKÜLERLEŞME, VE DEMOKRASİ ÜZERİNE FARKLI 

YAKLAŞIMLAR 

Bilindiği gibi, demokrasi, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik, ulusalcılık kavramları 

gibi laiklik de insanlığın siyasal gündemine Fransız ihtilali ile girmiştir. laik sözcüğü 

eski Yunanca'dan gelmedir ve "din adamı olmayan kişi" anlamına gelmektedir. Laiklik 

denilen anlayış yalnızca din adamlarını siyasal yaşamın dışında tutma eğilimini değil 

aynı zamanda dinle ilgili tüm ilkeleri ve kuralları yönetim aygıtının dışında tutma 

eğilimini de ortaya koymaktadır. Eğitimin, yürütmenin, yasamanın ve yargının tüm 

dinsel belirlemelerin uzağında kalabilmesi için devletin açık ve ödünsüz tutumunu 

öngörmektedir. 

Burada laiklikle çok karıştırılan Sekülarizmden bahsedilmesi gerekiyor. 

sekülarizm kavramı "seacilarus" sözcüğünden kaynaklanmaktadır ve dünyaya ait 

(dünyevi), maddeye ait (cismanî) anlamlarına gelmektedir. 

Batıdan alının bu kavram, dünyaya, içinde yaşınılan zamana ait olan, kiliseye 

bağlı ve bağımlı olmayan hayatla sınırlı olan anlamlarına gelmektedir. Toplumun ahlâk 

standartlarının dine veya dinlere göre değil, günlük hayata göre düzenlenmesinde dinin 

etkisini dışlamak ve dini değer yargılarına bağlı kalmaksızın hüküm vererek sonuca 

ulaşmak anlamlarına gelir. 

Sekülarizm terimi ilk olarak protestanlar ve anglikanlar tarafından kullanılmıştır. 

Katolik dünyasında insanların bir kısmına "clerge" denilmektedir. Bunlar din 

adamlarıdır ve ruhaniler sınıfını teşkil ederler. Bu sınıf kendi içinde iki zümreye ayrılır. 

Birinci zümre "regulier" ruhaniler: Hayattan uzak yaşayan  ve manastırlara kapanıp 

ömürlerini ibadetle geçiren zahidlerdir. İkinci zümre "seculier" ise papaz, piskopos gibi 

halk içinde herkesle birlikte yaşayan kilise adamları ve dini vazife gören ayin 

sahipleridir. 
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Sekülarizm, laikliğin bir dizi unsurunu içermekte ve laikliğe benzemektedir, ama 

laiklik değildir. Niyazi Berkes'e göre sekülarizm'i çağdaşlaşma olarak algılanması daha 

doğrudur.137

Demokrasi Yunancada "demos" yani "halk" "kratein" yani "yönetmek" 

sözcüklerinden oluşturulmuş "halkın yönetimi" anlamında bir sözcüktür. Demokrasi 

elbette ilkin Yunanistan'da ortaya çıkmış bir anlayış değildir. Toplumbilimcilerin "ilkel 

demokrasi" diye adlandırdığı ve eski uygarlıklarda görülen demokrasi uygulamaları bir 

yetki paylaşımından başka bir anlam taşımıyordu.138 Yunanistan'da demokratik 

girişimler her zaman tiranlık tehditleriyle sallantıda kalıyordu. Daha sonra gelişen kent 

demokrasileri de gerçek demokrasi değildir, bu demokrasiler üst sınıf 

demokrasileridir. 

Gerçek demokrasi eğilimleri sermayeciliğin gelişmesiyle ve sanayi devriminin 

gerçekleşmesiyle ortaya çıktı. Yeni demokratik yaşam yükselen sınıfın, burjuvazinin 

mutlak yöneticiye direnmesiyle ortaya çıktı. İngiltere'de parlamentonun mutlak 

yönetime karşı ağırlık koyması XVII. yüzyıl ortalarında olmuştur. Fransa'da ise, 

demokrasi daha geç bir zamanda, 1789'dan çok sonra, 1848 Devrimi'ni izleyen 

süreçlerde gelişti. Napoleon III'ün 1851'de kurulan İkinci İmparatorluk adlı diktatoryası 

ancak 1870'de yıkılabilmiştir. Demokrasi bir yönetim biçimi olmaktan çok bir yaşam 

biçimidir. Bu yeni yaşam koşullarında demokrasiyi gerekli kılan bireyin toplumdaki 

etkin gücüdür. Bireyin topluma özgür bağlanma biçimidir. Demokrasi bilinci toplumda 

mutluluğu ve mutsuzluğu paylaşma bilincidir. Demokrasilerde kişilerin yaşam hakları 

yasalarla ve toplumsal sözleşmelerle belirlenir ve korunur. Demokratik yaşam düzeni 

bir toplumsal sözleşme düzenidir.139

Avrupa'da 17.yüzyıla kadar mutlak yönetimler her türlü demokrasi fikrini 

yoketmişlerdir. Hobbes'un mutlak yöneticiye koşulsuz bağlılığı öneren Leviathan adlı 

eserine karşı aynı yüzyılda, John Locke ilk olarak "toplumsal sözleşme" fikrini 

geliştirmiş, buna bağlı olarak "zorbaya direnme" fikrini ortaya koymuştur. Locke 

yasama, yürütme ve yargılama erklerinin kesinlikle birbirinden ayrılmasını, bu erklerin 

                                                 
137 Toktamış Ateş, Laiklik, Ümit Yayıncılık, İstanbul, 2000, s.22. 
138 Afşar Timuçin, İnsancıl Yayınları, 2 Baskı, s.75. 
139 a.g.e., S:77. 
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mutlak yöneticilerce bildirildiği gibi "Tanrı'dan değil düpedüz halktan geldiğini, 

dolayısıyla tek kişiye verilemeyeceğine" yazıyordu. 

Fransız Devrimi'ni yaratan Fransız aydınları John Locke'dan büyük ölçüde 

esinlendiler. Montesquieu, özgürlükçü parlamento düzenini savunurken yasama, 

yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savundu ama bu erklerin 

birbirini denetlemesinin gerekliliğini de ortaya koydu. Jean Jacques Rousseau ise 

1762'de yayınlanan Toplumsal Sözleşmesi'yle 1789'da yayınlanan Fransız İnsan ve 

Yurttaş Hakları Bildirisi'nin ruhunu oluşturacaktır. Rousseau "ulusal egemenlik" 

fikrinin ilk gerçek temellendiricisidir. Ona göre toplumsal sözleşmeyle kurulacak 

düzende kralın değil halkın egemenliği geçerli olacak, tüm yurttaşlar eşit olurken 

herkesin seçtiği yönetim mutlak yetkiye sahip olacaktır. 

Doğal hukuk kavramının öncüleri olan bu siyasal bilimcilere göre insanlar 

doğuştan özgür ve eşittir. İnsanlar arasındaki farklar sadece biçimseldir. İnsanlar 

doğuştan birtakım vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahiptirler. Bunlar yaşama hakkı, 

kendini geliştirme hakkı, düşünceleri ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkının yanısıra 

siyasal haklar ki vazgeçilmez hak ve özgürlükler arasında sayılmaktaydı. İlk kez 

Amerikan Bağımsızlık Bildirisinde daha sonra da Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları 

bildirisinde evrensellik kazanan bu anlayış "meşru bir yönetimin, ne Tanrı'ya ne de 

zorbalığa, meşru bir yönetimin ancak yönetilenlerin iradesine dayanabileceğini" 

vurguluyordu.140 Bu anlayış, hem laikliğin hem de en basit biçimiyle özgürlükçü 

demokrasinin başlangıcıdır. Ve bu nedenle demokratik olan her düzen laik olmak 

zorundadır. Laik olan her düzen demokratik olamayacağı gibi. Demokrasi ile laiklik, 

etle tırnak gibi birbirine bağlıdır.141  

Hakeza ünlü Fransız hukukçusu René Cassin tarafından önerilen ve 10 Aralık 

1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisinde de aynı ifade yer almıştır: 

"Meşru bir düzen, ne zorbalığa dayanır, ne dine. Meşru bir düzen ancak halkın özgür 

iradesine dayanır. Böylelikle egemenlik kavramı evrenselleşmiş ve gökten yeryüzüne 

indirilerek halk temeline dayandırılmıştır."142

                                                 
140 Toktamış Ateş, Laiklik, Ümit Yayıncılık, 10.Baskı, S.17. 
141 Server Tanilli, Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz, Alkım Yayınları, 3.Baskı, S.43. 
142 a.g.e., S.41. 
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Laiklik, Avrupa'da ortaya çıkmış ve orada aşılmış bir sorundur. Bizim içinse 

yaşamsallığı sürmektedir. 

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 19.yüzyılda evrensellik kazanır. 

Bağımsızlık, ulusalcılık, eşitlik, demokrasi, laiklik gibi kavramlar dudaklardan 

düşmezken Osmanlı-Türk aydınında ne ulusalcılık, ne demokrasi, ne de laiklik denen 

kavramlardan yoktur. Bunlar sadece İmparatorluğun Türk olmayan ögelerinin 

dudaklarındadır.. Osmanlı-Türk aydını "özgürlük" adı altında merkezi otoritenin 

despotluğuna karşı mücadele verecek ama İmparatorluğun yıkılmasını istemeyecektir. 

Genç Türkler, Genç Osmanlılar hareketlerinin durumları budur. 

Osmanlı toplumu, toplu diğer şeriat toplumları gibi, demokratik anlamda kişinin  

özgür olamayacağı zihniyetini temel almıştır. Şeriat zihniyet içinde erimiş toplumlardan 

kişi özgürlüğünü temel alan demokratik yaşama geçiş sağlamak çok zordur. 

Nitekim, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Batı dünyasının etkisiyle Namık 

Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Şinasi gibi aydınların özgürlük sorununa eğildikleri 

görülmekle birlikte, özgürlükten anladıkları ne bireyin temel haklarını savunmak ne de 

devletin yapısını sorgulamaktır. Aksine, önemli ve gerekli olan şey, kişilerin ve 

toplumun kendi iradeleri dışında yerleşmiş olan genellikle özgür akla aykırı bulunan 

şeriat emirlerine körü körüne itaat etmekti. Örneğin Namık Kemal: "Ben hür bir kişi 

olarak doğdum. O halde neden... beni köle hale getiren davranışların hukukîliğini kabul 

edeyim... Şeriat'ın (Tanrı sözü olarak) değişmezliğini düşünecek olursak, neden ben 

hakları her zaman için değişebilir olan insan yapısı kurallarına dayatayım" derdi.143  

Ona göre insan yapısı kanunlara uymak kişiyi özgür olma durumundan çıkarıp 

köleleştirmekti. Kişiyi özgürleştiren şey Tanrı ve peygamber buyruklarına uymaktı. Ona 

göre müslüman kişiler veya toplumlar ancak bu şekilde yaşayabilirlerdi. Akla ve ahlaka 

uygun yaşamak ancak şeriat kurallarına uymakla mümkündü. Tanrı, insanların aklen ve 

fikren zayıf ve yetersiz olduğunu bildiği için uyulması gereken emirleri ve düzeni 

bildirmiştir. 

                                                 
143 İlhan Arsel, Şeriat Devleti'nden Laik Cumhuriyet'e, Kaynak Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Eylül 

1997, s.206. 
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Tanzimat dönemi ve daha sonraları Genç Türkler ya da Yeni Osmanlı diye bilinen 

grupların mensuplarının savaşımı, halifeliği, saltanat sistemine ya da egemenliğin 

tanrıdan geldiği anlayışına karşı değil, fakat yönetimin kötülüğüne ve daha doğrusu 

bürokrasiye karşı olmuştur. Padişahın kişiliği ara sıra eleştirilen fakat halifelik ya da 

padişahlık mevkiine, saltanat sistemine asla dokunmak istemezlerdi, aksine bu 

kuruluşlara karşı büyük bir bağlılık ve saygı gösterirlerdi. Daha başka bir deyimle 

"Egemenlik kayıtsız şartsız millet iradesi olarak ortaya çıksın" şeklinde bir iddiaları 

yoktu. Namık Kemal ya da Ziya Paşalar ya da Suaviler daha doğrusu "Yeni Osmanlılar" 

diye bilinen kimseler gibi J. J. Rousseau ya da Diderot'nun hayranı olanlar için halk 

iradesinin "kayıtsız şartsız üstünlüğü" diye birşey düşünülemezdi.144

Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısı içerisinde yayınlanan Gülhane Hatt-ı Hümayu'nu 

ve daha sonra çıkarılan hatları özgürlük özleminin ürünleri olarak nitelemek yanlıştır. 

Çünkü bu deklarasyonlar toplumun ve onların temsilcilerinin taleplerinin 

karşılanmasından ziyade, yabancı devletlerin zorlamasıyla Osmanlı Hükümetine 

hazırlatılıp yayınlattırılmış ve genellikle "gayrimüslüm"lerin haklarını korumaya 

yönelik yararlı şeylerdir. Öte yandan bu demeçler insanın insan olmasından ötürü sahibi 

olduğu temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasından ziyade padişahın 

kullarına "ihsanı ve hediyesi" şeklindedir. 

Kurtuluş Savaşı da bir ölçüde monarşik despotizme karşı değil yabancı işgale 

karşı verilmiştir. Erzurum, Sivas Kongreleri dahil bütün yerel iktidar kongrelerinde de, 

hilafet ve saltanata bağlılık mesajları verilecektir. Ulus kavramı her ne kadar 

ondokuzuncu yüzyıl sonlarında yeşermeğe başlamış, İttihat ve Terakki'yle gelişmişse de 

ne devleti sorgulayan, ne de bireyi esas alan düşünce oluşmamıştır. Mustafa Kemal'in 

en yakın mücadele arkadaşları dahi bunu kavrayamamışlardır. Bilindiği gibi 

aydınlanmanın temeli insanı esas almaktır. İnsanın kulluktan çıkıp birey olmasıdır. 

Bu bakımdan, 23 Nisan 1920, Aydınlanma tarihimizde, pek önemli bir dönüm 

noktasıdır. O gün Büyük Millet Meclisi açılırken, "ulusal egemenlik" ilkesinin temeli 

Anadolu'da atılmış oluyordu. Neydi olan? EGEMENLİK, tarihimizde ilk kez gökten 

yere indiriliyor ve halk temeline oturtuluyordu.  

                                                 
144 a.g.e., s.73. 
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Batı'da Aydınlanmanın öncüleri olarak bir çok bilimadamı, toplumbilimci, siyaset 

bilimci, hatta ilahiyatçı sayılabilirse de Doğu'da bunun tek simgesi Mustafa Kemal 

Atatürk olacaktı. Aydınlanmaya giden yol da ancak ve ancak laik bir toplum düzeni 

yaratmakla mümkün olacaktı. 

Aşağıda vereceğimiz laiklik süreci takviminin yaşama geçirebilmesi için olayların 

oluşması beklenecektir. Saltanat ve hilafet lağvedilmiş ama karşı devrimci direnç 

odakları her an harekete geçme halindedir. Bunların içlerinde çoğu iyi niyetli olsa da 

hala devleti sorgulayan, bireyi temel alan düşünce sistemi M. Kemal'in en yakın 

mücadele arkadaşları içinde dahi yoktur. Devrimci takvimin yaşama geçirilmesi iki olay 

nedeniyle oluşacaktır: Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı ve 15 Haziran 1926 Gazi Paşa'ya 

İzmir'de suikast girişimi. İlk isyan her ne kadar Nakşibendi çizgilerini taşısa İngiliz 

destekli ulusal bir karakter gösterse de İstiklâl Mahkemesi önünde savunulan hilafet ve 

saltanatın tekrar ihya edilmesidir. Haziran 1926 suikast girişimi ise Kemalist hareketin 

İttihat ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasından kurtulma vesilesidir. 

Uğur Mumcu'nun bu iki tarihte atıfta bulunması son derece isabetli bir 

yaklaşımdır.145 Aynı yaklaşımı Metin Toker'in Şeyh Sait İsyanı adlı eserinde de 

görebiliyorum. Toker'e göre iki lider –Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'lar için öncelikle 

Cumhuriyet ve bilahare Demokrasi'dir.146 Nitekim Mustafa Kemal ünlü Nutku'nda 

birçok devrim yasasının 1925-1929 yılları arasında Takrir-i Sükûn döneminde 

çıkarıldığını söyleyecektir. Özellikle şunun altını çizmek isteriz devrim hareketleri kısa 

zamanda gerçekleştirilecek ve M. Kemal'in de değindiği gibi şiddeti içerecektir. Hakim 

sınıflar ve zümreler sınıf iktidarlarını gönül rızası ile teslim etmezler. Demokrasi ancak 

belli bir şiddet temeli üzerinde kurulur. Mustafa Kemal'e israrla yabancı basın 

mensuplarının yönelttiği diktatörlük iddiasını gerek kendisinin "Diktatörlük, diktatörlük 

ama halkın gönlüne yerleşmiş diktatörlük" sözcüklerine ek olarak dünyaca ünlü  

profesör Maurice Duvenger'nin "Demokrasi"ye yönelik hayırlı bir diktatörlük" 

tanımıyla hem fikir olduğumuzu belirtmek isteriz.147

                                                 
145 Uğur Mumcu, Kazım Karabekir Anlatıyor, Tekin Yayınevi, 18. Basım, İstanbul, 1996, s.196-197. 
146 Metin Toker, Şeyh Sait ve İsyanı, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, Nisan 1998, s.7.  
147 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyete, Kaynak Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul, Eylül 
1997, s.554. 
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Gerçekten de Demokrasi bir eğitim sorunudur. Demokrasiye geçiş öncesi bir kaos 

yaşanır. Bu dünya devrimler tarihinde böyle olmuştur. Ama objektif olarak 

değerlendirdiğimizde Anadolu ihtilali ve onu izleyen devrim hareketleri için de Fransız 

İhtilâli'nin başıboşluğunu göremeyiz. 

Kemalizm'e yöneltilen en büyük eleştiri JAKOBENİST karakteridir. Devrimler 

tepeden inme yapılmış, halkın rızası alınmamıştır. Kısmen doğrudur. Ama, hangi 

devrim vardır ki çoğunluğun rızası alınarak yapılsın. Muhtemelen öncü güçler devrimi 

gerçekleştirecek ve daha sonra bunun alt yapısını hazırlayacaktır. Kemalist hareket bunu 

başarmıştır. Hiçbir İslâm Ülkesinde görülmeyen, başarılamayan alt ve üst yapı 

devrimlerini gerçekleştirmiş ve ölümünden 70 yıl sonra bunun somut ürünlerini almağa 

başlamıştır. 

Atatürk'ün de Büyük Nutuk'ta belirttiği gibi "....," kararın bütün gerek ve 

zorunluluklarını daha ilk gününde açığa vurup ifade etmek elbette yerinde değildi. 

Uygulamayı birtakım evrelere ayırmak, olaylardan ve olayların akışından yararlanarak 

ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve basamak basamak yürüyerek hedefe 

ulaşmak gerekiyordu... Ulusun gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak doğru yol 

buydu. Ben bu yoldan yürüdüm. Ancak, bu pratik ve güvenilir beşeri yolu yakın çalışma 

arkadaşlarım olarak tanınmış kimselerden bazıları ile zaman zaman görüşler, 

davranışlar ve yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel veya ikinci 

derecede birtakım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve hattâ ayrılmaların sebebi ve 

açıklayıcısı olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'na birlikte başlayan yolcuların bazıları 

ulusal yaşamın bugünkü Cumhuriyete ve Cumhuriyet yasalarına kadar uzanan 

gelişmelerinde kendi düşünce ve ruh yeteneklerinin kavrayış sınırları bittikçe bana karşı 

direniş ve muhalefete geçmişlerdir.148

                                                 
148 Ahmet Mumcu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, İktisat Fakültesi 5.Baskı, Eskişehir, 27 Ekim 

2003, s.461. 
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3.1. LAİKLİĞİN TÜRKİYE'DE ve BATI'DA GELİŞİMİ 

Laiklik Kemalist Devrim'de amaç değil araçtır. Kemalist Devrim'in programı: 

çağdaşlaşma, ulusallaşma ve demokratlaşma olarak özetlenebilir. Laiklik hareketi, bu 

süreçte ideolojik yapılanmanın lokomotifidir. 

Kemalist Devrim'in laiklik programına baktığımız zaman burjuva demokratik 

devriminin ideolojik-kültürel yapılanmasını görürüz; 

3 Mart 1924 : Halifeliğin kaldırılması ve eğitimin birleştirilmesi (Tevhidi 

Tedrisat).  

8 Nisan 1924 : Şeriye Mahkemeleri'nin kaldırılması. 

20 Nisan 1924 : Laikleşme yönünde hükümler içeren 1924 Anayasası'nın kabulü. 

17 Şubat 1925 : Aşarın kaldırılması. 

25 Kasım 1925 : Şapka Yasası'nın kabulü. 

30 Kasım 1925 : Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. 

26 Aralık 1925 : Milletlerarası takvim ve saatin kabulü. 

17 Şubat 1926 : Evlendirme akdinin imam tarafından değil, evlendirme memuru 

tarafından yapılacağını öngören yasa. 

4 Ekim 1926 : Medeni Kanun'un kabulü. 

5 Şubat 1928 : İstanbul'da hutbenin ilk kez Türkçe okunması. 

9 Nisan 1928 : Anayasa'daki devlet dininin kaldırılması, dinsel yemin yerine laik 

yeminin kabulü. 

24 Mayıs 1928 : Latin rakamlarının kabulü. 

3 Kasım 1928 : Latin harflerine geçilmesi. 
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1 Eylül 1929 : Liselerden Arapça ve Farsça derslerin kaldırılması. 

1 Ocak 1929 : Millet Mekteplerinin açılması. 

23 Aralık 1930 : Menemen'de Kubilay'ı katleden gericilik olayı ve bastırılması. 

22 Ocak 1932 : Türkçe Kur'an'ın ilk kez Yerebatan Cami'sinde okunması. 

6 Şubat 1933 : Bursa'daki gerici olay üzerine Atatürk'ün ünlü konuşması. 

8 ekim 1934 : Kadına seçme ve seçilme haklarının verilmesi. 

26 Kasım 1934 : Efendi, bey, paşa, ağa, hacı, hafız, hoca, molla gibi lakâp ve 

ünvanların kaldırılması. 

18 Şubat 1935 : Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair 3 Aralık 1934 tarihli 

yasanın yürürlüğe girmesi. 

5 Şubat 1937 : Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesi. 

1924'te Tevhidi-Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) çıkarılır; Halifelikle 

beraber, Evkaf Vekaleti kaldırılırken, medreseler de eğitim yaşamından uzaklaştırılır. 

Dinsel eğitimin yerine laik eğitim geçmektedir. Bu doğrultuda "Yüksek Diyanet 

Uzmanları" yetiştirecek olan İlahiyat Fakültesi ve ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan 

İmam-Hatip okulları laik gelişme karşısında tutunamaz. 1924'te 224 öğrencisi bulunan 

İlahiyat Fakültesi'nin öğrenci sayısı on yıl sonra 20'ye düşer. 

Aynı şekilde 1930-1931 yıllarında İmam Hatip Okulları talep yetersizliğinden 

kapanır. Bu arada, Arapça ve Farsça'nın ders programlarından kaldırılmasının yanısıra 

din dersleri de okul programlarından çıkartılır.; laik bir ülkenin okullarında din 

deslerinin okutulmasının anayasaya aykırı olduğu kabul edilir. Devlet, bilime olan 

inancı, yani akla ve deneyime saygıyı aşılayacaktır. Belli bir inancı aşılamak devletin 

görevleri arasında değildir. Zaten bilim ve din birbirine zıttır. Yöntemleri farklıdır 

vardıkları sonuçlar da farklı olacaktır. Örneğin Darwin'in evrim teorisi ile Adem ve 

Havva safsatasını uyuşturamazsınız. Birinci bilimseldir, belli donelerden hareket ederek 

ve yanılabilir de. O takdirde özeleştirisini yapar. Diğeri ise hiçbir bilimsel niteliği 
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olmayan dogmatik bir safsatadır. Ayrıca, insanların Adem ve Havva'dan geldiğini 

savunmak, düşünen kişiler için irkinticidir. İnsanlık aleminin ersest ilişkisinin ürünü 

olduğunu savunmaktır! 

Resmi okullarda uygulanan laik eğitim bütün yabancı okullara da uygulanır. 

Bu durum 1940'lı yılların sonlarına kadar süregelir. 1946'da çok partili –daha 

doğrusu iki partili- demokrasiye geçilmesiyle birlikte devlet laiklik ilkesinden taviz 

vermeğe başlayacaktır. Popülist politikalar nedeniyle 1948-1949 öğretim yılında, 

ilkokulların 4. ve 5.ci sınıflarına din dersleri konur. 

Demokrat Parti döneminde, Bakanlar Kurulu din derslerinin orta öğretime 

sokulmasına karar verilir. 1949'da açılan İmam-Hatip Kursları ve İlahiyat Fakültesi'nin 

sayıları yıllar itibariyla hızla artar.  

Çok partili hayata girilirken 1946 yılından itibaren 1950 iktidarı Demokrat Parti'ye 

devredinceye kadar CHP hükümetleri de "Laiklik Dinsizliktir" propagandasının 

etkisinde kalacak, halkın dini hislerini okşayıcı bazı adımlar atmıştır. Bazı türbeleri 

açmış, bir tarikat şeyhine milletvekili adayı göstermiş, imam-hatip kurslarını açarak 

taraflar toplamak istemiştir. 

Milli Şeflik döneminin bir diğer popülist politikası da 1949'da Şemsettin 

Günaltay'ın başbakan olarak atanmasıdır ki: İslâmcılara göre nihayet "kendilerinden 

birinin" hükümet başkanlığına getirilmiştir.* Aynı dönemde Hasan Ali Yücel Milli 

Eğitim Bakanlığı’ndan alınır yerine tutucu Reşat Şemsettin Sirer atanmıştır.  

14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ezici çoğunlukla iktidara gelecek ve 20 Mayıs 

1950'de okunan hükümet programı bizzat okuyan başbakan Atatürk'ün adından bir kez 

olsun bahsetmeyecektir.149 Ama, şimdi "devrime tepkiyle" oy toplanacağı hesabı 

yapılıyordu. Bu amaçla "ulusa malolan veya malolmayan devrimler" ayrımı yapılacak 

garip bir yol tutturulmuştu. İktidar Partisi hükümeti kurduktan hemen sonra ezanın 

                                                 
* Günaltay “İslam’ın yüce ilkelerini öğretmek için İlahiyat Fakültesi açan hükümetin başbakanı olmakla” 

övünüyordu. 
149 Şevket Süreyya Aydemir, İhtilalin Mantığı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1973, s.182. 
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Arapça okunmasını, serbest bıraktı.150  24 Aralık 1954'te Anayasa'nın dili değiştirildi. 

Bu gidiş dozunu arttırarak sürdü. Başbakan, milletvekillerine "siz isterseniz halifeliği 

bile geri getirebilirsiniz" diyordu. 

Aynı yıllarda Köy enstitüleri ve Halkevleri kapatılırken İmam-Hatip Okulları 

açılır, Tekke ve Zaviyeler yeraltından yerüstüne çıkarlar. 

Aynı şekilde 1950'lerden başlayarak saptırılan kurumlardan biri de Diyanet İşleri 

Başkanlığı'dır. Bu kurum başka öteki devlet kurumları gibi tarikatların aralarında 

kapışmak için mücadele ettikleri bir "fetva" makamı, bir şeyhülislamlık olup 

çıkmıştır.151 Bu devlet dairesi mezhepler karşısındaki yansızlığını yitirip "Sunni 

saltçılığına" yönelmiştir. 

1949'da İmam-Hatip Kursları biçiminde başlayan uygulama sayıları gittikçe artan 

İmam-Hatip Okulları Yüksek İslâm enstitülere ve İlâhiyat Fakülteleriyle sürdü. 1986 

rakamlarıyla sadece İmam-Hatip Okullarındaki öğrenci sayısı üçyüz bin dolayındadır.152

İmam-Hatip liselerinden mezun olanların çok büyük bir bölümü kendi meslek 

alanlarının dışında çalışmaktadırlar. 1990 yılındaki bir araştırmaya göre bu 

mezunlardan, Diyanet İşleri teşkilatında çalışanların sayısı kırk bin dolayındadır.153 

Yine 1994 rakamlarıyla Türkiye'deki 65.000 camide din görevlisi olarak 60.000 imam 

hatip mezunu istihdam edilmektedir. 

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısrarla imam-hatip mezunlarının klasik lise 

mezunları gibi üniversitelere girebilmelerinin sağlanması çabası da bir "Mücahit"in 

kaleminden aynen şöyle açıklanmaktadır: "... Evet, sizin de kulaklarınız çınlasın, İmam-

Hatip okullarını ilk açanlar. Sizin bu okulları ne amaçla ve hangi akla hizmetle 

açtığınızı bizler biliyoruz. Siz sadece köy-kente imam yetiştirmek istiyordunuz... Kendi 

emel ve çıkarlarınıza hizmet edecek kukla insanlar yetiştirmek için açtınız bu okulları. 

Ama şu bir gerçektir ki Cenabı Allah müslümanlara hep düşmanları vasıtasıyla yardım 

edegelmiştir... sizin düşündüğünüz gibi olmadı. İmam-Hatip okulları imam yetiştiren 

                                                 
150 Ahmet Mumcu, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Cilt I, eskişehir 3. 

Baskı, Haziran 2002, s.294. 
151 Server Tanilli, İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi, s.243. 
152 a.g.e., s.239. 
153 Necip Mirkelamoğlu, Din ve Laiklik, ÇEV Yayınları İstanbul, Eylül 2000, s.511 
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okul olma olgusunu çoktan aştı. Bugün Elhamdülillah Siyasal Bilgiler Fakültesinden 

tutun da, Hukuk, Tıp, Bilgisayar Mühendisliği Fakültelerinde hep bizler varız... Suçsuz 

ve masum olduklarına inandığımız yüzlerce, hatta binlerce sarıklı alimlerin, hem de 

haksız yere idamlarının hesabını sormak için hukukçu olmağa karar verdik... Ve bizler, 

bütün İmam-Hatip camiası olarak kararlıyız ve artık söz sahibi olmak istiyoruz... Ve biz 

İmam-Hatiplileri çağdaşlara, medenilere, ilericilere rağmen geliyoruz! Önümüze konan 

setler aştık hiçbir anlam ifade etmiyoruz. Zafer er veya geç, inanan insanların 

olacaktır.154  

İslâm'da kadından imam olmaz. Oysa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönettiği imam-

hatip okullarındaki kız öğrenci sayısı elli binin üzerindedir. 

1960 askeri darbesiyle önü kesilmeğe çalışılan toplumu islâmlaştırma çabaları 

60'ların ortalarından itibaren tekrar hız kazanacaktır. Dönemin iktidarı kendi 

yönetiminde en fazla İmam-Hatip Lisesi açmakla övünecektir. 

Dinsel taviz ve sömürünün politik çıkarlar için tekrar sahneye çıkarılması 1965 

seçimlerinden sonra hız kazanır. Bu tarihten itibaren dönemin iktidarı en fazla İmam-

Hatip Liseleri açmakla övünecek, Cuma ve Bayram namazları birer gösteri vesilesine 

dönüştürülecektir. 

1970'li yıllarda cumhuriyetin laiklik niteliğinin en çok hasar gördüğü yıllar 

olacaktır. Dönemin çoğunluk partisi teokratik bir partiyle koalisyona giderek İçişleri ve 

Adalet Bakanlıklarını verecektir.155

Kemalist laiklik ilkesi sadece bu teokratik parti tarafından değil, merkez sağ ve 

Atatürk'ün kurduğu parti tarafından da tahrip edilecektir. Merkez sağ gösterişli Cuma 

namazlarını düzenler ve Meclis müzakerelerinin Cuma namazı saatlerine göre 

ayarlarken önderleri de Din ve Vicdan Hürriyeti hakkında şunları söyleyecektir: "Din ve 

vicdan hürriyeti senelerce baskı altında tutulmuştur ki, bugün biz, milletin bütünlüğünü, 

milletin beraberiliğini bozmamak için, bunu Türk anayasası'nın gösterdiği şekilde 

                                                 
154 a.g.e., s.512. 
155 a.g.e., s.523, B. Ecevit, CHP Genel Sekreteri iken, propaganda konuşmalarında dini esasları ve ilkeleri 
kullanmış bu olay üzerine Partinin Üst Yönetiminde görevli eski genel Sekreter Kemal Satır, Genel 
Başkan İsmet İnönü'ye bir mektup yazarak Cumhuriyetin laiklik ilkesinin çiğnendiğini belirterek 
görevinden istifa eder. 
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anlaşıldığını iddia etmek zorunda kaldık. Nüfusunun yüzde doksanı müslüman olan bir 

memlekette din tedrisatı kadar tabii bir şey olamaz... 

Anlaşılan odur ki merkez sağın lideri ile 1982 Anayasa'sının siparişçisinin laiklik 

konusunda birbirleriyle çakışan görüşleri vardır. 

Bu gidiş 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte daha da yükselecektir. Solu yoketme 

işçi sınıfı hareketini ve yükselen demokratik muhalefeti ezme amaçlı bu darbe sonrası 

tarikatlar daha da palazlanır. Darbeciler meydanlarda Kur'an'dan ayetler okumaktadırlar. 

Bu koşullar altında tüm demokratik hak ve özgürlükler yokedilirken 1982 Anayasa'sı 

hazırlanır. Bu tarihe kadar ihtiyari olan din dersi liselere değin zorunlu dersler arasına 

girmiştir. Aynı 24/4 maddesine göre: din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim 

ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasındadır: Bu madde sadece devletin laiklik 

ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. 

Bugünkü Türkiye'nin din ve vicdan özgürlüğü alanındaki sorun, ibadetin ve 

inancın engellenmesi biçiminde değil, belli bir mezhebe, bir dine veya Tanrı'ya 

inanmaya zorlanması biçimindedir, bunun da en kurumsallaşmış biçimi de zorunlu din 

dersleridir. 

Bugün "din kültürü ve ahlâk öğretimi" dersleriyle öğrencilere belli bir din ve 

mezhep zorla kabul ettirilmekte; kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı oturtulmakta, 

öğrencilere sınıfta veya camide namaz pratiği uygulatılmakta, sınav veya test 

sorularında şeriatçı telkinlerde bulunulmaktadır.  

1980 Eylül darbesiyle vaizlik sıfatını da misyon olarak yüklenen askeri cunta 

Kur'an'dan ayetler ve peygamberin hadislerini okuyarak 1984'e gelinir. Askeri cunta 

halkın din eğitimini üstlenmiştir. Bu arada alevi köylerine de zorla cami yaptırıldı. 

Ağustos 1984'le birlikte ayrılıkçı terör yükselir. Bölge Halkının terörün taban 

desteği oluşturmaması için bu kez uçaklardan ayetler ve hadisler atılmağa başlanır. 

1987'de eski siyasilerin tekrar siyaset sahnesine çıkmalarıyla birlikte sağdan sola 

tüm siyasal yelpazede laiklikten ödünler verilmeğe devam edilmiştir. Bazı sol 
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görünümlü çevreler bugün dahi dine saygılı laiklik anlayışını savunurlarken 1924-

25'lerin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programının altıncı maddesindeki "Fırkamız 

dine saygılıdır" ibaresiyle irticayı okşayıcı tavrıyla paralellik göstermektedir. 

1950'den başlayıp siyasi hayatımıza bir kanser gibi giren "Tarikatçılık" ve 

özellikle "Nurculuk" neredeyse bir siyasi referans olarak algılanmağa başlanmıştır. Bu 

süreç zarfında bazı siyasiler irticanın kaynağı tarafından da "Hoşgörü ödülü" almakta 

hiçbir beis görmemişlerdir. 

Bugün içi boşaltılmış bir laiklik bir cumhuriyet, bir demokrasi anlayışı hüküm 

sürmektedir. Cumhuriyete sahip çıkalım mitinginde bir konuşmacı Kelime-i Şahadet 

getirmesi laik Cumhuriyet'ten verilen bir ödün değil de nedir? 

Bir gazetecinin "Laikliğin neresindeyiz" adlı 12-14 Ağustos 1984 tarihli bir 

inceleme yazısında; ünlü bir karikatüristimizin ifade ettiği gibi "Elhemdülillah laiğiz" 

şeklinde yorumlaması, bu konuda hangi noktaya geldiğimizi pek güzel ifade 

etmektedir.156

Bugün ülkemizde yoğun bir kavram kargaşası yaşanmaktadır. Bazı akademik 

çevrelerin iddiaları şu şekildedir: "İslam, içtihad'a (Bağımsız karar vermeğe), şura'ya 

(danışmaya) icma'ya (uzlaşmaya) açık olduğu için laikliğe elverişli bir dindir.157 Yine 

bir profesörümüze göre "içtihat" kapısının kapanması islâm aleminin gerilemesine yol 

açmıştır.158  

Bu görüşe karşı çıkanlar da vardır. Buna göre İslâm alimi Gazali'nin içtihat 

kapısını kapatması abesle iştigali önlemek içindir.159 Sorun içtihat kapısının kapanması 

değil, Kur’anın Tanrı kelamı olup olmadığıdır aslında. 

Yazar burada abesle iştigal derken imanı aklın önüne koymaktadır. Bilindiği gibi 

Gazali için medrese eğitimi, Kur'an'ın dışında ilim yapmak kâfirlik sayılmıştır. 

Gazali'ye göre felsefe dine dayanmalıdır ve şeriatla gerçeğin bulunması mümkündür. 

Gazali, Aristo gibi düşünürleri bilgisizlik ve dinsizlikle suçlarken, Aristo, Eflatun, 

                                                 
156 Server Tanilli, İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi, s.229. 
157 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm, s.16 
158 Ahmet Mumcu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, s. 347. 
159 Ceyhun Demirtaş, a.g.e., s.106. 
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Hippokrat... vs. gibi eski Yunan kaynaklarından esinlenmiş İslam bilgin ve düşünürleri 

(örneğin al-Razı, ibni Sina, Farabi, İbn Rüst...) küfür yağmuruna tutmuş, zındıklıkla 

suçlamıştır. Bu dehşet havasının yarattığı yılgınlıkla sosyolojinin öncüsü kabul edilen 

İbn Haldun gibi ünlüler de tüm yorumlarını Kur'an'dan ayetler ve hadislerle açıklamağa 

zorlanmışlardır. Bundan dolayıdır ki, İslâmda eğitim sisteminin temel taşı "Gerçeklere 

ancak şeriat yolu ile" gidilir formülü bulunmuştur.160 Bu düşünceye göre "içtihat" yolu 

açılırsa İslâm alemi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacaktır. Bu kavram kargaşası şu 

şekilde sürdürülmektedir: "Türkiye'nin demokratikleşememesinin nedeni "Fransa tipi 

laikliği" uygulamasıdır. Bu nedenle ya Belçika tipi laikliği ya da "angle-sakson tarzı 

laikliğin" uygulanmasıyla demokratikleşebileceğimiz şeklindedir. 

Bu argümanlara Lyon Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri veren Cezayir'li bir 

müslüman Prof. Lahouari Abdi şu yorumda bulunmaktadır: "İlke olarak bütün dinler 

demokrasiye karşıdır, Hristiyan dünyasında devlet ve kilise arasındaki iktidar 

çekişmesinin ne denli kanlı geçtiğini hatırlayınız. Profesör devamla, "Laiklik, bireyin 

egemenliğinin, yani bireyin kendini yönetebileceğinin farkına varmasıdır. İnsanın kendi 

egemenliğinin farkına varması süreci birçok ülkede değişik biçimler alıyor...". 

Din ve devletin karşılıklı olarak bağımsızlık içerisinde yaşaması ve bu nedenle 

anglo-sakson veya Belçika tipi laikliğin Türkiye'de demokratikleşmenin yolunu açacağı 

argümanına öncelikle bu ülkelerin hıristiyan kökenli olduklarını, hıristiyanlığın dünyevi 

değerlerden çok uhrevi değerler üzerinde kurulduğunu. İslamın ise hem uhrevi hem de 

dünyevi değerler üzerine kurulduğunu hatırlatmak gerekir. 

Burada şunu belirtmekte yarar vardır: laiklik din ve devletin birbirinden bağımsız 

yaşaması tanımı: kavram kargaşasından başka birşey değildir. Devlet, bir tüzel kişilik 

adıdır. Din ise ideolojik, sosyolojik bir kavramdır. Sorun devletin ve dinin birarada 

karşılıklı bağımsızlık çerçevesi içinde yaşamaları değildir. Mustafa Kemal'in de 

belirttiği birarada yaşamaları durumunda din her zaman devleti ele geçirecektir. 

Bu nedenle laisizmin gerçek anlamı, "dinle devletin değil, siyasal erki herhangi bir 

grubun siyasal sultasına son verip devleti "bütün dinlerin karşılıklı bağımsızlık ilkesini 

                                                 
160 Aytunç Altındal, Laiklik-Enigma'ya Dönüşen Paradigma, Alfa Yayınları, 4.Basım, İstanbul, Kasım 
2004, s.89. 
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benimseyerek, bir arada yaşamalarını sağlayacak bir yönetime kavuşturmak" yani 

siyasal erkin kutsallaştırılmasına son vermektir. Bunun en yakın örneğini Saddam rejimi 

devrildikten sonra halen yaşadığımız Sünni-Şii çatışmalarında görüyoruz. Din 

uluslaşmanın önündeki en büyük engeldir.  

Gerçekten de ortaçağ din devletlerinden de bilindiği gibi hiçbir dinin değil bir 

başka dinin kendisinden üstün olduğunu kabul etmesi aynı dinin mezhepleri arasında 

bile birbirine tahammülsüzlük hakimdir. 

Hıristiyan aleminin onyedinci yüzyılın ortasında terkettiği din savaşları 

yirmibirinci yüzyılda İslâm aleminde olanca hızıyla sürmektedir. Bu nedenle Kemalist 

laiklik ilkesinin demokrasinin önünü tıkadığı, ya da laikliğin tanımının yeniden 

yapılmasının, veyahutta laikliği yalnızca din ve vicdan özgürlüğüne indirgenmesi 

anlayışlarına katılmak mümkün değildir. 

İslâmcı düşüncenin iki ideoloğunun islam ve demokrasi konusunda görüşlerini 

ifade etmek isteriz. "İslâm'ı demokrasiyle liberalizmle rasyonalizmle açıklayamayız... 

Dinde zorlama yoktur, fakat İslâm'da vardır... İnsan dinden çıkarsa öldürülür.161  

Bir diğeri liberal görünüm altında şunları söylemektedir: İnanan örtünür, 

inanmayan örtünmez. Burada verilen mesaj; örtünmeyenin müslüman olmadığıdır.162

Salt bu iki örnek bile "İslam"ın "Tolerans" kavramına ne kadar önem verdiğinin 

göstergesidir. Osmanlı Devleti'nin bütün tarihi boyunca, öteki dinlere karşı toleranslı 

olması, ola ki daha çok vergi alıyor olmasındandır. 

Ayrıca tolerans kavramı güçlünün güçsüzü hoşgörmesi, katlanmasıdır ki, bu da 

istenildiği zaman geri çekilebilir. 

Yazar Demirtaş Ceyhun'un, Fransız tarihçi Michel Balivet'nin bir incelemesine 

dayanarak islamın hoşgörü dini olmadığına kanıt olacak sunduğu örnekler çok daha 

çarpıcıdır. Bu incelemede 1540 yılında, İstanbul'da Sait İbrahim adında bir şeyhin ve 

müridlerinin, Hz. Muhammed'i inkar edip Hz. İsa'yı övdükleri suçlamasıyla taşlanarak 

                                                 
161 Server Tanilli, İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi?, s.210. 
162 a.g.e., s.214. 
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öldürüldüklerinden... Yine aynı kaynağa göre "Hz. İsa'yı savunduğu gerekçesiyle 

yakalanan bir şeyhin 1545 yılında birkaç yüz müridiyle birlikte yakıldığı"... Yine 1550 

islamın büyük alimi diye sunulan Ebisuud Efendi'nin verdiği bir fetva ile Hakim İshak 

adında biri de müridileriyle birlikte, Hıristiyanlığı övdüğü gerekçesiyle mülhidlikle 

suçlanarak topluca kılıçtan geçirildiğinden söz edilmektedir.163

Acaba bu dinci cereyan günümüzde de devam ettirilmiyor mu? Son aylardaki 

ülkemizdeki yabancı misyonerlerin öldürülmeleri veya dövülmelerini nasıl 

açıklayabiliriz? İslam dininin bunda etkisi yok mu? Buna demogojik yaklaşımla islamda 

zorlama yoktur şeklinde yanıt verilebilir mi? Tabi burada da Kur'an ve hadislere 

başvurulacaktır, Tıpkı Mustafa Kemal'i dinci gösterme çabaları gibi, bile bile kronolojik 

hata yapılarak. Evet kendince taviz vermiştir islam, Mekke'de henüz toparlanma 

dönemindeyken. Medine'ye göçten sonra "senin dinin sana, benim dinim bana" 

hoşgörüsü kalkmış. "Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe 

inanmayan, Allah ve Resûlü'nün (Muhammed'in) haram kıldığını haram saymayan ve 

hak dini (İslam dinini) kendisine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye 

(kafa parası) verinceye kadar savaşın"164  Yine münafıklarla gönüllerinde hastalık 

olanlar ve Medîne'de kötü haberle... nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve boyuna 

öldürülürler (Ahzab Suresi 60-61) 

Maide Suresi'nde (K.5 Maide 32) ise şunlar vardır. "Allah ve peygamberleriyle 

savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek, yâhut çapraz 

olarak el-ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir." Ayetleri geçerli alacaktır. 

Mustafa Kemal'in pragmatizmi eleştirilebilir ama, kendisinin de ünlü Nutku'nda 

belirttiği gibi devrimlerin hayata geçirilmeleri için bazı çevrelere ödünler vermiştir ve 

özellikle de belirttiği gibi gökten indiği varsayılan vahiylerle değil toplumun 

gereksinimlerini gözönüne alarak ve toplumu inandırarak... 

                                                 
163 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm, s.44-46. 
164 İlhan Arsel, Diyanet'e Cevap, Kaynak Yayınları, 2. Basım, İstanbul, Ağustos 1996, s.19. 
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3.2. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 

1980'li yıllardan itibaren, laiklik kavramıyla doğrudan mücadele edemeyen bazı 

çevreler, bu kavramı din ve vicdan özgürlüğüne indirgemeye çalışmaktalar. Pek 

masumane ve mantıklı da görünse bu yaklaşım laiklik kavramının saptırılmasıdır. Şöyle 

ki: din ve vicdan özgürlüğü insanlığın uğruna yüzyıllarca mücadele verdiği bir 

kavramdır. Ancak her laik toplumsal düzende insanların din ve vicdan özgürlüğü 

mutlak olmakla birlikte, din ve vicdan özgürlüğü olan her toplumsal düzen laik 

olmayabilir. Din ve vicdan özgürlüğü bu şekilde yorumlanmasıyla daha çok 

sekülarizmle uyuşmaktadır. Laiklik sekülarizmi, hoşgörüyü, din ve vicdan özgürlüğünü 

içerse de bu kavramlara ek olacak egemenliğin kaynağının inançlara veya inançsızlığa 

eşit mesafede durmak demektir. Ve laik devlet varoluş ilkelerini koruyabilmek için din 

ve vicdan özgürlüğüne sınır getirebilir. 1982 Anayasa'sının yol açtığı laikliği aşındırma 

kampanyası günümüzde laik eğitim vermesi gereken öğretim kurumlarında ve kamusal 

alanlarda sürmektedir.165 Eğitim kurumlarında masumane görünüm altında mescitler 

açılmakta, ibadet özgürlüğü altında öğrencilere namaz kıldırılmaktadır. Laik öğretim 

kurumlarında devlet aklın ve bilmin önderliğini göstermekle sorumludur, nasıl ibadet 

edilmesini değil! Bugün azınlık olarak gösterilen bu gruplar daha sonra diğerlerini baskı 

altına almağa çalışacaktır. 

Kamu düzeni, devletin varoluş nedeni ve ilkelerinin korunması amacıyla din ve 

vicdan özgürlüğü sınırlandırılabilir. Kamusal kurumlarda dini ayinler veya simgeler 

kullanılamaz. Laik Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olan TEVHİD-İ 

TEDRİSAT Kanunu her geçen gün yıpratılmaktadır, hem de devletin gözetim ve 

denetimi altında bulunması öngörülen din ve ahlak eğitim ve öğreticileri vasıtasıyla. 

Devletin denetimi ve gözetimi altında olduğu varsayılan İmam Hatip Liselerince. Bugün 

öyle bir noktaya gelinmiştir ki bu liselerden mezunlar derneği başkanı devlet okullarının 

fuhuş yuvası olduğunu öne sürebilmekte ve herhangi bir takibata uğramamaktadır.166

 Bir bahaneyle ramazanda kapatılan belediye kantin ve yemekhaneleri, laik eğitim 

vermesi gereken devlet okullarında açılan mescitleri, meydanlarda kılınan toplu 

                                                 
165 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e, s.505. 
166 Hürriyet Gazetesi, 4 Haziran 2007, s.16 
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namazlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde sorulan sorular, islâmın 

modernleşmesi kisvesi altında sunulan islâmi başörtüler din ve vicdan hürriyetinin nasıl 

istismar edilebileceğinin göstergeleridir. Bunları münferit olaylar diye nitelemek sinsi 

bir oyunun aktörü olmak değilse aymazlıktır. Amaç açıktır cepheden çökertilemeyen 

Laik Cumhuriyet'i önce kavram kargaşalığı yaratmak, ardından kavramların içlerini 

boşaltarak tanınmaz hale getirmek, nihai olarak da Kemalist Laik Cumhuriyet'ten 

tarihsel rövanşı almak. 

Benzer sıkıntıların yaşanabileceğini öngören Fransız Devleti 15 Mart 2004 tarihli 

bir yasayla ilk ve orta öğretim kurumlarında dini simge ve örtünmeyi yasaklamıştır. 

Yüksek Öğretim Kurumlarında bu yasanın uygulanmaması henüz bu kurumlarda bir 

tehlikenin hissedilmemesindendir. Laiklik ilkesinin Türkiye'nin tarihi, toplumsal ve 

kültürel yapısı gözönünde bulundurularak Fransız burjuva demokratik devriminden 

esinlendiği bir gerçektir. Fransız ihtilalini takiben inişli çıkışlı laiklik ilkesi 1905 yılında 

devletin dokunulmaz bir kazanımı olmasına karşın, Fransa son 30 yıldır uğradığı göç 

dalgası nedeniyle politize olmuş bir islamla karşı karşıyadır. Bu nedenledir ki son 

yıllarda radikal tedbirler almaktadır. Politize olmuş islamın Fransa ve Türkiye'deki 

laiklik uygulamalarını jakobenizm olarak nitelemesi de bu nedenledir. 

3.3. DEVLET LAİK OLUR BİREY LAİK OLMAZ 

Böyle bir iddia 90'lı yıllardan beri devletin hem de en üst kademesindeki kişiler 

tarafından söylenilmektedir. Bu kişilere göre insanlar günlük yaşamlarında bir 

müslüman gibi, devlet yönetmede laik ilkeleri uygulayarak yaşayabilirler. Öncelikle 

şunu belirtelim ki bu yaklaşım bizler için pek yabancı olmasa da Fransız devlet adamları 

tarafından –ki biri hıristiyan demokrattır- şaşkınlıkla karşılanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda 

böyle bir tanımlamayla karşılaşan bir hıristiyan demokratın yanıtı aynen şu şekildedir: 

"Bizde devlet laik olduğu gibi din adamı da laiktir". 

Öncelikle sormak gerekir: Müslümanın tanımını kim yapacaktır. Müslümanlık her 

yerde farklı yorumlanıyor: Örneğin Libya'da, Suudi Arabistan'da, İran'da "şeriat 
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hükümleri uygulanmakta167 Demek ki, islamiyette yoruma açık bir toplumsal yaşam 

sunmaktadır. 

Burada doğrudan ifade edilmese de laiklikle ateizm birbirine karıştırılmak 

istenmektedir. 

Bireysel olarak ben kimsenin inanç özgürlüğüne karışmıyorum, kimse de benim 

din ve vicdan özgürlüğüme karışmasın. Bu yaklaşımıyla laiklik sekülarizm ve 

hoşgörüyü de kapsar. 

Ben laiğim demek "benim dinim sizi ilgilendirmez, sizin dininizi de merak 

etmiyorum" demektir. 

Ancak, ben laik değilim demek, sadece ben müslümanım demek değildir. Aynı 

zamanda, ben sana inancımı zorla kabul ettireceğim, aksi takdirde seni toplum dışına 

iteceğim demektir.  

3.4. DEMOKRASİ VE LAİKLİK 

1980'li yıllardan sonra geliştirilen bir sav da Kemalist Laikliğin Türkiye'de 

demokrasinin önünü tıkadığı şeklindedir. Bu görüşün günümüzde de Batı Avrupa'da 

desteklendiği ve ülkemizde de kendilerini marksist sayan çevrelerce de benimsendiği 

görülmektedir. Kemalist laiklik ilkesinin jakobenist karakteri ortadadır. Batı'yı bir ölçüde 

anlayabilmek mümkündür. Bu sorunu yüzyıllar boyu verdikleri mücadeleler sonucu 

çözümlemişlerdir. Laikliğe giden yol önce reformla başlamış ve dogmatik düşünceye 

karşı mücadele verilmiştir. Rönesans'la birlikte de ortaçağ skolastik düşüncesine 

akılcılık yoluyla kulluktan bireyleşmeye geçilmiştir. Bu geçiş monarşiye ve kiliseye 

karşın olmuştur. Bu dönüşümün kitle tabanı da vardır: burjuvası, köylülük ve emekçi 

yığınlar. Türkiye'de ise bu geçiş Mustafa Kemal ve çevresindeki bir avuç aydın 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Dönüşüm ise tabanın eğitilmesiyle sağlanacaktır. 

Nitekim Cumhuriyet'in ilk onbeş yılında çok önemli mesafeler alınmıştır. Burada 

eleştirilebilecek şey devrimlerden M. Kemal'in ölümünden sonra taviz verilmesidir. 

                                                 
167 Toktamış Ateş, Arayış, Çınar Yayınları, 2. Basım İstanbul, Ağustos (1994), s.95. 

 71



Türkiye'yi akıl çağına çıkaran ve laikliğe kavuşturup demokrasi rayına oturtan 

Atatürk, bu başarısını daha ilk anlardan itibaren şeriatçıya karşı yürüttüğü 

sindirme politikasına borçludur. Egemenliği Tanrı'nın elinden alarak halkı· kendi 

egemenliğine kavuşturup din adamının pençesinden kurtarmak ve asıl önemlisi 

"robotlaştırmaktan" uzaklaştırmak suretiyle Türkiye'yi bütün İslâm ülkelerinin önüne 

geçirmiştir.168

Demokrasi denemesi ancak şeriattan uzaklaşma sayesinde olabilmiştir ki, o da  

Atatürk'ün yarattığı laik Türkiye Cumhuriyeti ile kendini göstermiştir. 

Atatürk'ün sağlığında kısıtlı da olsa, çok partili demokrasiye geçme çabaları ise 

1924 ve 1930'da akamete uğramıştır. Cumhuriyet devrimleriyle çıkarları zedelenen 

irticai çevreler her demokrasiye geçiş çabasında ayaklanmış ve demokrasinin 

önünü tıkamışlardır. Bu nedenle Atatürk ve yakın çevresi önce Cumhuriyet'in 

kazanımlarını pekiştirmek daha sonra demokrasiye geçmeyi yeğlemişlerdir ki, tarih 

olarak isabetli bir yaklaşımdır. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar vardır ki: 2 büyük savaş 

arası Batı’da demokrasi ile yönetilen 3 devlet (Fransa, İngiltere ve İsveç) bulunmaktaydı. 

Muhakkak ki Kemalist Cumhuriyet otoriterdir. Ama, ünlü Anayasa Profesörü 

Maurice Duverger'nin şu sözlerini hatırlatmak isteriz: "Kemalizm diktatörlük 

olabilir ama Demokrasiye doğru ilerleyen hayırlı bir diktatörlük ..." Duverger'nin bu 

yaklaşımı geçtiğimiz aylarda Fransız meslektaşlarına Kemalist Laiklikten yakınan 

Türk gazetecilere uluslar arası ilişkiler uzmanı gazeteci Alexandre Adeer'in yanıtı şu 

şekilde olmuştur "Siz, Türkler, eğer AB ile müzakere masasına oturduysanız, İslâm 

olduğunuzdan değil, Mustafa Kemal'in laik Türkiye'si olduğunuz içindir". 

Demokrasi ile laiklik arasında bir illiyet bağı vardır, etle tırnak gibidirler. Her 

laik rejim demokratik olmayabilir, ama her demokratik rejim laik olmak zorundadır. 

Demokrasi bireyin eşitliği, özgürlüğü, vazgeçilmez, devredilmez, dokunulmaz, hak 

ve özgürlüklere sahip olmasıdır. Bireyin kendi iradesine sahip çıkmasıdır. İnsan, 

hakları evrensel beyannamesinde de belirtildiği gibi "insanlar özgür doğarlar, onur ve 

haklar bakımından eşittirler". 

                                                 
168 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e, s.461. 
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Demokrasi ayrıca bir süreç meselesidir, bir algılama, bir eğitim, kültür 

meselesidir. Laik demokratik bir düzene geçiş batı için de sancılı olmuştur, İslâm 

dünyasında Mustafa Kemal'e kadar ne bir reform, ne de bir Rönesans süreci 

yaşanmıştır. Temel toplumsal talep yoktur, o halde devrimin önderi tarihi 

volontarizmi yaşama geçirecektir. Kemalist önderliği, gayet doğaldır ki, önce sivil-

asker aydın kesim izleyecektir. Eğitim oranının yüzde onlarda olduğu ve beyinleri 

şeriatın karanlığıyla yıkanmış kitleleri evrimsel yolla dönüştürmek mümkün müdür? 

Kemalist hareketin önce elitist olması daha sonra kitle tabanını yaratması diyalektiğin 

gereğidir. Bu kültür devrimi süresince, doğaldır ki Kemalist laiklik "militan" ve 

"radikal" olacaktır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında M. Kemal'e muhalefet eden ve 

yurtseverliklerinden kuşku duyulamayacak mücadele arkadaşlarının, on yıllar 

sonra Mustafa Kemal'in haklı çıktığını teslim edeceklerdir. Ali Fuat Cebesoy 

Paşa'nın şu sözlerini hatırlatmak isteriz: "Mustafa Kemal yerine biz komutanlardan 

biri de belki ulusal Kurtuluş Savaşını kazanabilirdik. Ama daha sonra birbirimize 

düşerdik". 

Kemalist laiklik yanlız devleti değil, bireyi ve toplumu da yeniden 

biçimlendirme görevini yüklenince, ister istemez "radikal" ve "militan" olacaktır. 

Atillâ İlhan'ın söyleyişiyle, Mustafa Kemal'in, iç içe "üç büyük eylem"i vardır: 

"Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı", "padişaha karşı demokratik devrim" ve 

toplumun "ümmet" aşamasından "millet" aşamasına dönüşümü.169

Tarih laikleşmeden demokratikleşmiş bir toplum gösteremez. Demokrasi insanın 

birey oluşu, özgür ve eşit olduğu kavramlarından hareket eder. Laik olmayan bir 

demokrasi "toplumu yöneten yasaların toplum tarafından değil de Tanrı tarafından 

vaz'edildiğini öngörür. Toplum yasaları devingendir, toplumun gelişmesine 

paralel olarak değişir, evrimleşir. Tanrı'nın koyduğu yasalar ise değişmez, nedenleri 

sorgulanamaz, sadece itaat edilir. İnsanın talep etme hakkı yoktur, önce Tanrı 

isteyecek, daha sonra insan dileyecek, insan "robotlaştırılmış" bir varlıktır, itaatkâr bir 

kuldur. Bu nasıl bir demokrasi olacaktır ki bireyler özgür değil, eşit değil, zavallı ve 

iradesizdirler. 

                                                 
169 Atilla İlhan, "Kemalist Kime Derler", Hangi Laiklik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1995, s.105-111. 
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Daha önce de belirttiğimiz gibi M. Kemal ve arkadaşları dini bireysel alana 

kilitlemişlerdir. Bu şeriatçı kafa için yaşanılmaz bir durumdur, o toplumu yönetmek, 

yönlendirmek ister, yaşamın her alanına müdahale edecektir, hukuğu, siyasayı, kültürel 

alanı, ekonomiyi yönlendirecektir. 

20’li, 30’lu yıllarda M. Kemal'in gerçekleştirdiği kültür devrimi Afganistan, İran 

gibi ülkelerde 60'lı yıllarda da Tunus başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinde 

denenmiştir. Bu ülkeler arasında henüz şeriata yenilmeyen tek ülke, Tunus kalmıştır. Bu 

yenilginin iç ve dış nedenleri vardır: iç nedenler, modernleşme haraketi başlatılırken 

geleneksel yapıya dokunmamak, dış nedenler ise komünizm heyulasıyla ABD'nin 

yarattığı "Yeşil Kuşak" teorisi ve Sovyet sosyal emperyalizmidir. Yine 60flı yıllarda 

ulusal kurtuluş savaşım veren Cezayir, bir yandan sosyalist ekonomi modelini 

uygularken diğer yandan da İslami yaşam, kültür ve hukuk modelim yaşama geçirmeğe 

çalışmıştır ki, sömürgeciliğe karşı gerçek anlamda 1954-1962 yıllan arasında savaşım 

veren bu ülke, bağımsızlığının yirmibeşinci yılında İslami Kurtuluş Cephesi'ne 

(FIS) karşı yenilmiş hala 20 yıldır toparlanma mücadelesi vermektedir ki devrim 

gerçek hedeflerinden sapmış durumdadır. Tunus'ta ise Habip Burgiba ile başlayan Ben 

Ali ile süregelen, toplumu değiştirme, dönüştürme projesi sürmektedir. Tunus 

demokrasi ile mi yönetiliyor? Hayır. Ama, özellikle bir Arap ülkesinde, demokrasiye 

geçebilmek için kültür devriminin gerçekleştirilmesi, laik yaşam anlayışının toplumun 

tabanına benimsetilmesi gerekir. Elli yılda toplumun bütün kesimlerince 

özümsenmemiş olmasını bir yenilgi olarak kabul etmek mümkün değildir. Unutmamak 

gerekir ki laiklik ilkesi Fransa'da ihtilâlden 1905'e kadar bir çok sarsıntı geçirmiştir. 

Kemalizm'e yöneltilen eleştirilerden biri de Orta Doğu Baas rejimlerinin 

Kemalist Laiklik ilkesinden esinlendiği ve bu nedenle bu baskıcı, diktatoryal rejimlerde 

demokrasinin yeşermeyeceği görüşüdür. Büyük oranda bu görüşü paylaşmakla birlikte 

demokrasinin arap toplumlarında yeşermesi arap olmayan diğer toplumlara nazaran 

daha uzun bir süre alacağını kabul etmek gerekir. Bunu biz söylemiyoruz, başta İbn 

Haldun, bir çok arap toplum bilimci bu şekilde soruna yaklaşıyor. Nedenleri arapların 

toplumsal ve genetik yapıları kadar İslâm'ın bir milli din, arap dini olmasında da 

yatmaktadır.  
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Toplumlar, özellikle islâmî olanları, laikleştirilmeden demokratikleşemezler. 

Bunun en somut örneğini komşumuz Irak’ta görmekteyiz. Daha üç yıl önce ortaya 

atılan B.,O.T. (Büyük Ortadoğu Projesi) ile ABD ve müttefikleri Fas'tan 

Afganistan'a kadar demokrasi ihraç etme iddiasındaydılar ki, günümüzde artık 

konuşulmaz oldu. Muhakkak ki Saddam rejimi barbar bir diktatörlüktü, ama bugünkü 

işgalciler Saddam'ı aratır durumdalar. Bugün Irak'ta Sünni-Şii çatışması yaşanıyor, 

ölenler ise hem Arap, hem Irak'lı. İşin püf noktası da burada: bir toplum 

laikleşmeden demokratikleşemez, ulusallaşamaz. 

Laikliği henüz içine sindirememiş toplumlarda demokrasiyi uyguluyorum 

diye devletin farklı inançlara kayıtsız kalması, eninde sonunda din ve mezhep 

çatışmalarını getirecektir. Bu mezheplerin hangisi haklıdır, hangisi haksızdır? Bilinmez. 

Tanrı bir, kitap bir, peygamber bir ama yorumlar yaklaşımlar farklı. Irak'ta işgalci farklı 

bir dinden, ama aynı dinden olan kişiler yüzlerce yıl öncesinin öcünü almaktalar. 

Laiklik gibi demokraside ne ithal edilir, ne ihraç, ya temel toplumsal yapının 

değiştirilmesiyle, ya da toplumsal yapının talepleriyle hayata geçirebilir. 

Bir kez daha anlaşılıyor ki, 1923 devrimim yaratanlar, yalnız Türkiyeli insanlar 

için değil, dünya çapında bir iş yapmışlardır; ve yaşam da bunu doğruluyoruz. Boşuna 

değildir, Lenin, Stalin, Mao Che Tung, Fidel Castro gibi önderlerin Mustafa Kemal'in 

anti-emperyalist ve laik önderliğini sitayişle övmeleri. Ölümünün üzerinden 70 yıl, 

devrimlerinin üzerinden neredeyse bir asır geçmesine karşın ayakta kalan tek önderlik. 

Bunları doğrulamıyor mu? Günümüzde özellikle kadınların ve gençlerin 

Cumhuriyet'in temel değerlerim korumak amacıyla, hem de spontane olarak 

meydana çıkmaları Kemalist kültürün toplumun önemli bir kesimi tarafından 

benimsendiğine örnek değil midir? 

Emperyalizme karşı "haklı" ve "halklı" bir mücadelenin arkasından 

Cumhuriyeti kuranlar, yeni bir devlet ve toplumun inşasına giriştiklerinde, dogmaların 

esiri olmadan tarihin ve yaşamın zorunluluklarına uyarak yürümüşlerdir, sadece çağın 

doğrultusunda olmak ve "halktan yana" tavır olmakla düşündükleri Bağımsızlık, kan 

ve ateşle kazanıldığından, önde geliyordu ve üzerine titrenmiştir, başta laiklik olmak 
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üzere, siyasal ve sosyal reformlar, çağın isterleriydi ve halk daha fazla uzağında 

tutulamazdı onların.170

Batı'nın Kemalist Devrimin laiklik ilkesini gerek çıkarları, gerekse islami 

toplumları algılayamamaları bir ölçüde mazur görülebilir. Ama ülkemizde, kendilerine 

solcu veya liberal diye tanımlayan çevrelerin de Kemalist Laiklik ilkesinin 

demokrasinin gelişmesine set çektiği savını anlamak mümkün değildir. Solculuk veya 

liberalizm her şeyden önce dinsel ideolojiyle hesaplaşmayı gerektirir. Demokrasi 

adına dinci çevrelerle kolkola olmayı değil. İrticanın bugün "türban'ı, yeşil 

sermaye"yi sekülarizasyon olarak sunup ta kendine "sol" veya "liberal" diyen 

çevrelerce desteklenmesi, sadece ve sadece irticanın kaynaklarını besler. 

Avrupa'da özellikle Fransa'da, türbanın demokratik talep olarak sunulması sert 

tepkiyle karşılanmıştır. Eski İçişleri bakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Nicolas 

Sarkozy'nin, kimliklerde türbanlı resimlerin yasaklanmasının ardından, ilk ve orta 

öğrenim kurumlarında dinsel aidyetin belirtilmesinin yasaklanması, bu ülkede 

laikliğin demokrasinin önündeki bir engel değil, bu tür simgelerin, demokrasinin 

temel değerlerine tehdit şeklindedir. Sarkozy şöyle söylemektedir: "Yasa herkes 

için aynı ve tektir. Fransa'da Cumhuriyet'in (laik) değerlerine aykırı bir islamiyet 

olamaz." 

Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Refah Partisi'nin 16 

Ocak 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesince kapatılmasının haklı bulunduğu 

gerekçesinde: 2002 Eylül'ü başlarında resmen açıkladığı kararın özeti şu: Laikliği 

yıkmayı amaçlayan (Şeriat düzenini getirmeye çalışan) bir örgütü kapatmak suç 

değildir.171

Bugün ülkemizde bir çok aksaklıkları da olsa demokratik bir rejim vardır. 

Demokrasinin önünün açılmasında ulemanın hiçbir rolü olmamıştır tıpkı kilisenin 

aydınlanma çağının başlamasında hiçbir rolü olmadığı gibi. "Demokratik ve Laik" 

Türkiye diğer müslüman ağırlıklı ülkelere örnek gösteriliyorsa nedeni Kemalist 

Kültür Devrimidir. İslam diğer dinlere nazaran her alanda daha fazla müdahalecidir.  
                                                 
170 Server Tanilli, Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz,Adam Yayınları, 3.Baskı,İstanbul, Ocak 2007, s:285. 
 
171 A.g.e., s.118 
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Bir üst düzey yargı yetkilisinin: "İslam, içtihad'a (bağımsız karar vermeğe) şura'ya 

(danışmaya), icma'ya (uzlaşmaya) açık olduğu için, laikliğe elverişli bir dindir" diye 

konuşabilmesi islam'ın tarihini pek iyi incelememiş olduğuna hükmedilebilir.172 

Muhammed daha ilk anlardan itibaren yeryüzünü "Dar-ül Harp" ve "Dar-ül İslam" 

olarak ikiye ayırmıştır. "Dar'ül İslam" için de bir sınır çizilmemiştir.173 Kur'an ve 

hadis hükümlerine göre Tanrı din adına savaşlara (cihada) zorlayan yağma ve 

talan yaptıran, ganimetler aldırıp bunları kulları ile birlikte paylaşan, farklı inançta 

yarattıkları arasında bir düşmanlık ve ölüm salan, ... bir Tanrı'dır.174 Bu ve buna benzer 

Kur'an ve Hadis hükümlerini nasıl içtihad'a açacaksınız. Koşullar değiştiği için 

kurallar da değişir mi diyeceksiniz. Böyle bir yaklaşım Kur'andaki Tanrı'nın 

yüceliğini ve İslâm'ın zamanlarüstü olduğu kavramlarını zedelemez mi? 

Benzer ayetleri çoğaltmak mümkündür: "Yahudi ve de Hıristiyanların "Sapık" 

olduklarına dair, Yahudi, Hıristiyan ve Nasranilere selam vermeyin, onları dost 

edinmeyin veya "Kitap verilenler(le)... boyunlarını büküp kendi elleriyle (ve alçalarak) 

cizye verene « kadar savaşın"...175

Bir yandan İslâm laikliğe ve demokrasiye açıktır diyeceksiniz yukarıdaki 

hükümlerin değişmezliğini savunacaksınız, diğer yandan da dinler arası diyalog ve 

hoşgörüden dem vuracaksınız, çelişki değilse nedir? 

Bir yandan köleliği İslâm'ın doğal bir müessesi kabul edeceksiniz, diğer yandan 

İslâm'ın demokrasiye ve laikliğe açık olduğunu savunacaksınız. 

Bir yandan İslâm kadına üstün değer verir diyecek, diğer yandan Gazali'ye göre -

Muhammed'den naklettiği hadis" Eğer erkek tepeden tırnağa cerahat olsa, kadın da 

bunu dili ile yalasa yine de erkeğin hakkını ödeyemez... diyeceksiniz. Çelişki değil de 

nedir? 

Bir takım aydınların ileri sürdükleri gibi, onbirinci yüzyılda, İmam Gazali 

tarafından İçtihat yolunun kapanması bağnazlığından değil, öngörüşlü olmasından ileri 

                                                 
172 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm. 
173 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e, s:634 
174 A.g.e., s.474. "Ganimetler Allah'ın ve Peygamber'indir (K.8 Enfal 1), "Müşrikleri nerede görürseniz 
öldürün..." (K.9 Tevbe 5). 
175 İlhan Arsel, Diyanet'e Cevap, Kaynak Yayınlan, 2. Basım, İstanbul, Ağustos 1996, s.96-97. 
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gelmektedir. İçtihat yolunun kapanmasıyla İslâm durgunluğa sürüklenmiştir demek ve 

ardından Farabi, İbn Rüşt, İbn Sina... örneklerini vermek bir ayrı çelişkidir. Çünkü bu 

düşünürler düşünce kaynaklarını İslâm'dan değil Eski Yunan'dan almışlardır. Bu 

nedenle içtihat kapısının açılması İslâm'ı kendi içinde daha büyük çelişkilere ve 

kavgalara sürükleyecektir. Kemalist ideoloji bunları gözlemlediği içindir ki dini bireysel 

alana indirgemeğe çabalamıştır. 

3.3. DEVLET LAİK OLAMAZ BİREY LAİK OLUR 

Kavram kargaşalığı ve laisizmin içini boşaltma çabalan arasında eski marksist 

yeni liberal aydınlar da yer almaktadırlar. Bunların önce tesbitleri dünyada bir ve tek 

laiklik bulunmadığını, çeşitli laiklikler olduğunu iddia ederler. Bunlar, ayrıca Kemalist 

laikliği karikatirüze ederek "Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tarif 

edildiğini, oysa ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığının dahi bu tanımla uyuşmadığını 

öne sürerler. Bunlara göre   Kemalist   Laiklik,   Batı   Avrupa'dan   Fransız   

Pozitivizm'inden   ve   19.yüzyıl   Anti-Klerikalizm'inden kaynaklanmaktadır. İkincisi, 

Kemalist Devletçi Laisizm elitistir, liberal değil otoriyendir.176 Burada altını 

özellikle altını çizmek istediğimiz husus Kemalist Laiklik ilkesi gayet tabiidir ki 

Fransız Pozitivizm'inden ve Fransız İhtilâlinden esinlenmiştir. Tıpkı Cumhuriyetçilik, 

Ulusçuluk, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimcilik gibi. Kemalist Devrim bu ilkelerin 

hiçbirinin orijinine sahip değildir. Mustafa Kemal de zaten bunu şu sözlerle açıklar: 

"Hepimiz Fransız İhtilâlinin Pınarından beslendik". Mustafa Kemal'in düşünce 

ve eylemlerinde Fransız Pozitivizmi'nin ve Ziya Gökalp'in etkisi görülmektedir. 

Fransız Laikliği anti-klerikal'dir. Türk Laikliği ise anti-ulemacıdır, bundan doğal 

ne olabilir ki? Kemalist Laiklik Devletçi ve elitisttir. Devletçi olması doğaldır. Batı 

Laikliği devletçi olmayabilir, bu Batı'nın tarihi, sosyal ve kültürel koşulları ile 

oluşmuştur. Ayrıca bugün batıda kilise siyasal iktidarı mı ele geçirmek istiyor? 

Hangi batı Avrupa ülkesinde Kiliseler kışlamız, müminler askerimiz retoriğini 

duyabilirsiniz? Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması ve Devlet Başkanlığına 

bağlanması Türkiye'ye özgü tarihi, toplumsal ve kültürel koşullardan ötürü 

değil midir?  

                                                 
176 Aytunç Altındal, Laiklik Enigma'ya dönüşen paradigma, s.54. 
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Gerekçesi de Sunni-Hanefı mezhebinin diğer mezhep ve inançlar üzerinde 

baskı kurmaması içindir. Gerçi 1950'lerden sonra bu Başkanlık bir şeyh-ül islâmlık 

gibi çalışmakta ve fetva vermektedir ki, o da ayrı bir konu. Tekke ve zaviyelerinin 

kapanmasına karşın bugün Anadolu Alevilerinin Mustafa Kemal'i taparcasına 

sevmelerini onun Kültür Devrimi'ne ve Laiklik ilkesine borçlu değil miyiz? 

Kemalist Laiklik elitisttir. Ne olması bekleniyordu? Oluşmuş bir Burjuvası mı, işçi 

sınıfı mı vardı? Batı'da Üniversiteler yediyüz yaşındayken Cumhuriyet'in ilk yıllarında 

bir Darül funûn ve Anadolu'da 29 lise vardı. Bu koşullar altında tabandan talep mi 

olabilirdi? Tarihi volontarizm ve devrimci önderlik tabandan hiçbir talep 

gelmemesi durumunda inisiyatifi ele almak değil midir? Devrimleri tepeden inme 

yapıp daha sonra da bunun kitle tabanını hazırlamak! Bu nedenle biz de Kemalist 

Laikliğin elitist karakterini biz de tanıyoruz. Gayet tabiidir ki Mustafa Kemal ve 

onun çevresindeki bir avuç entelektüel tarafından hayata geçirilmiştir.  Kemalist 

Laiklik liberal değil otoriyendir saptamasına karşı söylenecek birşey yoktur. 

Önderlik o yıllarda halkoyuna mı gitmeliydi? Zaten Mustafa Kemal'de devrimin 

kültür yasalarını 1925-1929 yılları arasında Takrir-i Sükûn Kanunu sayesinde 

çıkardık demiyor mu? ünlü nutkunda. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kemalist  

önderliğe  bizim eleştirimizi  neden  daha radikal  devrimler yapmadığı  ve  

Anadoludaki  feodal kalıntıları neden temizleyemediğidir.  

Bu görüşe göre Devlet gerçek değil, tüzel kişi olduğundan "Dinli", "Dinsiz" veya 

"ateist" olamaz. Öncelikle şunu belirtelim ki ateizm ne laikliktir ne de sekülarizm. 

Arnavutluk'ta yaşanan kısa bir dönem hariç, bir devletin ateist olma örneğine 

rastlanmaz.177 20. yüzyıla damgasını vuran sosyalist rejimlerde din üzerine baskılar 

uygulandığı doğrudur ama sosyalist olan bu ülkeler hiçbir zaman Anayasalarında 

"tanrıtanımaz" diye yazmamışlardır. 

Bu görüş dinli veya laik devlet olamayacağını ancak gerçek kişilerin dinli, dinsiz 

veya laik olabileceklerini ileri sürerler. Doğrudur, gerçek kişiler dinli, dinsiz veya laik 

olabilirler. Ama devletin laik olması şeriat devletine alternatif olmasıdır. Tıpkı 

Cumhuriyet'in monarşiye alternatif olması gibi. Bilindiği gibi Cumhuriyet halkın veya 

ulusun egemenliğine dayanır. Yine bilindiği üzere onsekizinci yüzyıla kadar Devletler 

                                                 
177 Toktamış Ateş, Arayış, s.98. 
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monarşiyle yönetiliyordu ve temsil hakkı kiliseden alınıyordu. Monark'lar Tanrı'nın 

yeryüzündeki gölgeleriydiler. Dine dayalı bu devletlere terimsel olarak din devletleri 

diyebiliriz. Tıpkı Osmanlı Devleti'nin dine dayalı şeriat devleti olması gibi. Şeriat'ın 

bazı hükümleri yerine "Örf-i Hukuku'n" uygulanması devletin bu niteliğini değiştirmez. 

Laik devlet karşıtlarının israrla ileri sürdükleri gibi laiklik ideolojik bir kavram 

değildir. Laik devlet, bir yönetsel terimdir. Nitekim eski Yunanca "laikos" sözcüğü de, 

bir ideolojik kavram olmayıp, bilindiği gibi "Din adamı olmayan kişi" anlamına 

gelmektedir.  

Ayrıca, laik devlet kavramı salt Fransız Devrimi'nin ürünü değildir. Bu kavram 

Fransız Devrimiyle evrensel bir boyut kazanmıştır. İnsanlık bu uğurda da, XIII-XIV. 

Yüzyıllardan itibaren mücadele vermiştir. Yeni keşif yollarıyla palazlanan ticaret 

burjuvazisinin öncülüğünde ortaçağ feodal düzenine karşı ve değişen ekonomik 

koşullara paralel bir biçimde yüzyıllarca mücadele verilmiştir. Önce rönesansla birlikte, 

inanan insan kavramı yerine düşünen insan kavramı gündeme getirilerek dogmalara 

karşı çıkılmış, XVIII. Yüzyıldaki "aydınlanma felsefesi" ile de insanın, kendi aklı ve 

gözlemiyle kendi varlığının bilincine vararak, din, töre, ahlak, kültür vb. gibi konularla 

ilgili sorunlarını gene akıl ve bilinciyle irdelemesi aşamasına ulaşılmıştır.178   

Bir diğer eleştiri konusu da Fransa ve Türkiye'nin dışında hiçbir Avrupa ülke 

anayasasında laiklik ilkesinin bulunmadığıdır ki biçimsel olarak bu yaklaşım masumane 

görünür. Doğrudur bu iki ülke dışında hiçbir Avrupa ülkesi anayasasında laiklik ilkesi 

yazılı değildir nedeni de Katolik Kilisesinin siyasal iktidarı ele geçirme gibi bir talebi 

yoktur ama İslâm her an siyasal iktidarı ele geçirme talebindedir. İslâmın doğasında 

yaşamın her alanını denetim altına alma arzusu vardır. Laisizm'i ilke edinmiş, laisizmi 

kişiye özgü inanç olarak yaşayan inançlı insanlar hariç diğer kesim, Kemalizm'den 

tarihsel rövanşı almak amacıyla her türlü teşebbüste bulunuyorlar ve bulunacaklardır. 

İster kendilerine dindar, ister ılımlı ister muhafazakar, ister radikal islam olarak 

tanımlasınlar. Dış dünyaya karşı kendilerini liberal, demokrat içerde ise milliyetçi 

muhafazakar tanıtarak Türkiye'de demokrasinin kişi hak ve özgürlüklerinin önünü 

Kemalist laikliğin tıkadığı temasını işleyeceklerdir. Kemalist laiklik ilkesine her fırsatta 

                                                 
178 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm, s.25. 
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karşı atak düzenlenecek siyasal simge olan türban din ve vicdan hürriyeti olarak takdim 

edilecek, her ilk ve orta öğretim kurumuna mescit yapılması önerilecek onikinci cumhur 

başkanının mutlaka dindar olacağı ilân edilecek ardından devlet kurumlarının 

demokrasinin önündeki en önemli engel olduğu iddia edilecektir. İşte günümüzde 

Türkiye'deki laikliğin aldığı biçim. Hangi Batı Avrupa ülkesinde bu tür görüşler ve 

öneriler getirilebilir. Fransa'da 1936-39 yılları arası "Ulusal Cephe'nin" başbakanı Leon 

Blum'du, 84-86 yılları arası Laurent Fabius başbakanlık yapmıştı, bu ülkenin son 

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'de dahil her üçü de musevidir. Bunların dinsel 

inançları veya inançları siyaset malzemesi yapılamamıştır ve yapılamaz, önce yasalar 

buna engeldir ve toplumca bu kişilerin inançlarına yapılacak herhangi bir göndermenin 

büyük tepki toplayacağı kesindir. Çünkü bu toplumun ezici bir kesimi belki de bütünü –

müslümanların bir kısmı hariç- laikliği bir yaşam biçimi olarak algılıyor, sağcısıyla, 

solcusuyla anarşistiyle Troçkistiyle... Ama, Türkiye'de durum aynı mı? Her fırsatta 

geriye dönüş çabaları, her fırsatta asr-ı saadet'e göndermeler. O asrı saadet ki savaşlar, 

kılıçlar, katliamlar üzerine kurulmuştur. 

Kemalist laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engellediği konusunda da 

şeriatçılarla bazı "liberal" odaklar hemfikirdiler. Aslında, bugün Türkiye'de baskı 

altında olanlar azınlıklar ateistler ve laiklerdir. İbadeti, inancını yerine getirdiği oruç 

tuttuğu, namaz kıldığı, hacca gittiği nedeniyle saldırıya uğrayan bir müslüman var mı? 

Bunları yerine getirmeyen insanların çeşitli baskılara saldırılara, katliamlara uğradığı da 

toplumsal bir gerçektir. Bugün ülkemizde ezanın bir insan hakları ihlâli olduğunu 

söyleyebilecek kaç insan vardır? Ve yaşama şansları olabilir mi? 

Benzer düşünce sistematiğinin öncüsü bir liberal aydın Kemalist/Devletçi 

Laikliğin geleceği yoktur sonucuna ulaşmaktadır.179   

Öncelikle şunu saptamakta yarar vardır: gerek evrensel boyutta gerekse ülkemizde 

teknolojinin gelişmesine karşın, paradoksal biçimde düşünsel-felsefi bir gericilik 

yaşanmaktadır. Bu düşünsel geriliğin de ana eksenini din oluşturmaktadır. Ayrıca 

diyalektik materyalist açıdan bakarsak; tarih hiçbir zaman düz bir çizgi izlemez. Arada 

bir karanlığın aydınlığı kararttığı tarihsel olarak görülmüştür. Burjuva demokratik 

devrimin öncüsü Fransa'da bile 1830 ve 1848'de restorasyon dönemleri yaşanmıştır. 
                                                 
179 Aytunç Altındal, Laiklik Enigma'ya Dönüşen Paradigma, s.58. 
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Kemalist Laikliğin geleceği yoktur demek subjektif olarak tek kutuplu egemenliğini 

kabul etmektir. Sosyalist bloğun yıkılması sosyalizmin sonu değildir, reel sosyalizmin 

iflasıdır. Pratikte ne gibi yanlışlar yapılmıştır, onu iyi incelemek, irdelemek gerekir. 

Lenin'in ölümünden sonra nasıl bir bürokratik diktatörlük oluşmuştur, onu gözlemlemek 

gerekir. Bu örneğe paralel olarak Mustafa Kemal'in ölümünden sonra ne gibi 

yanlışlıklar yapılmıştır, irticaya ne ödünler verilmiştir, onu iyi çözümlemek gerekir. 

Kemalist ilkelerin temel özelliklerinden biri de devrimciliktir. Devrim kökleştirilmeli, 

sağlamlaştırılmalı, kitlelere yayılmalıdır. Bu yapılmamıştır, aksine irticaya taviz üzerine 

taviz verilmiştir. Kemalizm adına liberalizm adına Kemalist laikliğin bir ölçüde irticayı 

ehlileştirdiğini de kabul etmek gerekir. Ülkenin bir çok kentinde spontane olarak gelişen 

"Cumhuriyet'i" koruma mitinglerine büyük oranda kadınların ve gençlerin –ki 1980'den 

beri depolitize edilmişlerdi- katılmaları, milyonların laik Kemalist Cumhuriyet'i 

içselleştirdiklerinin kanıtıdır. Bu kitle hareketleri ki hem Türkiye'de hem de Batı'da 

geniş yankılar uyandırmıştır. Elli bir tane olduğu söylenen İslâm Ülkeleri arasında hangi 

birinde benzer mitingler düzenlenebilir hele hele Cumhuriyet’in kurucusu'nun önderinin 

ölümünden 70 yıl geçtikten sonra.  

"Kemalist/Devletçi  Laisizm180 Türkiye toplumunu desislamisation'a tabi tutmuş 

ve bunu gerçekleştirebilmek için toplumu "tarihsizleştirmiş" ve "dilsizleştirmiş"tir 

savına da katılmak mümkün değildir. Bilindiği ü zere Türkler'in 3000 yıllık bir tarihi 

vardır. Türkler, İslâm’ı, Muhammed'in ölümünden sonra 330 yıl sonra o da Arab'ı 

egemenliği altına aldıktan sonra, kitleler halinde kabul etmişlerdir. Gazneliler'le birlikte 

de koyu İslâm taassubu yaşatılmağa başlanmıştır. Ayrıca bugün, irticai kalemlerin bile 

kabul ettiği gibi Kur'an ve Hadiselerde bile Türkler hakkında küçültücü ibareler 

olmasına karşın, Kur'an'ın Kehf (ayet 83-101) ve Enbiya (ayet 96) surelerinde yer alan 

"Ye'cüc ve Me'cüc" deyimi Türler anlamına gelmektedir.181 Arap'ın tarihinde "Türk 

düşmanlığını yaratan şey, Kur'an hükümlerinden kaynaklanır. Araplar günümüzde dahi 

bu hükümlerden esinlenerek 1400 yıllık Türk Düşmanlığını sürdürmektedirler. Nedir bu 

hükümler'e göre Türk? "Yabani", "kana susamış", "cani ruhlu", "fikren yetersiz", 

"Hayvana yaklaşık", "insanlığa felaket getiren" olarak tanıtılırlar ve Türk 

yokedilmedikçe insanlığın düzlüğe çıkamayacağı iddia edilir. İşte, bu nedenledir ki 

                                                 
180 Aytunç Altındal, a.g.e., s.59. 
181 İlhan Arsel, Diyanet'e cevap, s.32. 
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Atatürk Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesini istemiş ve Türkler'in Kur'an'nın tam mealini 

okuyarak karar vermelerini dilemiştir. Unutmayalım ki Mehmet Akif Ersoy, Mısır El-

Ezher Üniversitesi'nin izin vermemesi üzerine çeviriyi yakmıştır. O, Mehmet Akif 

Ersoy ki Vatan'dan anladığı şey İslâm dünyasıdır, Misak-ı Milli sınırları değil. Bugün 

dahi Arap Entelijansiya'ların Atatürk düşmanlığı laiklik ilkeleri nedeniyledir. 

Şeriat sadece Arap'ı Türk'e düşman yapmamış, Türk'ü de Türk'e düşman 

yapmıştır. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divan-ı Hümayun kâtiplerinden 

Hafız Hamdi Çelebi, padişaha sunduğu bir şiirinde, şeriatın Türk'ü, insanlığa felaket 

getirmek için yaratılmış bir ırk olarak tanımlayan ve "Türk'ü öldür bu baban olsa da" 

şeklindeki emirlerini anımsatarak "O iyilik meleği yüce peygamber -Türk'ü öldürünüz, 

kanı helâldir- demiştir diye konuşmuştur...182  Osmanlı'da Sünniliği ve onun Hanefi 

kavrayışı imparatorluğun yükseliş devrinde son noktaya çıkmıştır. Sunni-Hanefilik 

devlete egemen oldukça İslâmı revize ederek kendi geleneksel kültürüyle bir sentez 

yapmak isteyen Anadolu Türkü'nün önü kesilmiştir. Kuruluşunun ilk dönemlerinde 

göreceli olarak laik bir özellik gösteren Osmanlı İmparatorluğu daha sonra zorba 

şeriatçı zihniyetin baskısı altına alınmış ve bu zorbalık Yavuz Sultan Selim'le had 

safhaya çıkmıştır. 

Osmanlı'nın yükselişine bağlı olarak Türklüğün aşağılanması ve Şeriatçılığın/ 

Araplığın katliamlar pahasına dayatılması gündeme gelecektir. Bu nedenledir ki 

Selçuk'lular Osmanlılar, kendi tarihlerini yazmak gibi girişimlerden uzak kalmışlardır, 

çünkü onların tarihi İslâm/Arap tarihidir artık.183

Bu nedenle Atatürk tarihimizin en mutlu dönemleri padişahların halife olmadıkları 

dönemlerdir demiştir.184 İslâm uğruna yapılan savaşlar Osmanlı'nın felâketini 

getirmemiş midir? Birbiri ardına kaybedilen savaşlar sonrası ancak 1699'da Karlofça 

Antlaşma'sıyla barış yapılmayacak mıdır? Bu fetihçi anlayışın çöküşe yol açtığını yine 

anlamak istemez şeriatçı kafalar. Yenilgileri ya İslâm'dan uzaklaşıldığı ya da şans, 

kader, talih gibi kavramlarla açıklamağa çalışırlar. Bu Fatalist (kaderci) anlayış en köklü 

şekliyle Arap'a özgü bir niteliktir. Bugün dahi İsrail'e karşı kaybedilen savaşların gerçek 

nedenleri araştıracak yerde kadere, şansa, talihe bağladıklarını görmek gerekir. 
                                                 
182 a.g.e., s.30. 
183 Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk, s.207. 
184 İlhan Arsel, Turan Dursun'a Mektuplar, s.114. 

 83



Kemalist önderliğin istediği Kur'an'ı gerçekten anlamak, geçmiş tarihimizi 

öğrenmek, dilimize sahip çıkmaktır. Gerçekten de şeriatın kadın hakkındaki hükümleri 

tam anlamıyla okuyan ve anlayan kaç Türk kadını bu hükümlere sahip çıkacaktır. 

Selçuk'lulardan beri Türkçe yasaklanmamış mıdır? Şeriatçı kafa Türk'ün tarihini ve 

dilini unutturmamış mıdır? Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Tarih Kurumu ardından 

Türk Dil Kurumu'nun kurulması Türk Tarihi'ne ve Türk Dili'ne sahip çıkılması 

amacıyladır. 30'ların başlarında kurulan bu kurumlarca bazı hatalar yapılmışsa da 

Güneş-Dil Teorisi veya dildeki zorlamalar –daha sonra bu hatalardan dönülmüş, bu 

Teori terkedilmiş ve Türk Dili de doğal akışına bırakılmıştır. 70 yıllık bu süreçte Türk 

Dili'nin katettiği mesafe ortadadır. Latin alfabesinin benimsenmesiyle Türkler Arap'ın 

kültür emperyalizminden kurtulmamış mıdır? Arap'ların Mustafa Kemal'in her konuda 

da, düşman olmalarının nedeni bu değil midir? 

Kemalist Laikliğin geleceği yoktur veya Kemalizm demokrasinin önünde bir 

engeldir savlarının savunucuları, modelin Fransız Laisizm'den kaynaklandığını, bu 

modelin jakobenist ve dayatmacı olduğunu halbuki Belçika Modeli Laiklik veya İngiliz 

sekülarizminin uygulanmasının Türkiye'nin koşullarına daha uygun düşeceği 

inancındadırlar. Bu ve benzer yaklaşımlar kulağa hoş gelse de bilimsel olmaktan 

uzaktır. Önce demokrasinin yolu açılacak daha sonra laiklik yeniden yapılanacak. Bu 

yaklaşım laikliğin geçildiği aşamaları anlamamak demek ve her üç semai dinin de ortak 

değerleri olduğunu savunmaktır. Hıristiyanlık diğer iki semavi dine nazaran laikliğe çok 

daha açıktır. Dünyevi değerler değil uhrevi değerler üzerine kurulmuştur. Diğer iki 

semavi din, hem dünyevi hem de uhrevi değerler üzerine kurulmuştur. Her ne olursa 

olsun, gerek anglosakson sekülarizmi gerek Belçika tipi laiklik ve gerekse Fransız tipi 

laiklik anlayışları açısından küçük farklılıklar olsa da özde aynıdır. Lakin, bu farklılığın 

"laik devlet" tanımını etkileyecek nitelikte olduğunu söyleyebilmek güçtür. Çünkü, bu 

ülkelerin hepsinde, sonuçta devleti bir Hıristiyaan Kilisesi din devleti haline 

dönüştürmüştür ve bu siyasal erk, savaşımla o kilisenin elinden alınıp bütün dinlerin ve 

kiliselerin birarada eşit koşullarda yaşamayı kabul edecekleri bir toleranslı yönetim 

oluşturarak devleti laikleştirmiştir. Bu nedenle Anglo-sakson laisizmi de, Fransız 

laisizmi de, Belçika laisizmi de temelde aynıdır. Ama bu arada şunu da tekrar belirtelim 

ki laik devlet düzenine geçiş batıda da ağrılı, sancılı, kanlı olmuştur. 
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Aynı şeyleri Türkiye'deki laiklik uygulaması için söylemek mümkün değildir. 

Kuşkusuz laiklik ilkesi Fransa'dan esinlenmiştir. Türkiye'de, ama Türkiye'de herhangi 

bir Hıristiyan kilisesinin kurduğu teokratik devleti değil, şeriatın kontrolu altındaki 

devleti laikleştirmiştir Mustafa Kemal. Laiklik gibi demokrasi, bağımsızlık, özgürlük, 

eşitlik gibi kavramlar, bilindiği gibi, Fransız devrimiyle evrensellik kazanmıştır. Fransız 

İnsan ve Yurttaş hakları bildirisi de ondokuzuncu yüzyıl süresince Batı'da 70'e yakın 

anayasanın esin kaynağı olmuştur. Tıpkı bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi'nin büyük oranda Fransız Devrimi ve ilkelerinden esinlendiği 

gibi. Kaldı ki laiklik uygulaması her iki ülkede farklı olmuştur, özde aynı olduğu halde. 

Bilindiği gibi, Fransız hukukçu René Cassin tarafından teklif edilen ve 10 Aralık 

1948'de Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkeler tarafından kabul edilen İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi temel hak ve özgürlükleri, o tarihten bu güne, daha geniş 

kapsamlı olarak geliştirmektedir. Bu gelişmeler daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha 

demokratikleştirici yöndedir. 

Laiklik ilkesinin esinlendiğimiz Fransa'da bu sürece ulaşılması da pek kolay 

olmamıştır. Kronolojik bir sıra izlersek: Fransa'da monarşinin papalığa karşı mücadelesi 

XV ve XVI yüzyıllardan itibaren başlar. "Gallicanizm" olarak adlandırılan bu doktrinler 

bütünü ile Fransız kilisesi teolojik ve hukuksal anlamda devlete tabi kılınır ve monarşik 

otoritenin papalığın teokratik üstünlüğüne son verdiği açıklanır. 1678'de Kral XIV. 

Louis din alanında krala boyun eğen bir kilise istedi. Rahipler kurulu, Papalık ile çıkan 

bir anlaşmazlık üzerine, "Dört maddelik bir bildiri" ile Fransa kilisesinin Roma'ya karşı 

sahip olduğu hürriyetleri açıkladı (1682). Buna göre PAPA'lığın iktidarı sadece manevi 

alandadır ve hükümdarlar bu iktidara tabi değillerdir. PAPA'nın kararları –din ve inanç 

üzerine- Fransız Kilisesi tarafından onanmalıdır ve krallığın yasalarına aykırı olamaz. 

VIII. Henri İngiltere'si ile yaşadığı kopmanın yinelenmesi korkusuyla Papalık bu 

durumu kabullenmek zorunda kalmıştır. 

1785'de, XVI. Louis protestanlara ve yahudilere karşı hoşgörü bildirisi yayınlar. 

Bu inançların çeşitliliğini tanıyan ilk bildiridir. 

26 Ağustos 1989'da yayınlanan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisine Kurucu 

Meclis'te, ruhbanlar da olumlu oy kullanırlar. Buna göre: "Yasaların öngördüğü kamu 
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düzenine aykırı olmamak kaydıyla kimse görüşleri ve dini inançları nedeniyle 

kınanamaz". 

2 Kasım 1789'da Autun rahibi Talleyrand, devletin borçlarının kapatılması için 

kilisenin gayri menkullerine el konulması önerir. Bu karar Devrim'le Katolik kilisesinin 

kopuşunu doğurur. 

Fransız devrimi bu kez Kiliseyi devlete bağlı kılmak teşebbüsünde bulunur. 12 

Temmuz 1790'da rahipleri devlete bağlılık yemini ederek devlet memuru statüsüne 

girmelerine zorlar. Ruhban'ın emlaklarına el konur ve din adamlarını manastırları 

terketmeğe davet eder. Amaç devrimci ilkelere bağlı bir Kilise yaratmaktı. Mart 1791'de 

Papa VI. Pie Fransız ihtilali'nin ilkelerini mahkum eder. Tanrı'nın tanıdığı haklar 

dışında tanınan insan Haklarını da protesto eder. 

1791 Anayasası inanç özgürlüğünü teminat altına alır ve yanlızca katolik 

rahiplerin ücretlerinin ödeneceğini taahhüt eder. 

Birçok girişime karşın devrimci Devlet Katolik Kilisesini tümüyle denetim altına 

alamamıştır. Kilisenin ancak yarısı devlete sadakat yemini etmiştir. 

Napolyon’un düşmesiyle birlikte Papa Fransız katolikleri nezdinde büyük bir 

prestij kazanır. Siyasi alanda monarşiyle kilise restorasyon kurulmuştur (1815). 

Kilisenin monarşiyle birlikteliği devrimci partilerin muhalefetiyle karşılaşır. Şubat 1844 

devrimiyle cumhuriyetçilerle Hıristiyanları barıştırma olanağı doğar. İsyancılardan 

sonra muhafazakar bir hükümet kurulur. 1850'de bir yasayla dini kuruluşların resmi 

ilkokulların yarısında dini eğitim vermeleri hakkı tanınır: Bu yasayla öğretmenlerin 

zorunlu olarak din dersleri vermeleri ve öğrencileri ayine götürmeleri öngörülür. 

1884'de parlamento oturumlarında dini ayinler yasaklanır. 1880'de Gambetta bir 

deklarasyonla: "İnanç özgürlüğünün herkese tanınmasını, ama bunun Devletin ve kamu 

kurumlarının her türlü dogmatik düşüncenin dışında ve üstünde olması gerektiğini" 

ifade etti. 

29 Mart 1880'de, Milli Eğitim Bakanı Jules Ferry 5000 din adamının eğitimdeki 

yerini iptal etti. Bu tarih aktif olarak eğitimdeki laik politikanın başlangıcı oldu. 
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16 Haziran 1881 aynı bakan, ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu yasayı 

meclisten geçiriyor. 

1901 Dernekler Yasası'yla da dini içerikli olmaması kaydıyla herkes önceden izin 

almaksız dernek kurabilme hakkına kavuşmuştur. 

1902'de kurulan hükümet ruhban sınıfına karşı kesin tarzını alıyor. 

1904 yazından Kilise'nin etkisini kurmak amacıyla dini isimler taşıyan sokakların 

adları değiştiriliyor, 2500 dini okul kapatılıyor, Katolikler devlet memurluklarından 

azlediliyor yerlerine laik memurlar tayin ediliyor. Ve Fransa 30 Temmuz 1904, 

Vatikan'la diplomatik ilişkisini koparıyor. 

9 Aralık 1905 yasası, doğrudan laikliğe gönderme yapmasa da kiliselerin ve 

Devletin ayrılmasını ön görmekle laik kurumları sağlamlaştırmıştır. Bu yasaya göre 

kişiler ve cemaatlerin din ve inanç özgürlükleri devletin teminatı altına alınmaktadır. 

Yasanın ikinci maddesi şöyle demektedir: "Cumhuriyet hiçbir inancı tanımaz, 

ücretlendirmez, sübvanse etmez"... 

Bu yasayla laiklik yanlıları ikiye bölünürler:  

- Jakobenist olanları, kamu alanında dinlerin etkilerini kökünden kapayıp atmak, 

hatta ruhban sınıfına ve dine açıkça savaş açarlar; 

- İkinciler ise Devletin dinler karşısında yansızlığını sağlarken, diğer taraftan 

herkesin inanç özgürlüğünü teminat altına alınmasını öne sürerler. 

Mücadele ikinciler lehine sonuçlanacaktır ki papalık bu yaklaşıma da karşıdır. 

Bu yasa Fransa'nın 1940-44 yıllarında Nazi işgalinde değiştirilecek ve Vichy 

Hükümeti katolik eğitime öncelik verecek, dini kurumları ve din eğitimi veren okulları 

süpvanse edecektir... 

İşgal sonrası Devletin Laiklik ilkesi önce 1946, sonra 1958 Anayasalarıyla teminat 

altına alınacaktır. Daha az kargaşa içinde geçmiş olsa da, evolütif çizgiler taşısa da 

anglo-sakson sekülarizmi ile Fransız tipi laiklik arasında benzerlikler vardır.         
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Ortak özellikleri St. Thomas d'Acquin, William Ockham, Padovalı Marsiglio 

dinde reform yanlılarına sahip olmalarıdır ki, bunlar aklın imanın önünde olduğunu 

savunabilmişlerdir. Örneğin St. Thomas d'Acquin, Aristo'nun fikirlerine Hıristiyanlığa 

uydurmağa çalışırken, akılcı, usullerle ve deney yolu ile varılan verilerin değerini 

bilmezden gelmemiştir, aksine bu tür verilerin, vahiy yolu ile kabul edilen emirler ve 

hükümler karşısında yok olmadığını söylemiştir.185  

İngiltere Westfalya Anlaşmasıyla (1648)den itibaren sekülarızasyona geçerken 

Fransa'da bu çok daha uzun süreye yayılmıştır. Ama, batının bir ortak özelliği de 

Aydınlanma çağının önderlerine sahip olmasıdır: Diderot, Voltaire, Montesquieu 

d'Alembert, Rousseau Fransız’sa, Hobbes, J. Locke, Adam Smith İngiliz, Emmanuel 

Kant, Holbach Alman'dır ve hepsi batı Aydınlanma Felsefesinin öncüleridir. Secüler 

veya laik demokrasi olsun ortak özellikleri önce Papalığa başkaldırmaları, ardından her 

nasılsa zenginleşmiş toprak sahiplerinin yeni ticaret yollarının keşfiyle daha da 

zenginleşmeleri ve sinai burjuvazisini oluşturmalarıyla birlikte Monarşilerle yanyana 

Kiliseye ve aristokrasiye savaş açmaları, bunları etkisizleştirdikten sonra da Mutlak 

Monarşilerle hesaplaşmaları Batı'da sekülerleşmenin ve laikliğin özüdür. Her bir Batı 

ülkesinin farklı farklı tarihi toplumsal hatta kültürel özellikleri vardır ve laikliğe giden 

yol bu koşullar altında oluşur. Aynı şekilde Doğu Avrupa ülkelerinin reform ve 

rönesanslarını başaramayışlarını da üretim ilişkilerinde ve merkezi otoritenin adeta 

payandası olan Kiliselerle açıklayabilmek mümkündür. 

Doğu Avrupa'da Ortodoks Kilisesi’nin egemen bulunduğu yani Hıristiyanlığın en 

kökten, en bağnaz şekliyle uygulandığı yerlerde devlet, din kuruluşu ile birlikte olup, 

her türlü özgürlük heveslerini ezmiştir. Bu nedenle Ortodoks Kilisesinin güçlü 

bulunduğu Rusya gibi ülkelerde ne siyasal, ne ekonomik, ne de fikirsel gelişme 

görülmemiştir. 

Katolik Kilisesi’nin egemen bulunduğu ülkelerle, Ortodoks Kilisesi’nin egemen 

durumunda bulunduğu ülkelerin gelişmeleri şu farklılığı göstermiştir ki, Birincilerde 

dünyevi iktidar (devlet) ile uhrevi iktidar (Kilise) daima rekabet halinde bulunmuşlar, 

fakat buna karşılık ikincilerde her iki iktidar birbirlerine yapışık ikiz kardeşler 

biçiminde varolmuşlardır. 
                                                 
185 İlhan Arsal, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e, s.330. 
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Bilindiği gibi Rönensans ve Restorasyon hareketini yaratan ana nedenler olan ne 

teokratik devlet ne teokratik devlete sırtını dayamış feodalite, ne feodal beylerden 

topraklarının mülkiyetini geri almağa çalışan özgür köylüler ve ne de yeni deniz yolları 

sayesinde hızla palazlanmış bir Ticaret burjuivalizisi vardır Osmanlılarda.  

İslâm, belki de çıkış yolunu, kendisini akıl temeli üzerine oturtmak isteyen 

MÛTEZILE Okulu vasıtasıyla bulabilirdi. Ulema'ya göre aklın özgürlüğüne yer 

verilmemeli ve bilimsel gerçekleri Kur'an dışında aramamalıydı. Bu nedenle 

MÛTEZILE okuluna karşı mücadele edecek din adamları yetiştirilecek ve bunlar 

vasıtasıyla halk bilinçsizleştirilecekti. 

Halife El-Kadir, 1017 yılında Mütezile sınıfının her türlü fikir faaliyetlerini 

yasakladıktan gayrı, İslâm'a yatkın görünmeyen her türlü tartışmayı –velev ki ilahiyat 

alanında olsun- mutlak şekilde yasaklayıp fevkalade şiddetli tedbirler aldı.186   

Mûtezıle okulunun meşgul olduğu fikirlere sarılanları yok etmek konusunda 

Gazneli Mahmud, kendisinden öncekileri aratmamıştır. Sunni mezhebinden 

olmayanlara karşı en acımasız yöntemleri uygulamıştır. Bu gelenek Selçuklular ve 

Osmanlılar tarafından sürdürülmüştür. Bu terör karşısında Batı Avrupa'da olduğu gibi 

bir St. Augustin, bir St. Thomas d'Aquin, bir Padovalı Marsiglio çıkamamıştır İslâm 

dünyasında. Keza, reform hareketleri öncüleri Calvin veya Luther de olmamıştır İslâm 

dünyasında. İslâm uygarlığının en parlak dönemini hazırlayan Mûtezıle sınıfı gibi ve 

daha sonra al Râzı, al-Farabi, İbn Sîna, İbn Rüst gibi nice bilgin ve müslüman gerici 

zihniyetin gazabına uğramışlardır. Osmanlı toprak düzeni de kişisel mülkiyete yol 

açmadığı için bir asılzade sınıfı doğmamıştır. Bilindiği gibi Fransız İhtilali halkı 

yüzyıllardır istibdat altında tutan ve sömüren kral-asılzade-din adamı üçlüsüne karşı 

burjuva sınıfının halk adına zaferi olarak kabul edilir. Tarihte anarşik durumların pek 

olumlu sonuçlara yol açtığı görülmüştür. İşte 1789 Fransız İhtilâli, despotizmin sonucu 

olmak üzere ortaya çıkan anarşiden başka birşey değildir. Fakat bilindiği gibi yeryüzüne 

insan hakları ve özgürlüğü bilincini insan kişiliğinin yüceliği anlayışını getirmiştir. O 

ihtilaldir ki Batı'da burjuva demokratik devriminin yolunu açmış ve Osmanlı 

İmparatorluğu'nun da çöküşünü hızlandırmıştır. 

                                                 
186 a.g.e., s.371. 
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İslâmda 60 yıllık istibdat 60 saniyelik anarşiden daha iyidir ki, bu nedenle daha 

14. yızyılda İngiltere'de 16. yüzyılda Almanya'da patlak veren köylü ayaklanmalarına 

rastlanmaz Osmanlı devletinde. 

18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanı Fransız İhtilâlini 

değerlendirirken raporunda şu satırlara yer vermektedir: “J. Jacques Rousseau, Voltaire 

ya da benzerleri gibi ünlü dinsizler... peygamberleri ve hükümdarları kötüleyen kitaplar 

yayınlamışlardır. Bu kitaplar alaylı ve halkın anlayabileceği dil ile hazırlanmış 

şeylerdir. Bu tip yayınlarda yenilik zevki bulan halk, hatta kadınlar ve gençler bu 

konulara karşı yakın bir ilgi gösterdiler ve bu yüzden (bu toplumlarda) sapıklık ve 

zındıklık alabildiğine arttı...187      

Osmanlı Devleti ve toplumu Müslümanlık ve İslâm dışındaki herşeye öylesine 

yabancı, öylesine düşman, öylesine ilgizidi ki, "gavur buluşu diye matbaayı almaktan 

kaçınmış", "kâfirlerden gelmedir" diye Batı'nın fennini, felsefesini, edebiyat ve tarihini 

kenara atmış, askeri reformları dahi önlemeğe çalışmıştır. Yabancı dil bilmek dahi 

"kafirlik" sayılmıştı. Avrupa dillerinden birini, öğrenene densiz gözü ile bakılırdı. 

Bundan dolayıdır ki, 1821 yılına gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nin yabancı dil bilen 

müslüman elemanı olmamıştır, tercümanlık işlerini müslüman olmayan tabandan 

kimseler kullanırdı ki, bunlar Museviler ya da genellikle Fenerli Rumlardı. 

Tüm bunlara karşın Selim III (1789-1809) ve Mahmud II (1809-1839) bir takım 

reformlara girişmişlerdir. Her ne kadar orduda reform işlerini ön planda tutmayı olsalar 

da eğitimde ve kişilerin yaşam tarzlarında değişiklikler yapmağa çabalamışlardır. Ama 

her reform hareketi karşısında "Ulemayı ve statükocu askeri" bulmuştur. Selim III 

şeriata aykırı davrandı diye tahttan indirilmiş ve idem edilmiştir. II. Mahmut ise "Gavur 

Padişah" diye lanetlenmiştir. 

Orduya eleman yetiştirirken dahi esas itibariyle din eğitimi esas tutulmuştur. 1834 

yılında Harbiye'de öğrenim programının başına dua ve ibadet usulleri konmuştu. 

Bunların yanında Arapça esas alınmış, biraz matematik ve biraz da savaş tekniği 

okutulurdu. Ulema böyle istiyordu. 188

                                                 
187 a.g.e., s.393. 
188 a.g.e., s.386. 

 90



O tarihlerde ulemayı meşgul eden şey Osmanlı Devleti'nin batmakta oluşu değil, 

fakat dünyanın düz olup olmadığı, dönüp dönmediği bulaşıcı hastalıklara karşı karantina 

uygulamasının İslâma aykırı olup olmadığıdır. 

Osmanlı Devleti'nin çöküntüye hızla yaklaştığı yıllarda devleti kurtarmak devletin 

varlığını sürdürmek için düşün alanında bazı akımlar geliştirilmiş bunlardan sonuç 

alınacağı sanılmıştır. Bu akımlar "Osmanlıcılık", "İslâmcılık", "Türkçülük" ve 

"Federasyonizm"dir. Tüm bu önlemler ve düşün akımları konulara ve sorunlara tek 

yanlı bakmaktan öteye gidememiştir. Gerek devleti yönetenlerin, gerek düşün 

akımlarını ortaya atanların sorunları çözmeğe yeter sandıkları önlemler yüzeysel 

olmaktan kurtulamamıştır.189  

Kısaca özetlersek Osmanlıcılık akımı Türk, Ermeni, Musevi, Arap, Bulgar, Rum 

her soydan halk topluluk Osmanlı potası içinde eriyecektir: Akımın öncüleri "Genç" ya 

da "Yeni Osmanlılar Cemiyeti"nin kurucularıydılar. 

Bunun içinde Monarşinin meşruti bir temele dayanmasını oluşturacak Mecliste her 

etnisitenin hakkaniyetle temsil edilmesinden yanaydılar. Osmanlıcılar Batı'nın 

gelişmişliğini dar bir çerçeveden analiz ediyorlardı. Din ortak temelinin reddedildiği bu 

görüş kendi içinde de farklı yaklaşımlar içindeydi. 

İslâmcılık ise Tanzimat öncesi başlayan I. ve II. Meşrutiyetle yükselen bir 

akımdır. Bu görüşe göre Osmanlı'nın çöküşünü hazırlayan en önemli neden İslâm'a 

dönmeli ve yeniden ihya edilmelidir. Bir İslâm birliğini amaçlayan bu görüşe göre 

Halifelikte Osmanlılar da Halifelik makamının temsilcisi olduğu için, bu birliktelikle 

hem İslâm alemini hem de Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtulacaktır: Abdülhamit 

döneminde sıkça kullanılan Türk-Arap imparatorluğu hayali de gerek 19.yüzyıl 

boyunca ve gerekse I.Dünya Savaşı süresi ve sonunda ham hayal olduğu ortaya 

çıkacaktır. Bu görüşü günümüzde de savunan ütopistler mevcuttur. 

Türkçülük ise önceleri dil, edebiyat alanlarında temellenmiştir. Türkçülüğün 

Osmanlıcılık veya İslâmcılık akımlarının güçlü olduğu dönemlerde gelişmesine imkân 

yoktu. Türkçülük daha ziyade II. Meşrutiyetten sonra güçlenmiştir. Akımın öncülerine 

                                                 
189 Suna Kili, Atatürk Devrimi, İş Bankası Kültür Yayınları, 10.Baskı, Eylül 2006, İstanbul, s.57. 
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göre bir ulusu dil, din, ırk ve ülkü birliği oluşturur. Osmanlı Devleti'nin çökmesinin 

başlıca nedeni çok uluslu, çok dinli olmasındadandır. Amaç Osmanlı Devleti içinde 

Türk olan tüm unsurları bir araya getirmektir. Düşün Adamı, Ziya Gökalp'in, II. 

Meşrutiyet döneminde Türkçülüğe getirdiği yeni katkılar uluslaşma sürecini daha bir 

tutarlı temele oturtmuştur. Ne var ki Türkçülük akımı imparatorluk sınırları dışındaki 

Türkleri de kurtarmak amacına, Turancılık'a, yönelince bilinen tarihsel trajedi 

yaşanmıştır. Bunda Hıristiyan olan Balkan topluluklarının ulusçuluk eylemine 

erişmeleri, bundan daha da önemlisi, daha 19. yüzyılın sonundan itibaren Müslüman 

olan Arapların bile uluslaşma çabalarına girişmeleri Osmanlı imparatorlarını ve devlet 

adamlarını uyandırmamıştır. İttihat ve Terakki Parti'si ve Hükümeti'nin Pan-Türkizm'e 

sarılmaları da bu nedenle olsa gerektiğindendir. İttihat ve Terakki ulus-devlet'e dönüşme 

gerekliliğinin bilincinde olmadığından Osmanlıcılık ve İslamcılıktan tümüyle 

vazgeçmemiştir. Oysa Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslâmcılık gerek içerik, gerekse amaç 

açılarından birbirine zıt, birbiriyle çelişkili kavram ve olgulardır.190   Batıcılık akımı ise 

19.yüzyıl boyunca Fransız Devriminin etkisiyle, fakat devrimin düşünsel sınıfsal, siyasi 

içeriğini kavramadan, bir takım üst yapı reformlarının yapılması çabasıdır. I. 

Meşrutiyet'ten sonra devrimin içeriyi kavranılmaya başlanmışsa da bu akımın öncüleri 

Batılılaşmanın öncellikle devletin çürümüş yapısını kökten değiştirilmesi ve toplumun 

dönüştürülmesi olduğunu farkedememişlerdir. 

Bu akımların yanında Prens Sabahattin'in öncülüğünü yaptığı ademi 

merkeziyetçilik ve sosyalist eğilimler vardır. Bu sonuncusu, birkaç aydının etrafında 

oluşmuş düşünce akımıdır ki sınıfsal temelden ve tabandan yoksundur. Ademi 

Merkeziyetçi görüş ise federalizmi savunmaktadır. İmparatorluğun çöküş nedenini 

kişiye, onun varlığına, gelişimine, girişimciliğine, eğitimine değer vermemesine 

vermektedir. Birçok dinden, dilden ve halktan oluşan Osmanlı İmparatorluğu 

desantralize olur, bölgelere ayrılırsa daha kolay yönetilebilir ve imparatorluk 

parçalanmaz. Aşırı bireyciliği ön plana çıkaran bu düşünce iyi niyetli olsa da 

imparatorluğun çöküşünü önleyemezdi. Çünkü gerek Hıristiyan gerekse Müslüman 

azınlıkların içlerine Fransız Devriminin saçtığı ulus-devlet olma virüsu saçılmıştı. Kaldı 

ki Sovyetler Birliğinin çöküşünün nedeni de desantralizasyon değil midir günümüzde. 

                                                 
190 a.g.e., s.59. 
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Batı, önce bölecek, daha sonra da yönetecektir. Bu argümanın karşısına İsviçre'deki 

Federatif sistemi çıkarmak en azından toplumsal, tarihsel, ekonomik olguları gözardı 

ederek demogoji yapmaktır. Öncelikle İsviçre bir Ulus-Devlet değildir. Batılı güçlerin 

oluşturduğu bir yapay devlettir tıpkı 1830'da aynı Batı'nın oluşturduğu tampon devlet 

Belçika gibi. İkinci olarak en azından şunu söyleyebiliriz ki, İsviçre'de fert başına milli 

gelir bu günkü düzeyde olmasa fedaratif sistemin yürümesi mümkün müdür? 

Yukarıda kısaca değindiğim gibi ondokuzuncu yüzyıl süresince ve yirminci yüzyıl 

başlarında başlıca düşünce akımlarının ilk amacı imparatorluğun yaşamının nasıl 

uzatılabileceğgidir. Kavranamayan esas 1699'dan itibaren İmparatorluk hızlı bir çöküşe 

geçmiştir ve çöküşü yavaşlatan neden içsel değil dışsal faktörlerdir. Büyük devletler 

arasındaki (İngiltere, Fransa, Rusya) güç çekişmesi ve Osmanlı'nın paylaşımındaki 

anlaşmazlıklar bu çöküşü geciktirmiştir. 

Soruna iyi teşhis konulmadığından önerilen çözüm yollarının ne Osmanlı 

Devletini çöküşten kurtarabilecek ne toplumu özgürleştirebilecek, ne de çağdaş uygarlık 

düzeyini yakalayabilecek şansı vardır. 

Öncelikle uluslaşma sürecini hızlandırmak gerekmektedir. Haziran 1919'da 

yayınlanan Amasya tamimi başlı başına bir devrimci deklarasyon biçimindedir. Ulus 

kendi kaderini kendi tayin edecektir. Cumhuriyet'in ilânının müjdeleyicisi niteliktedir. 

Yerel, yöresel bölgesel direniş odakları merkezleştirilecek, Ulusal uyanışa karşı irticai 

direnişler kırılacaktır. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi verilecek ve 

kazanılacaktır. Kurtuluş'tan sonra köhnemiş Osmanlı Devletinin varlığına son 

verilecektir. Monarşinin yıkılmasıyla ümmet-kul ilişkisine son verilerek vatandaş-birey 

aşamasına gelenecektir. Ulus-devlet oluşumunda en önemli engel şeriatın varlığıdır. 

Artık şeriat devletinden ulus-devlete geçmek için laikliğin önündeki engeller tek tek 

ortadan kaldırılacaktır. Kurumsal engeller tek tek ortadan kaldırılırken bunun toplumsal, 

hukuksal, ekonomik, psikolojik temelleri oluşturulacaktır. Tüm bu sayılanlar, Kemalist 

Laikliğin, Fransız Laiklikten ayırıcı niteliklerindendir. Öz aynı biçim farklıdır. İnsanı 

kulluktan yurttaşlığa yükseltecek, egemenliği de gök yüzünden yeryüzüne indirecektir. 

Fransız laikliğinde malzeme vardır, Türk/Kemalist laiklikte ise malzeme hazırlanacak 

ve biçim verilecektir. Kemalist laiklik bu nedenle toplumu ve devleti yeniden 

biçimlendirmek amacıyla daha radikal ve militandır. 
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SONUÇ 

Sosyal bir üst yapı kurumu olan din egemenlerin yönetilenler üzerine kurduğu bir 

ideolojik baskı unsurudur. Diyalektik materyalizme göre "Din uydurma bir güneştir". 

Karl Marx'a göre dinin kaynağı bilinç eksikliğidir. Din ezilmiş varlığın soluk alışıdır. 

Yüreği olmayan bir dünyanın yüreğidir, aynı zamanda düşüncesiz bir çağın 

düşüncesidir diye tanımlama getiren ünlü filozofa göre: "Din halkın afyonudur". 

Diyalektik'e göre ekonomik alt yapı sosyal üst yapıyı belirler. Bir sosyal üst yapı 

kurumu olan din alt yapının değişmesiyle değişiklik gösterir. Dinin diğer sosyal üst yapı 

kurumlarına nazaran değişimi daha yavaş, daha sancılı olur. Nitekim çoktanrıcılıktan 

tektanrıcılığa geçiş uzun bir süreye yayılmıştır ve üretim ilişkilerinin değişmesiyle bu 

olgu gerçekleşmiştir. Katolik kilisesinde Anglikanizm, Calvinizm, veya Lutherizm’in 

doğusu yine kilisenin değişen üretim ilişkilerine yanıt verememesindendir. 

Protestantizm palazlanmakta olan ticaret burjuvazisinin Katolik Kilisesinin Köleci 

üretim ilişkileri üzerine kurulmuş düşüncesine karşı bir başkaldırısıdır. Katolik kilesi 

önce bu başkaldırılara karşı direnmiş daha sonra egemenliğini tümüyle kaybetmemek 

için ödünler vermek zorunda kalmıştır. Yani Hıristiyanlık bazı reformları kendi içsel 

dinamikleri sonucu kabul etmiş değildir. Halbuki diğer tek tanrılı dinlere nazaran 

Hıristiyanlık daha reforma açık daha laik niteliklidir. Reform'da olduğu gibi Rönesans'la 

da katolik kilisesinin hiçbir rolü olmamıştır. İnsanı evrenin merkezine oturtan ona yüce 

değeri veren Aydınlanma hareketinde de katolik kilisesinin direnciyle karşılaşıyoruz. 

Diğer iki semavi dinden biri olan İslâm Hıristiyanlığa nazaran daha sekter, daha 

dogmatiktir. Nedeni ise Kur'an'ın Tanrı kelamı olduğu şaşmazlığı ve zamanlarüstü 

olduğu varsayımına dayanmasıdır. Aslında bir Arap dini olan İslâm bu vasıfları 

nedeniyle her türlü reforma kapalıdır. Muhammed'in ölümünden 10-11.nci yüzyıla 

kadar İslâm'ın Altın Çağ'ı diye tanımlanan ve Farabi'si, Al-Razi'si, İbn Rüst, İbn 

Sina'sıyla örnek gösterilen çağda bu düşünürler ve bilim adamları esin kaynaklarını 

İslâm'dan değil Eski Yunan düşüncesinden almışlardır. İslâm'da reformist adımlar 

olmuştur. Ama gerek Mûtezile okulu ve gerekse yukarıda adlarını saydığımız düşünür 

bilim adamları İslâm'a farklı yaklaşımlarında hep şeriatın kara yüzüyle karşılaşmış 

sinmiş veya sindirilmişlerdir. 
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Önceleri Şamanist olduğunu bildiğimiz Türkler İslâm'ı 960'da kitleler halinde 

Karahanlılar döneminde kabul etmişlerdir. Türklerin kitleler halinde İslâm'ı kabul 

etmeleri Şamanizm'in gelişen üretim ilişkilerine yanıt veremiyor olmasındandır. 

Gazneliler ve Selçuklular döneminde İslâm'ın bağnaz Sunnî-Hanefi pratiğinin yaşama 

geçirildiği dönemlerdir. Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminde nisbeten hoşgörülü, hatta 

laik uygulamalar çözülmüşse de Yavuz Sultan'ın Mısır'ı fethiyle koyu Sunnî-Hanefi 

bağnazlık devlete hakim olmuştur. Mustafa Kemal notlarında bu dönemi şöyle 

tanımlamakatır: "Mısır'da belirsiz bir adamı halifedir diye getirdiler. Peygamberin 

hırkasıdır diye bir palaspareyi, hilâfet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara 

koydular, halife oldular.191      

Tarihçilerin belirlemelerine göre Türkler Anadolu'ya iki ayrı yönden girmişlerdir. 

Güneyden Arabistan üzerinden gelenler Sünni-Hanefiliği benimsemiş olmalarına 

karşılık, kuzeydoğudan, İran üzerinden gelenler, Şaman ve Heterodoks müslümanlardır. 

Güneyden gelen Sunni-Hanefiler, Anadolu'ya vakıf cami, mescit, medrese gibi İslâmi 

kurumları taşımalarına karşılık, Şaman veya heterodoks olanları: türkü, saz şiiri, tekke 

müziği, tasavvuf, Ahi örgütü ve zaviye gibi Orta Asya kökenli gelenek ve kurumları 

getirmişlerdir buraya.192 Sunni-Hanifiler, Ortodoks Müslümanlar, vakıfların kanatları 

altında kurdukları cami ve medreselerle, bir an önce kent ve kasabalardaki Türkmenleri 

Sunni-Hanefi inancı doğrultusunda Müslümanlaştırmak için uğraşırken, kırsal 

kesimlerdeki heterodoks müslüman aşiretler de gerek ahilik yoluyla ve gerekse bu 

örgütün mali olanaklarıyla kurulmuş tekke ve zaviyelerle soydaşlarını Türkleştirmeye 

çalışmışlardır. Osmanlı Saltanatı'nın Sünni-Hanefi kurumlaşmasına paralel olarak 

heterodoks müslümanlar üzerine bir devlet terörü estirilir. Bu terör en doruk noktaya 

Yavuz Sultan Selim'le ulaşılır. Bir fetvayla 40 binin üzerinde Alevi Türkmen katledilir. 

Osmanlı iktidarı ile Türk halkının dinsel tacirleri –resmi İslâma karşı muhalif İslâm 

üreten Türkler- arasındaki denge Alevilerin katli, sürgünü ve yaygın terörle Sünni-

Hanefilik lehine değiştirilir.193 Osmanlı Devleti Sunnileştikçe Araplaşır, Araplaştıkça 

kendi öz kimliğinden uzaklaşır. Arap Milliyetçiliğinin şovenizminin dini olan İslâm, 

Türklerin uluslaşmaları önündeki en büyük engel olur. Bir hadise göre Muhammed, 

                                                 
191 Doğu Perinçek, Atatürk-Din ve Laiklik Üzerine, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 1997, Ekler: 
s.17. 
192 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm, s.30-31.  
193 Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk, s.209.  
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kendisini herşeyden önce bir Arap bilmiş, Arap olmakla övünmüştür. Muhammed'e 

göre "insanlığın en mükemmel sınıfı Araplardır: Arapları sevmek şu üç nedenle şarttır: 

çünkü ben bir Arabım, çünkü Kur'an Arapça'dır, çünkü Cennet sakinleri Arapça 

konuşur."194  

İşte Arap'ı kutsayan, onu necip milliyet olarak tanıyan bir kafa yapısıyla Ulusal 

Kurtuluş Mücadelesi verecektir Mustafa Kemal. Kitleleri mücadelenin içine çekebilmek 

için dinsel argümanlar kullanacaktır. Laik Kemalist kadro bilmektedir ki Türk halkının 

uluslaşmasının önündeki en büyük engel İslâm'ın Sunnî-Hanefi pratiğidir. Bununla 

birlikte, Kemalist Laik ideolojinin bin yıllık alışkanlığın bir anda mutasyona uğratması 

olanaksızdır. Bu nedenle dinin siyasal müdahalesi engellenecek hatta dinin toplumsal 

alandan çekilerek, bireysel alana hapsedilmesine çalışacaktır bu kadro. Gayet tabiidir ki 

böyle bir durum şeriatçı için intihardır. Etnik olsun veya olmasın, Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında tüm başkaldırıların temelinde bu vardır. Kemalist Laikliği Batı Tipi laiklikten 

ayıran da budur: önce Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, ardından saltanatın devrilmesi, onu 

takip eden yıllarda hilafetin lağvı ve hukukundan eğitime kadar her türlü kurumun 

laikleştirilmesi hem de bunu Sunni-Hanefi ortodoksluğuna karşı başarılı kalabilmesi. 

Bunları gerçekleştirebilmek için Kemalist Laikliğin "militan" ve "radikal" olmasından 

daha doğal ne olabilirdi ki? 

Laisizmi şematik kalıplar içinde değerlendiren bir takım görüşler, bu ilkenin 

uygulandığı ülkenin siyasi, kültürel, tarihi özelliklerini gözönünde bulundurmadan 

olduğu eleştiri yöneltebilmektedirler. Türkiye'de laiklik uygulamasını da bir yandan 

jakobenist olduğu diğer yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığının bu ilkeye 

aykırı olduğunu savlarlar. 

Daha önce belirttiğimiz gibi Kemalist Laiklik İlkesi Fransız Laisizminden Fransa 

da esinlenmiştir ama iddiaların aksine kopyalanmış değildir. Şöyle ki: 9 Aralık 1905 

yasasıyla Fransa’da Kiliseler Devletten ayrılmıştır. "Devlet hiçbir dini tanımaz, 

ücretlendirmez ve subvanse etmez" ilkesi bazı özel durumlarda uygulanmamıştır ve şu 

anda da uygulanmaz. Sömürgeci geçmişi nedeniyle Cezayir'de Kurtuluş'a kadar özel 

hukuk alanında yerliler için İslâm Hukuku uygulanmıştır. Günümüzde bile 1905 

                                                 
194 İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e, s.218. 
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yasasının uygulanmadığı bazı Fransız bölgeleri mevcuttur. Nedir bu istisnalar: Alsace-

Moselle bölgesinin (Fransa'nın kuzeydoğu'da Almanya'yla sınır bölgesi) Fransa'ya 

1944'de iltihak etmesinden sonra, 1905 yasasının günümüzde dahi uygulanmaması. 

Yine aynı şekilde Fiji adaları yakınlarındaki Fransız toprağı sayılan Wallis ve Futuna'da 

Katolik Kilisesi eğitim verebilmektedir ki Fransa'da 1882 yasasıyla Kilise Eğitim'den 

uzaklaştırılmıştır. Yine, Fransız toprağı sayılan Hint Okyanusu'ndaki Comores 

adalarında, ki nüfusunun büyük bölümü müslümandır, Vali Müftü'yü atar. Atanmış 

Müftü'de Özel Hukuk alanında karar verme yetkisine sahip olan kadıları atar. Bu 

adalarda 1 Haziran 1939 tarihli kararnameyle şeriatın öngördüğü taşa tutma 

yasaklanmıştır. Bir ayrı istisnada Fransız Güyan'ında uygulanmaktadır. Buna göre 

rahiplerin maaşları Yerel Yönetimlerce karşılanmaktadır. Bu örneklere, Paris Camii, 

İmam'ının İçişleri Bakanınca atandığı ve denetlendiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz 

yıllarda Cihat çağrısı yapan Paris Camisi İmamı'nın sınırdışı edildiğini de belirtmek 

isteriz. 

Seküler devlete örnek gösterilen İngiltere'de ise geçtiğimiz yıllarda çıkarılan bir 

yasayla neredeyse her müslüman potansiyel suçlu olarak nitelenmiş ve sadece zan 

üzerine herhangi bir kişinin aylarca gözaltına alınabileceği öngörülmüştür. 

Hakeza Almanya'da, ne zaman ki, irticai faaliyetler Türkiye ile bu ülkenin ikili 

ilişkilerini bozmuş ve kamu düzenini sarsmaya başlamışsa bir çok Türk'ün sınırdışı veya 

iade edildiğini de unutmamak gerekir. Buradan şu yargıya varmak mümkündür. Laiklik, 

din ve vicdan özgürlüğünü içerirse de yalnız ve yalnız ona indirgenemez. Devletin 

varlığı ve kamu düzeni sarsılmağa başlarsa ister laik, ister seküler olsun her devlet 

gereken tedbirleri alır. 

3 Mart 1924 Hilafetle birlikte Evkaf ve Şeriye Vekâleti de lağvedilerek 

başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığın Başbakanlığa 

bağlı olmasında güdülen amaç: nüfusun önemli bir kısmının Sunnî-Hanefi olan 

Türkiye'de bu mezhebin denetimini sağlamak ve diğer din ve inançlara baskı kurmasını 

önlemekti. Mustafa Kemal'in ölümünden ve çok partili "demokratik" yaşama 

geçildikten sonra bir Anayasal kurum bu fetva makamı olarak çalışmağa başlamıştır. 

İslâmiyetin yeniden yapılanması ve dinde reform gereğine öne sürenler de rahatlıkla 

dinsizlik damgasını yemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı herhangi bir reformu kabul 
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etmediği gibi çelişki üzerine çelişki yaşamaktadır ki bu da doğaldır. Öyle ya Allah'ın 

Kelâmı olan Kur'an nasıl reforme edilebilir. Bu kurumun içinde bulunduğu açmazı bir 

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi şöyle değerlendirmektedir: "Kur'an... herşeyi 14 asır 

önce dondurmuştur. Artık Kur'ân'ı buzdolabından çıkarmak ve en küçük ayrıntısına 

kadar eleştirmeliyiz. Belki böylece... rasyonel deneye dayalı, düşünceyi, eşitliği, 

hürriyeti, insana ve akla sonsuz güveni getirecek ortamı oluşturabiliriz.195      

Diyanet İşleri eski başkanı Lütfü Doğan'da 1990'da aynı temaya değinerek şöyle 

demiştir: Aslında dünya gelişiyor, çağ değişiyor. 1400 yıl önceye göre İslam'ı 

yorumlamada ısrar etmenin dinimize zarar getireceği bir gerçektir... Din bilginleri olayı 

her yönüyle tartışıp Kur'ân'ı çağa yorumlamanın çizgisini, olanaklarını ortaya 

koymalıdırlar.196

Diyanet eski başkanı, Başkanlığın yetersizliğine işaretle şöyle devam etmektedir: 

"... en üst düzeydeki dini kuruluşumuz, toplumun ruh ve manevi yönünü 

yönlendiremiyor. Tarikatlar ve bağnaz gruplar devreye geçerek bu açığı iyi 

değerlendiriyor ve Kur'ân'ı daha da gerilere götürüyor." 

Bugün Türkiye'de 85.000 cami vardır ve 90.000 din görevlisiyle Diyanet İşleri 

Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden sonra en büyük bütçeye sahiptir. 2006 

yılı itibariyle 1,3 katrilyon olan bütçe 2007'de 2,7 katrilyona çıkmıştır.197 Bu dev 

bütçeye ve Diyanet'in olumsuzluklarına karşın Batı'da benzer kurum yoktur, laikliğe 

aykırıdır, demek hem de bunu libarellik, cumhuriyetçilik, ilericilik adına savunmak 

Türkiye gerçeğini bilmemekten ileri gelmektedir. Bu söylem dini sapkınlığın ve 

fanatizmin odağı haline gelmiş çevrelerin kalesidir. Camiler üzerinden devletin 

denetimi de kalkarsa Hizbullah, El Kaide özentisi gruplar buralara hakim olacaktır. Bu 

da ülkede kaosa yol açacak ve diğer İslâm ülkelerinde görüldüğü gibi din ve mezhep 

çatışmalarını körükleyecektir. Buna benzer tehlike hiçbir laik ülkede hissedilmediği 

içindir ki kiliseler kendi cemaatleri tarafından finanse edilirler. 

Laiklik uygulamasında bir diğer farklılık ise dernekler yasasıdır. Örneğin 

Fransa'da dini amaçlı dernekler kurulamaz ve kültürel amaçlı derneklerin de laik 
                                                 
195 İlhan Arsel, Diyanet'e Cevap, s.38. 
196 a.g.e., s.39. 
197 Radikal, Cihannüma, 24 Haziran 2007, s.7. 
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olmayanlar –ruhban sınıfından- dernek yönetim kurullarında yer alamazlar. Oysa 

Türkiye'de böyle bir engel yoktu. İlim yayma cemiyetleri, tarikat tabanlı dernekler 

kurulabilmekte ve bunun adına da bağış toplanabilmektedir, ülkemizde. Ayrıca kavram 

kargaşalığı yaratılarak bunlara NGO (Devlet ve Hükümetle ilişiği bulunmayan örgüt) 

anlamına gelecek". Sivil Toplum Örgütleri" denilecektir.198 Örneğin, bir Nakşibendi 

tarikatı, akla değil ve vahiye dayanan bir inancı savunmasını ve ta öndördüncü yüzyılda 

kurulmuş olmasına bakılmaksızın, üyelerinin sivil-asker olmayan /olmaları nedeniyle 

"Sivil Toplum Örgütü" sayılabilmektedir. 

Bugün, Türkiye'de liberalizmi ve sekülarizmi savunarak Kemalist-Laikliğin 

demokrasinin önündeki en büyük engel oluşturduğunu iddia edenler, ülkemizde şeriatçı 

bir tehlike olmadığından dem vurmaktalar. Bunlara göre, Türkiye bir Libya Suudi 

Arabistan veya İran olamaz. Bu iddialarını desteklemek amacıyla da bir takım 

istatistiksel rakamlara başvurarak halkın ezici çoğunluğu şeriat istemiyor safsatasının 

ardına sığınırlar. Sanki İran'da, 1979'da halkın ezici çoğunluğu şeriatı istiyormuş 

izlenimi vermek için. Evet, Arap ülkelerinde şeriat tüm katı kalıpları içinde 

uygulanabilir. Çünkü İslâm Arap dinidir. Arab'ın toplumsal, ruhsal, iktisadi yapısından 

kaynaklanan bir dindir. Türkiye'de şeriatın uygulanışı farklı olabilir ama özünü 

değiştirmez. Tıpkı laikliğin, ülkelerin yapılarına göre değişiklik gösterebileceği gibi: Bu 

çevreler bir yandan Türkiye'deki Devletçi Kemalist/Laikliği eleştirirlerken diğer yandan 

laikliğe aykırı uygulamaları gözden uzak tutarlar. Bir kere, samimi olarak söylemek 

isterim. Din ile irtica arasında bu illiyet bağı yoktur demek yanlıştır. İlk tahlilde, dinci 

ile dindar arasında fark vardır yaklaşımı doğru görünüyorsa da ikisi arasında "Çin 

Seddi" yoktur. Birincisinden ikincisine kolaylıkla geçilebilir. Dinciliğin yayılması 

irticanın kaynaklarından biridir. Bugün dincilik, kendi dinamiklerini geliştirmiş, 

özerkleşmiş ve sosyal yaşama yeniden etkili bir biçimde girmiştir. İkinci dünya savaşı 

sonrası popülist-siyasi kaygılarla dinciliğe verilen ödün 1980 sonrası daha da hız 

kazanmıştır. Nüfusunun yüzde 99'u müslüman olan ülke safsatası dinciliğin 

kurumsallaşması değil de nedir? 12 Eylül 1980 darbe sonrası 82 Anayasası'na zorunlu 

din dersleri koyulması uygulaması laiklikle nasıl bağdaşır bilinmez. Keza, devrim 

yasaların göz göre göre Devlet tarafından çiğneniyor olması, halka ayet ve hadislerle 

                                                 
198 Ceyhun Demirtaş, Aydınlarımız ve Laisizm, s.18. 
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sesleniş, Diyanet'in Şeyhül'islamlık gibi çalışması, "Türk-İslâm Sentezi", İslâm 

Konferansı Örgütü'ne katılmak laiklikle bağdaşıyor mu? Bunlar önce devlet eliyle 

yukarıdan aşağıya, sonra da tarikatlar eliyle Türk toplumunun İslâmlaştırılması, 

Araplaştırılmasıdır.  

Cumhuriyet'in kuruluşundan beri mağduriyete oynayan irticai cephe bugün de 

aynı istismarı sürdürmektedir. 1982 Anayasası bir takım değişikliğe uğramasına karşın, 

hiçbir siyasi parti –buna, Atatürk'ün Partisi de dahil- Anayasa'nın 24/4 maddesini 

değiştirme teklifinde dahi bulunamamaktadır. Yine hiçbir siyasi çevre “laik” bir ülkenin 

"İslâm Konferansı Örgütü"nde ne işi vardır diye sorabilmektedir. Nedenleri  dinsel 

fanatizmin boy hedefi olmamak ve izlenen popülist politikalar. Bir yandan "İslâm 

Konferansı Örgütü"ne tam üye olacaksınız diğer yandan AB' ne aday üyelik sürecinde, 

Birliğin bir Hıristiyan kulübü olmaması gerektiğini öne süreceksiniz. Çelişki değil 

midir? Bir yandan Türkiye'nin AB'ye girmesiyle dinler arasında sağlıklı bir diyalog 

oluşacağını ileri süreceksiniz, diğer yandan Kur'ân'ın bir tek hecesinin 

değiştirilemeyeceğini ileri süreceksiniz. Bir yandan Diyanet vasıtasıyla "İslâm'dan gayrı 

bir yöne yönelenleri "sapık" ilân edeceksiniz ve kişileri bu inanç içerisinde yetiştirmek 

üzere: "Kesin olarak Tanrı katında (gerçek) din yalnızca İslâm'dır (K. İmran Suresi ayet 

19) şeklindeki hükümlerden tutunuz da (İslâm'dan başka dinlere rağbet edenler, tam bir 

sapıklık ve ziyân içindedirler (K. İmran Suresi ayet) diyeceksiniz, diğer yandan 

diyalogdan dem vuracaksınız.199  

İslâm, yani Arab'ın milli dini, yani Arab'ın kültür emperyalizmi sadece dinci 

kesime nüfuz etmekle kalmıyor, ayrıca kendine liberal-aydın diye tanımlayan belli bir 

kesimi de etkileyebiliyor. Bu görüş eski bir marksist kendini laik olarak tanımlayan bir 

liberal-aydın'a aittir. "İslâmiyet, camiler sayesinde Avrupa'da yaşayan ve birbirlerinin 

konuştukları anadilleri anlamayan Müslümanlar arasında "Kur'ân Dilini yeniden-tıpkı 

Osmanlı döneminde olduğu gibi- ortak dil haline getirmiştir. Yeniden kendi ortak 

dillerine kavuşan Müslümanlar, kendilerine lider bir ülke bulabilirlerse, geleceğin dünya 

ve Avrupa siyasetinde önemli görevler oynamağa hazırdırlar.200  Lider ülke, yani 

Halifeliğin Merkezi de, Türkiye-İstanbul olacaktır, bu görüşe göre. Tam da Sarkozy-

                                                 
199 İlhan Arsel, Diyanet'e Cevap, s.14. 
200 Aytunç Altındal, Laiklik, s.267. 
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Merkel ikilisinin Türkiye'ye biçtikleri role uygun düşüyor: Uygar Uluslar Ailesinin Eşit 

Haklara sahip onurlu ülkesi değil de, ikinci sınıf ülkeler arasında liderlik. 

Değil diğer dinleri, kendi içindeki heterodoks yaklaşımları dahi sapkınlık olarak 

niteleyen, ortodoks sunnî-İslâm nasıl hıristiyan batıyla kültürel uyum sağlayacaktır? 

Unutmamak gerekir ki bugün Batı Avrupa'da laikliği veya sekûler devleti tehdit eden 

etken sunnî-Hanefi İslâmdır. Bırakınız ağır eleştiriler alan Fransız laisizm'ini seküler 

devlet İngiltere şu anda şoktadır. Bu ülke İslâmi tarikatlar cennetidir. İngiltere'de 

yaşayan müslümanlar, bir de alternatif parlamento kurmuşlardır. İleride hilafet süreci 

görevini yüklenebilir. Devletin denetimi altında bulunmayan bu yapılanmalar 

günümüzde artık ciddi tehlike arzetmektedir.201 Londra'yı bombalamaya yönelik tutuklu 

sekiz Beyaz yakalı –doktor- Ortadoğu kökenli sunni-Hanefi'lerdir. Evet, bütün 

müslümanlar terorist değildir ama nedense bütün teroristler Sunnî-Hanefi çıkıyor. 

Bunun ideolojik temeli yok mudur? 

Objektif bir bakış Türkiye'nin AB tam üyeliğinden uzaklaştığını gösteriyor. Tüm 

kriterler yerine getirilse de fasıl ardına fasıl açılıp kapansa da. Peki, nedir bu sanal 

yaklaşım veya bütünleşme parodileri? 

A.B'yi bugün tedirgin eden esas etken ne Türkiye'nin demografik yapısı, ne 

G.S.M.H. (Gayri Safi Milli Hasıla)sının düşüklüğü ne de siyasi-ekonomik kriterleri 

dolduramaması değildir. Belirli etken İslâmi (Sunni-Hanefi) yapılanmasıdır. Batı 90'a 

kadar Sosyalizm'e boğmak amacıyla (Yeşil Kuşak)'ı yaratarak İslâm terörü desteklemiş 

ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla, bu terörü başına dert almıştır. Batı, yine bu 

gelişmelerden ders alınamamış olduğu içindir ki 90'lardan beri bir yandan radikal 

İslâmla başetmeğe çalışırken diğer yandan da mikro-milliyetçiliği okşayarak Siyah 

kıtada, dağılan Sovyetler Birliği'nde ve Balkan'larda etnik çalışmaları körüklemiştir. 

Emperyalizm kulakları tırmaladığı için Küreselleşme terimiyle doldurulmuş ve buna 

bağlı olarak Ulus-Devlet kavramının çağın gerisinde kaldığını savunuyor olmuştur. 

François Mitterand'ın damgasını vurduğu tüm 80'li yıllar ve 90'lı yılların başında 

ekonomik-siyasi faktörler esas olmakla birlikte laikliğin temel alındığı AB'de bugün 

neden sanki birbirleriyle çelişiyorlarmış gibi "demokrasi" esas alınmakta ve laiklik 

                                                 
201 Radikal, Bütün Bombacılar Beyaz Yakalı ve Ortadoğulu, 4 Temmuz 2007, s.9. 
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ıskalanmaktadır? Ve demokrasi ve insan hakları konusunda –haklı olarak ısrar ederken 

neden azınlık haklarına da Türkiye'nin önem vermesini istemektedirler. Neden; Fransa 

ve Yunanistan başta olmak üzere birçok AB üyesi ülkenin "Azınlıkların korunmasına 

Dair Çerçeve Sözleşme"yi imzalamazlar. Neden ırkçı-sömürgeci eylem ve fikirlere 

sahip Fransız Le Pen’in milletvekilliğini askıya alır, Avusturya Heidar'ın ırkçı 

söylemleri nedeniyle Şansölye'liğine karşı kazan kaldırırlarken geçmişleri Batı ve 

Mustafa Kemal karşıtlığı olan bir siyasi iktidarı desteklerler? Buna son yıllarda 

Türkiye'nin demokrasi yolunda attığı, önemli adımlar nedeniyle demek pek mümkün 

değildir. Bunu "Sevres" sendromu demek adet haline gelmiştir ülkemizde. Unutmamak 

gerekir ki "Lausanne" öncesi Paris görüşmelerinde Şerif Paşa Kürtler adına Bogos 

Nubar da Ermeniler adına hazırdılar. Yine Lausanne görüşmeleri esnasında Lord 

Curzon'un İsmet Paşa'ya "Bugün alıyorsunuz ama ileride ödeyeceksiniz..." sözleri 

zabıtlardadır. Günümüzde, eski Cumhurbaşkanı Chirac'ın yakın bakanlarkından Jacques 

Toubon'un "Türkiye AB'ye girmek istiyorsa Lausanne'i unutup Sèvres Antlaşması"nı 

tanımalıdır sözlerini de hatırlatmak isterim. 

Bugün Laik Cumhuriyet ve üniter yapıdan bir rövanş alınmak istenmektedir. Daha 

önceleri irticai çevreler için iki düşman vardı: Yakın ve Uzak düşman. Yakın düşman 

yani Kemalist/Laik Cumhuriyet altedilemeyince, Uzak düşman "Batı"nın yardımıyla 

bunun başarılabileceği umudu içindir ki AB'yle bütünleşmeye hız verildi. Bu çevreler 

bu kez "Laik Seçkinleri" AB sopasıyla sindireceklerdi. Batı desteğini bu çevrelere 

Türkiye'nin "Ulusal Dava" olarak benimsediği konularda teslim olması karşılığı 

verebilirdi. Bu amaçla bir "Ilımlı İslâm" kavramı üretildi. Bu anlamda "Ilımlı İslâm" 

gerçekte batının değerlerine değil, çıkarlarına ılımlı yaklaşan Müslüman'ın sıfatı 

oluyordu. Ümmet zihniyetinin buna, ulus veya ulusal çıkarlar pek itirazı olamazdı 

çünkü. Bu kavramlar Kemalist Cumhuriyet'in kazanımlarıydılar. 

Batı, uzun vadeli politikasında ulusal çıkarlarını ön planda tutan güçlü bir Türkiye 

yerine, kendi çıkarlarına "ılımlı" yaklaşan, tabi olan periferik çevrede bir Türkiye'yi 

tercih etmiştir. Batı'ya bu şekilde demir atan çevrelerin bir de liberal müttefikleri vardır 

ki, bunlar da Türkiye'nin kendi içsel dinamikleriyle adam olamayacağı savunmalarıdır. 

Bunlara göre Batı'ya bu şekilde demirlenmenin hiçbir aşağalayıcı yanı yoktur, bu bir 

lütuftur, kurtuluş için tek çaredir. 
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Türkiye'deki bağımsızlık çağrıları küreselleşme döneminde anlamsızdır, 

çağdışılıktır bu görüşe göre. Küreselleşme çağında ülkeler karşılıklı olarak bağımlıdır 

derken Türkiye'nin gelişmiş ülkelerden oluşan Batı ile karşılıklı bağımlılık ilişkisinin 

asimetrik niteliği gözlerden kaçırılmaktadır bu entelijansiya tarafından. Bugün 

Cumhuriyet'in "muasır medeniyet" tanımı çarpıtılarak Cumhuriyet'çilere karşı bir 

argüman olarak kullanılmağa başlanmıştır. Bu çevrelere göre: Cumhuriyet 

modernleşmeği hedeflediğine göre, artık bugün çağdaş uygarlık seviyesine ise onun 

alınması gerektiği ve buna direnenlerin "statükocu", çağdışı olduklarıdır. Bugünkü yeni 

çağdaş uygarlık ile kastettikleri ise en gelişmiş Batı ülkelerinde asgari düzeyde dahi 

uygulanmayan ama Batı dışı ülkelere en ileri derecede dayatılan Ulus-ötesi ve çok 

kültürlü/çok kimlikli demokrasidir. Ulus-altı kimliklerin kurumsallaşmasını savunan bu 

post-modern demokrasi anlayışı son liberal ütopya olarak Batı-dışı toplumlara telkin 

edilmektedir. 

Cumhuriyet'in öngördüğü yönetim biçimi, demokrasidir. Ama başından bu yana 

bu iki kavram birbirine rakip gibi gösterilmek istenmiştir. Kendi doğal olanaklarıyla 

sosyo-ekonomik ve kültürel alanda evrimleşmemiş bir toplum devrimle 

modernleştirilmeğe çalışılmıştır. Bu da ister istemez tepkilere yol açmıştır. Uluslaşma, 

sanayileşme, modernleşme süreçleri tamamlanmadan demokratikleşme süreci de 

başlatılınca devrimle modernleşmenin adı “Cumhuriyet”, buna karşı siyasallaşan 

tepkinin adı da "Demokrasi" olmuştur ki liberal-aydınlar, Cumhuriyet'in değerlerinin 

aşındırılarak demokrasinin yolunun açılabileceğine inanmaktadırlar. Demokrasinin 

ancak modern ulus çerçevesinde gelişebileceği bir türlü kavranamayınca ve demokrasiyi 

cumhuriyetçi bağlamından kopararak tek başına mutlaklaştırınca pro-modern 

reaksiyonerler ile post-modern liberaller arasında devrim karşıtı garip bir ittifak 

oluşabilmektedir.  

Gerçekten de bugüne kadar laik Cumhuriyet büyük ölçüde bir takım kurumların 

bekçiliğiyle savunula gelmiştir. Çünkü bu ülkede Cumhuriyet devrimi yapılmıştı ama 

ortada cumhur yoktu. Ulus-devlet kurulmuştu ama ortada ulus yoktu. Geçtiğimiz 

aylarda meydanlara dökülen milyonlar laik Cumhuriyet'in arkasında, Cumhur'un 

olduğunu göstermiştir. Demokrasinin gerçek omurgasının kadının da cinsel kimliğini 

saklamak zorunda kalmadan toplum yaşamına katıldığı şehirli orta sınıf olduğunu 
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ortaya koymuştur. Bu mitingler laikliğin bir avuç jakoben elitin tepeden dayattığı bir 

dogma değil, sadece bugüne kadar sadece sessiz kaldığı için farkedilmeyen kitlelerin 

benimsediği yaşam biçimi olduğunu kanıtlamıştır. 

Daha nice milyonlar laikliği bir yaşam biçimi olduğunu içselleştirirse ve AB 

Laik/Kemalist Cumhuriyet'ten demokrasinin yolunu tıkamadığını-merkantilist 

çıkarlarını gözetmeksizin –algılayabilirse, ne İslâm batı için tehdit olacak, ne de Türkiye 

AB'nin periferik ülkesi olacaktır. 
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