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ÖZ
ÖZTUNÇ, Murat. 27. Dönem Milletvekillerinin Laiklik Algısı, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2020.
Osmanlı Devleti’nin Sened-i İttifak ile başlayan batılılaşma hareketi, özellikle 1839
Tanzimat Fermanı ile hız kazanan ve 1923 Cumhuriyetin İlanı ile devam eden
Batılılaşma, paralelinde gelişen laiklik; Türkiye’nin çoğu kurum ve kuruluşunu
doğrudan etkisi altına almıştır. Türkiye Anayasasına baktığımızda ise 1937’de
laiklikten bahsedildiğini görmek mümkün. Bu tarihten sonra ve günümüze kadar
devam eden süreçte laiklik toplumda sürekli tartışılır hale gelmiştir. Bu çalışmada
öncelikle laiklik kavramı, tarihsel gelişimi ile ele alınacaktır. Ardından ülkemizde
laikliğin nasıl bir süreçten geçtiği incelenecektir. Toplum nezdinde tartışılan laikliği
Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri arasında da görmekteyiz.
Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada 27. dönem milletvekillerin laiklik algısını, bu
konu hakkında tutum ve düşüncelerini, laiklik hakkında beklentilerini anket yöntemi
yardımıyla açığa çıkarmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler
27. Dönem Milletvekilleri, Laiklik, Laiklik Algısı TBMM

ii

ABSTRACT
ÖZTUNÇ, Murat. 27 Members of Parliament About Laicism, Master Thesis, Ankara,
2020.
The westernization movement of the Ottoman Empire, which started in 1808,
accelerated especially with the 1839 Tanzimat Edict and continued with the 1923
Declaration of the Republic, secularism that developed in parallel; Turkey has taken
many institutions and organizations under the direct influence. When we look at
Turkey's Constitutional able to see that secularism mentioned in 1937. After this date
and in the process to the present, secularism has become a constant debate in society.
In this study, firstly the concept of secularism will be discussed with its historical
development. Then we will examine the process of secularism in our country. We
also see that secularism in society discussed among lawmakers in Turkey Grand
National Assembly. In this study, we aimed to reveal the perception of secularism,
feelings and thoughts about this issue and expectations about secularism as a result of
an applied study in accordance with sociological elements.
Keyword
27th Term Deputies, Secularism, Parliament, TBMM
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1. GİRİŞ
1.1. Konu, Önem ve Amaç
Rönesans ve Reform düşünürlerin -aydınlanma düşünürleri de eklenebilirfelsefe, bilim, sanat ve siyaset üzerindeki dini dogmaları ortadan kaldırma çabaları ve
Fransız İhtilali ile ivmelenen ‘laiklik’, ihtilal ile birlikte günümüze kadar uzanan
tarihi süreç içinde çoğu dünya ülkelerini etkilediği gibi Türkiye’nin de sosyokültürel
ve dini hayatı açısından büyük bir öneme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Laiklik algısı,
gerçekten de özellikle Cumhuriyetin ilk evresinden itibaren başlayıp günümüze kadar
ki tarihi seyir içinde laiklikle ilgili yaşanan ciddi tartışmalar ve bunların sonucunda
meydana gelen bazı sorunların toplumu olumlu veya olumsuz etkilemiş olmasıdır.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bazı hazırlıklar olmasına rağmen, Cumhuriyet
ile beraber gelişen inkılaplar döneminde devletin eğitim, hukuk, idare gibi
alanlardaki genel düşüncesini/felsefesini yansıtan en önemli ilkelerden birisi laiklik
olagelmiştir. Bu ilkenin etkisi günümüze kadar süre gelen oluşum döneminde laiklik
ilkesinin hemen hemen her alanda etkisi gözlemlenebilmektedir.
Toplumu bu kadar etkileyen laikliğin tarihi süreç içerisinde geçirdiği evre
açıklanmaya çalışılırken bu anlayışların ve etrafında yapılan tartışmaların bilinmesi,
günümüze örnek teşkil etmesi ve gelecekle ilgili vizyonun daha isabetli olması
açısından önem teşkil etmektedir. Bu nedenle bizleri Türkiye Büyük Millet
Meclisinde temsil eden ve yasa koyucularımızın görüşleri, düşünceleri ışığında
laiklik; incelenmesi, araştırılması elzem bir mevzu olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın konusunu özetleyecek olursak, laiklik kavramını teorik düzeyde
tanımladıktan sonra tarihi süreç içerisinde gelişimi, laiklik kelimesine yakın
kavramlarla farkını, laiklik kavramı ülkemizde nasıl bir tarihi süreçten geçtiğini,
ülkemize olan etkisi açıklanmaya çalışılacaktır.
Uygulama sırasında ise, alan araştırmasında uygulanacak anket sorularından ve
verilecek cevaplar ışığında 27. dönem milletvekillerin laiklik hakkında görüşlerine
ve bakış açılarına ilişkin analizler, tasvir ve değerlendirmelerden ibaret olacaktır.
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Çalışmamızın en temel amacı ise; 27. dönem milletvekillerin laikliğe bakış
açılarının ne yönde olduğunu, laiklik hakkında ne düşünüldüğünü, milletvekillerin
nasıl bir beklenti içinde olduğunu, eleştirilerinin hangi noktalarda birleştiğini
sosyolojik unsurlara uygun bir şekilde uygulamalı çalışma sonucunda açığa
çıkarmaktır. Şunu belirtmek gerekir ki, milletvekillerin laiklik algısı ile ilgili bir
çalışmanın

varlığından

bahsetmek

mümkündür.

Bu

çalışma

“23.

dönem

Milletvekillerin Laiklik Algısı” adlı bir tezdir. Bizi bu konuda çalışma yapmaya iten
unsur, aradan geçen dört dönem sonunda laiklik algısının değişip değişmediğini
verileri kıyaslayarak açıklamaya çalışmak olacaktır.
Laik sistemin nasıl yerleştiğine, bu süreçte ki ilk adımlara bakacak olursak ilk
önce 1876’da Kanuni Esasi’nin kabul edilmesiyle başlanmıştır. Ardından 1925
yılında tekkelerin kapatılması gibi birkaç düzenleme sonrasında saltanat ve hilafetin
kaldırılması ve son olarak 1928 tarihinde Anayasa’da yer alan “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin dini İslam’dır.” ibaresinin kalkması önemli adımlar sayılabilir. Bu
gelişmelerin son noktası 1937 tarihinde Laiklik ilkesinin Anayasaya girmesidir.
Cumhuriyetin niteliklerinin sıralandığı 1982 Anayasa’nın 2. maddesinde “…laik ve
sosyal bir hukuk devleti ” ibaresi yer alır.
Ayrıca Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 4.madde,
2.maddeyi de kapsamaktadır. Bu bağlamda Anayasadaki maddeler ışığında ülkemiz
ve dünya için önem teşkil eden laikliği kavramsal olarak araştırılması ve bir ülkenin
siyasi, sosyal, tarihi ve coğrafi şartları ile ülkedeki yaygın ve kurulu olan dinin veya
dinlerin özellikleri, o ülkeye özgü olan laiklik anlayışının oluşumunu, gelişimini ve
uygulamalarını ciddi bir şekilde etkilediğini unutmamamız gerekliliğini göz önünde
bulundurarak yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 27.dönem
milletvekillerimizin laiklik hakkında düşünceleri etrafında laikliğin tanımı ve
ülkemizdeki laiklik konusunun milletvekillerin gözüyle gözlemlenmesi ve analiz
edilerek ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Geçmişten günümüze ülkemizde tartışılagelen bu konu hakkında ileri sürülen
görüş ve düşünceler, imkanların el verdiği ölçüde belirlenerek birbirlerinden ayrı
tarafların ve bu görüş/düşüncelerin dayanaklarının ortaya konması amaçlanmıştır.
Laiklik konusunun bilimsel yöntemlerle tespit edilmesinin, hem önceden araştırılmış
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23.dönem milletvekilleri ile kıyaslanması hem de günümüz ve gelecekteki çalışmalar
için önemli olacağı düşüncesindeyiz. Çalışmamıza başlamadan önceki ön araştırma literatür taraması- sürecinde Yusuf Yıldırım’ın “23.dönem milletvekillerin laiklik
algısı” çalışması başta olmak üzere laiklikle ilgili birçok çalışmanın yapılmış
olduğunu fark ettik. Toplumun çeşitli kesimlerinin görüş ve düşüncelerinin alındığı
ama yasa koyucularımız olan milletvekillerimizin bu konudaki görüşlerini baz alan
yalnız Yusuf Yıldırım’ın tezine ulaşabildik. Zaman içinde görüş ve düşüncelerin
değiştiğini varsayarak 27.dönem milletvekillerin görüşlerini merak etmemiz bizi bu
çalışmaya iten neden oldu.
Çalışmamız anket uygulaması nedeniyle, verilerin elde edilmesi ve
değerlendirilmesinde anket yapılırken milletvekillerinden olumlu/olumsuz çeşitli
tepkiler alındı. Anket çalışmasıyla ilgili olarak ‘çalışmanın gayet güzel ancak daha
da ayrıntılandırılması gerektiği, anketin içeriğini amaca yönelik hizmeti bağlamında
olumlu karşılanması, buna benzer çalışmalar laiklik kavramına ulaşılmasında çok
yararlar sağlayacağına, anketin güzel, laiklikle bir problem yok ancak zihinlerde
problemlerin olduğuna, sadece milletvekilleri değil toplumun geneline de sunulması
gerektiği, anket çalışmasının sorular bağlamında daha derine inilmesi gerektiği,
çalışmayı ideolojik görenlerin varlığı, anketin birkaç sorusuna karşı önyargılı olduğu,
objektif bir çalışma olmadığı, anket sorularının amaca hizmet etmedikleri, soruların
yetersiz olduğu ve laiklik kavramının tüm ayrıntılarıyla gösterilmediği, birkaç
sorunun kendi içinde çelişki barındırdığı, anket sorularında ateizm hakkında
soruların olmamasının yanlış olduğu, anket soruların veya soruların şıklarının tam
karşılığının bulunmayışı ve tatmin edici olmadığı, laiklik ile ilgili herhangi bir
problem yokken bu tür çalışmaların sorunu hortlattığı, bu anketi gereksiz görülmesi,
birkaç sorunun üzerinde uzunca düşünülmesi gerektiği vb. gibi birtakım tepkiler ile
karşı karşıya gelindi. Sonuç itibariyle tüm bu tepkiler konunun ne kadar önemli ve
hassas olduğunun bir göstergesidir denilebilir.
1.2. Sınırlılıklar
Araştırmamız, 27.dönem milletvekillerin laiklik algısını yani tutum ve
düşüncelerini

tespit

edip

23.dönem

verileri

ile

kıyaslama

yapılarak
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değerlendirmesiyle sınırlıdır. Bu bağlamda araştırma gerçekleştirildiği evren ve o
evreni temsil ettiği öne sürülen örneklemle sınırlıdır.
Özetle, örneklemin temsil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli
27.dönem milletvekilleri ile sınırlıdır. Kaynakça kullanımında genel itibariyle Türkçe
kaynaklar ve özellikle kitaplar kullanılmıştır.
Çalışmamız planlanan belli bir zaman aralığında yapıldığından, deneklerin
zamanla tutum, davranış ve görüşlerinin değişebileceği düşünülebilir. Bu bağlamda
araştırma yapıldığı zaman aralığı ile sınırlıdır.
1.3. Varsayımlar
Çalışma ile ilgili olarak öncelikle şu genel varsayım öne sürülebilir; Laiklik
kavramının başlangıçtaki anlamıyla sonraki anlamı arasında farklılığın olduğunu
söylemek mümkündür. Bu farklılaşma ilk dönemlerde öteki laiklik anlayışlarına
kıyasla daha sert bir özelliğe sahip olan Fransız Laiklik anlayışından etkilenilmesi,
ancak daha sonra laiklik anlayışının, Fransız Laikliğine oranla daha yumuşak olan
diğer ülkelerin anlayışlarının da etkisiyle aşamalı olarak terk edilip daha ılımlı bir
anlayışa yönelmesi etkilidir. Dahası bir ülkenin siyasi, sosyal, tarihi ve coğrafi
şartları ile ülkedeki yaygın ve kurulu olan dinin özellikleri, o ülkeye özgü laiklik
anlayışını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Çalışmamızda elde edilecek veriler,
deneklerin vermiş olduğu cevapların hiçbir baskı altında kalmadan samimi ve doğru
olduğu varsayılmıştır.
Bu

genel

varsayım

etrafında

çalışmanın

diğer

varsayımlarını

sıralayabiliriz;
1. Dindar olmak, laik olmaya engel değildir.
2. Kadın hakları yönünden laiklik, bir güvencedir.
3. Türkiye’de din ve devlet işleri tam olarak ayrı tutulduğu söylenemez.
4. Laik Türkiye’nin önünde din, engel teşkil etmez.
5. Laiklik ile toplumun refah düzeyi arasındaki ilişki doğru orantılıdır.

şöyle
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1.4. Yöntem
Bir araştırmada yöntem, araştırmanın konusunu tespit edip sonuçlarının
sunulmasına kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin bütününe denir (Arslantürk,
1999:39). Başka bir deyişle araştırmada yöntem, araştırmanın amacına uygun
verilerin toplanması ve çözümlenmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir. Bu
koşulların düzenlenmesinde iki temel yaklaşımdan söz edilir. Bunlardan birincisi
‘tarama’, ikincisi ‘deneme’ dir. Araştırmayı yapan kişi, amacına ve kendisini içinde
bulduğu duruma göre bu iki temel yaklaşımlardan faydalanmak zorundadır (Karasar,
1994:76).
Araştırma, kuram ve uygulama/anket olmak üzere iki boyuta sahip denilebilir.
Öncelikle laiklik kavramıyla ilgili olabildiğince geniş bir literatür taraması
yapılmıştır. Çalışmanın birinci kısmını oluşturan kuramsal boyutun araştırılmasında
ilk önce alanla ilgili kitap, makale ve tezler incelenmiştir. Ayrıca literatür taraması
sırasında alanında uzman olan birkaç akademisyenlerle fikir alışverişinde de
bulunup, yararlı bilgiler elde edilmiştir.
Araştırmanın asıl konusunu içeren ikinci kısmın uygulama yani anket
bölümünde ise, milletvekillerin laiklik algıları, bakış açıları, görüşleri ve düşünceleri
ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi mevzuatında, milletvekilleri ile anket yapılmasına izin verilip/verilmemesi
hususunda herhangi bir şart söz konusu değil. TBMM İdare Amirlerinden olan
Ankara Milletvekili sn. Orhan YEĞİN ile konuşulup, anketin yapılması konusunda
bir sakıncanın olmadığı kararı verilmiştir. Mecliste görevli bulunan 589
milletvekillerinden bakanlar ve grubu bulunan siyasi partilerin en az %10 olacak
şekilde tesadüfen yüz yüze ya da anket kendilerine veya odalarına bırakılıp daha
sonra alınarak uygulama yapılmıştır.
Bu çalışma ile 27.dönem milletvekillerin laiklik algısının belirlenen bağımsız
değişkenler çerçevesinde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmaktadır. Bu sebeple
çalışmanın asıl kısmını oluşturan uygulamalı bölümde, “karşılaştırmalı türden
ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Bahsi geçen bu modelde, ihtiyacımız olan
veriler, çalışmamızın hedef kitlesi olarak belirlenen çalışma evreni içinde bulunan
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kişilerden çeşitli materyaller kullanılarak toplanır. Probleme ilişkin mevcut durum,
var olduğu biçimiyle, herhangi bir müdahale olmadan betimlenmeye çalışılmaktadır.
Başka bir deyişle, araştırmanın konusu olan olay, kişi veya nesne, kendi koşulları
içinde ve nasılsa öyle tanımlanır (Karasar, 1994:77).
Çalışmanın bağımlı değişkeni, “27.dönem milletvekillerin laiklik algısına
ilişkin belirlemiş olduğumuz tutumlar.” Bağımsız değişkenler ise “cinsiyet, yaş,
öğrenim durumu, dini eğitim durumu, laiklik konusuyla ilgili bilgi kaynakları” dır.
Araştırma iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda laiklik kavramının
kökeni, tarihsel süreçteki evrimi ve laikliğin Türkiye’deki serüveni ele alınacaktır.
İkinci kısımda ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihini, yapısını ve 27.dönem
milletvekillerin laikliğe bakış açılarını, laiklik hakkında görüş ve düşüncelerini, neler
bekledikleri ve eleştirilerin hangi noktalarda birleştiğini uygulamalı çalışma
sonucunda ortaya koymak amaçlanmıştır.
1.5. Evren ve Örneklemi
Çalışmamızın evreni Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli 27.dönem
milletvekilleridir. Bu çalışmada, incelenmesi planlanan büyük grubun bütün
niteliklerini temsil eden bir parçasının belli başlı kurallara uyulması şartıyla
seçilmesi işleminden ibaret olan (Bilgiseven, 1982:203) örnekleme tekniği
kullanılması amaçlanmış ve evreni temsil edebilecek bir güce sahip olan örneklemin
seçilmesi yoluna başvurulmuştur. Nedeni ise evrendeki kişilerin tümüne yani 589
milletvekiline ulaşılması çok zor olmasından dolayı, tamamını temsil eden bir örnek
etrafında çalışmayı yürütmek zorunlu olmaktadır. Bu bağlamda Sistematik
Örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
1.6. Verilerin Analizi
Araştırmada anket yöntemiyle toplanan verilerin çözümleme aşamasında
bilgisayar ortamında bulunan SPSS istatiksel paket programı kullanılmıştır.
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Bu çalışmamızda “Ki-kare” analiz yöntemi açısından herhangi bir anlamlılık
tespit edilemediğinden ötürü kullanılmamıştır. Araştırma verilerinin analizinde
frekans ve yüzde dağılımı kullanılmıştır.
Giriş kısmını bitirmeden tez süresince öğrendiğimiz birçok yeni bilgi oldu, bu
bilgileri büyük bir keyifle bizimle paylaşan ve bizim için çabaladığını gördüğüm
değerli Atılım Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitü hocalarına şükranlarımı
belirtmek isterim. Tez danışmanı olarak bizimle çalışmasından büyük zevk ve keyif
duyduğumuz Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER’ e bize kattığı sayısız bilgi, destek için
ayrıca teşekkürü bir borç bilir ve en büyük teşekkür eğitim süresince elinden gelenin
fazlasını yapan eşsiz ailem içindir.
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2. KAVRAM OLARAK LAİKLİK VE TÜRKİYE’DE LAİKLİK
2.1. Laikliğin Tarihsel Gelişimi
2.1.1. Laiklik kavramının kökeni ve tanımı
Etimolojik olarak laiklik kavramının geçmişi araştırıldığında ortaya konan
ortak görüşe göre laiklik kavramı Fransızca laic kelimesinden türetilmiş olarak
Türkçeye

girmiştir

(Gözler,2010:64).

Türkçeye

Fransızcadan

giren

laiklik

kavramının Latinceden Fransızcaya girdiği kabul edilmektedir (Aydın,2010:251).
Laiklik kavramı Antik Yunan’da ‘laikhos’ şeklinde geçmekte olup; topluluk,
toplum, kamu(halk) ile ilgili olan gibi anlamlar barındırmaktadır. Latince karşılığına
bakacak olursak ‘laicus’ kelimesine rastlarız ve anlam olarak bir değişiklik söz
konusu değildir. Kelimenin sade biçimi özellikle halk karşılığı manasına gelmektedir
(Eyuboğlu,1994:23). Berkes, sözcüklerin Hristiyanlık devrinde ‘clericus’ yani din
adamlarının

dışında

kalan

kişiler

için

kullanıldığını

ifade

etmektedir

(Berkes,2011:17). Berkes’in bu düşüncelerinden anlaşıldığı üzere asıl kullanımında
laikliğin din adamları ya da din ile ilgili bir kullanım söz konusu değildir. Tam
aksine din ya da din adamları dışında ki bireyleri ya da olguları ifade etmek için tarih
boyunca kullanılan bir kelime olagelmiştir.
Laiklik konusunu biraz daha detaylı inceleyen Henrı Pena ise laik sözcüğünün
söz konusu dönem içinde yalnız iki farklı toplumsal sınıfı ayırt etmek için
kullanıldığını ve laik olanların sınıfsal açıdan ayrıcalığının da olmadığını ifade
etmektedirler. Çünkü laik birey, toplumun bir üyesidir; diğer bireylerin ne üstünde ne
de altında bir konuma sahiptir. Başka bir deyişle, ne vicdanları sorgulayan bir birey
rolünü üstlenebilir; ne de neye inanılması gerektiği veya gerekmediği hususunda söz
söyleme ve emretme yetkisine sahiptir. Zaman içinde ‘laik’ sıfatına sadece gerçek
kişileri değil, aynı zamanda tüzel kişiler, ilke, kural ve kurumu nitelendirmekte de
yer verilmiş; bu ifadeye göre bu kelime, ‘uhrevi olmayan kimse, dini olmayan,
müessese, prensip, fikir, sistem’ anlamlarını kazanmıştır (Başgil,1996:9). Oysaki
günümüzde gelinen nokta laiklik kavramı herhangi bir dine mensup olanla olmayanı
ayırt etmek için kullanılır hale gelmiştir.
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Ozankaya ise laiklik sözcüğünün Türk Dili’nde yerleşik hale gelmesini
engellemek için Ahmet İzzet Paşa’nın -laruhbani-, Z. Gökalp’in -ladini-, Ubeydullah
Efendi’nin ise -iş(eylem) hükümeti- sözcüklerinin kullanılmasını tavsiye ettiklerini
ifade etmektedir (Ozankaya,1993:80).
Burada özet şeklinde de olsa laiklikle aynı manada kullanılan ‘seküler’
sözcüğüne de değinmek gerekmektedir. Seküler sözcüğü din ile ilgisi bulunmayan,
dini halktan insanlarla yaşayan kişiler anlamında kullanılmaktadır. Seküler kavramı
daha çok Katolik mezhebine muhalefeti ve eleştirmesi ile ön planda bulunan
Protestanlığın aktif olduğu İngiltere, Almanya gibi ülkelerde kullanılmış olup; daha
çok toplumsal hayatta dini etkinin eksildiğine vurgu yapılmaktadır (Gişi,2015:3).
Pehlivan’ın ifadeleriyle; özünde sekülerlik ‘dinin sosyal yaşamdaki otorite ve
geçerliliğini kaybetmesi, metafizik gelişmeleri tabii ve dünyevi eylemlermiş gibi
anlaşılması, birey aklının dini ve doğaüstü bağlardan sıyrılması ve dinin bir vicdan
meselesi halini alması’ anlamı mevcuttur (Pehlivan,2007:20).
Laiklik ile sekülerlik kavramları kökenleri itibariyle ayrı köklerden geliyor olsa
da, bugün sosyal hayatta işlerlik kazanan anlamları aracılığıyla aynı manada
kullanılabilmektedirler. Ancak yine de nitelik farkından dolayı anlamı çağrıştıracak
kullanımda daha ihtiyatlı olmak ve özellikle İngilizce çevirilerde derece farkını ve
dini, siyasal ve toplumsal hayatın kendine özgü anlamlarını ve değişim yapılarını göz
önünde bulundurmak mecburidir (Gişi,2015:5).
Günümüzün en yaygın, basit ve popüler laiklik tanımı ‘din işleri ile devlet
işlerinin birbirinden ayrı tutulması’ biçiminde ifade edilen tanımdır. Bu tanımla
benzerlik gösteren ancak kavramı tek taraflı ele alan bir başka tanıma göre ise laiklik,
dini işlerin devlet yönetimine veya işlerine karışmaması ilkesidir (Yılmaz,1982:289).
Literatür taraması sonucu elde edilen bir diğer tanım ise, devlet işleri veya dünya
işlerinde dinin hiçbir etkisinin bulunmaması şeklinde ki tanımdır (Altındal,2007:63).
Narlı ise laiklik kavramını, toplumsal ve siyasal sistemin din ve devlet ayrılığı
ilkesine dayanması anlayışı olarak tanımlamıştır (Narlı,1994:23).
Bu bağlamda ki bir diğer tanıma göre ise laiklik kavramı, dünya yaşamını
devlet halinde yaşamada takip edilecek dünyacı kuralların dayanacağı esas demektir
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(Esen,1968:80). Laiklik kavramını detaylı bir şekilde ele alan bir tanıma göre laiklik,
din ile devletin birbirinden ayrı tutulması ve dinin devlet, devletin de din işlerine
karışmaması; ülkede mevcut ve herkes tarafından bilinen din ve mezheplere karşı
devletin objektif bir vaziyet alması, bunlardan hiçbirine, diğeri aleyhine, özel olarak
imtiyaz tanımamasıdır. Buna karşın, dinin de devlete karşı bir özerklik içerisinde,
manevi ve ahlaki hayatı tanzim edecek şekilde hüküm sürmesidir (Başgil,1996:173).
2.1.2. Tarihsel süreçte laiklik
Laiklik kavramının kökenini, bu kökene bağlı olarak gelişimini kısaca
inceledikten sonra siyasi tarih açısından nasıl bir süreçten geçtiğine değinecek
olursak, laikliğin başlangıcı ile ilgili birçok iddia bulunduğunu söylemek
mümkündür. Bunların içinde laikliğin Turanlı bir yapı(kurum) olduğu ve laik
sistemin

Hristiyanlara

Türklerden

geçtiği

iddiası

da

göze

çarpmaktadır

(Ünsal,1981:97; Sarıkoyuncu,2002:61). Fakat bu iddiayı savunan çok fazla taraftar
yoktur. Genel biçimde laikliğin Batı’nın tarihsel şartları göz önünde bulundurarak
oldukça erken dönem itibariyle kendini göstermeye başladığı, modern manada her
şeyden önce Batı’nın etkisinde gelişen bir fenomen olarak ve daha sonraları da bütün
dünyaya yayıldığını söyleyebiliriz(Hocaoğlu,1995:48).
Laiklik kavramının ilk öncüsü 1324’de Barışın Savunucusu “Le defenseur de
la paix” adlı kitapta modern laik devletin tanımını yapan ve temellerini atan Marsile
de Padoue (1280/1343) olduğu da iddia edilmiştir. İtalyan ünlü teoloğu Marsile,
siyasi iktidarın Tanrı’dan gelen bir kuvvetle donatılmadığı ve donatılmaması
gerektiğini ifade etmiştir. Marsile dışında Bodin ve Akinolu Thomas, devletin ve
iktidarın teori olarak laikliğin temellerini atmıştır (Vergin,2003:72; Oğuz,1996:34).
Laiklik ilk adımda Hıristiyanlığa karşı, aslında bakacak olursanız dine karşı bir
örgütlenme, dini bir “iltizal(yalnızlaşma)” hareketi olarak başlamış ve daha sonra
Hristiyanlıktan önce pagan kültüre yönelmiş, bütün gelişim süresince dine karşı hep
agresif ve soğuk davranmıştır. Laiklik bu biçimde bir gelişme süreci sergilerken
Hristiyanlığın birtakım ilkelerinden de yararlanmıştır. Bu bağlamda özellikle
“Allah’ın hakkını Allah’a, Kayserin hakkını Kaysere verin” ilkesi, kendilerini laik
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olarak nitelendirenlerin ‘ruhban olmayan’ siyasi otoritesi meşrulaştırılırken telaffuz
edilen önemli bir ilkedir (Hocaoğlu,1995:393; Selami,1997:54).
Hristiyan dünyasında başından bu yana siyasal otorite ve din arasında bir
mücadele ve çatışma baş göstermiş; bu mücadelenin sonunda ortaya laikliğin
toplumsallaşması olgusu çıkmıştır. Batı Roma çöktüğünde imparator tacını Papa
giymiştir. Bunu önemli sonucu da ruhban sınıfı gitgide güçlenerek imtiyazları
genişlemiş, laik olanların üzerinde her türlü yetkiyi elinde bulundurmuştur. Fakat
onların bunaltıcı baskısından sonra aydınların zihninde var olan bu dinin bu dünyaya
müdahalesi olmayan, sadece bireylerin vicdanlarında yer bulan bir şekle
evrimleşmesi fikrinin belirmesine yol açmıştır. İçinde bulunduğumuz dünyanın
meşrulaştırılabilmesinin kilise ile beraber olmasının mümkün olmadığı fakat kiliseye
rağmen gerçekleştirilebileceği düşüncesi iyice belirgin hale gelmiştir. Ruhban
sınıfının gücüne karşı çıkan burjuva sınıfının toplumsal alanlara giderek hakim
olmasıyla beraber bu fikir pratiğe dönüşmüş ve Batıda toplumsal bağlamda
laikleşmenin başlangıcında önemli adımlar oluşturmuştur. Burjuvaların yönetimi
altındaki kentlerle kiliseye bağlı adamlar arasında, feodal devrin sonlarından itibaren
başlamış bu mücadele, bir yönden laiklerle laik olmayanlar arasında açığa çıkan bir
iktidar, yönetim savaşına dönüştüğünü görmekteyiz. Tam da bu şekilde laiklerin,
ruhbanların elinden gücü, otoritesini alıp onları etkisiz ve pasif bir hale getirmeleri
sürecine laiklik denilmiştir (Sezen,1993:17; Berkes,1984:99; Hocaoğlu,1995:144145).
Bunlara ek olarak laikliği besleyen başka kaynaklardan bahsedecek olursak;
Avrupa’da ruhban sınıfının ve kilisenin vaziyeti, bağnazlığı, din ve mezhep
kavgaları, dinin çağın getirdiği sorunlara çözüm üretememesi, pozitivist, maddeci,
pragmatist felsefelerin kendini geliştirmesi, doğrunun yerine faydalı olanı koyma
düşüncesinin

artması,

cemaatleşmenin

cemiyete

geçişinin

hız

kazanması,

şehirleşmenin yükselişi, yeni sosyal sınıfların doğuşu ve oluşumu, bir cemiyette
birçok din ve mezhep var oluşunun yeni anlayışları zorlaması, vatandaşlık
hukukunun

örf-gelenek

hukukunun

yerine

geçişi,

bireyselleşme(ferdileşme)

zihniyetinin hızla artması(Sezen,1993:30-31; İnalcık,1998:51). Tüm anlatılanların
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sonucu olarak merkezi konumda bulunan din olgusu işlevini giderek kaybetmiş ve
kişisel bir seçim özgürlüğü meselesi haline gelmiş bulunmaktadır.
Bu gelişmeler sonucunda coğrafi keşifler, buluşlar, rasyonel akımlar, reformlar,
ulusal akımlar, 1766 yılında Amerika İnsan Hakları Bildirisi, 1791 yılında Fransız
İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi dönem dönem ortaya çıkarak Avrupa
medeniyetinin oluşmasına ve laikliğin doğuşuna sebep olmuştur. Ayrıca 19.yy’da
ortaya çıkan pozitivizm, laiklik fikrinin pekişmesini ve oluşan devletlerin hukuksal
formlarına girmesini sağlamıştır (Oğuz,1996:58; Ünsal,1981:97).
Avrupa’da laiklik olgusunun bu biçimde yerleşmesinde ve gelişme
göstermesinde aydınlanma ile beraber gelişme olanağı bulan aklı ve bireyi ön plana
çıkaran felsefi ekollerinde tesiri büyüktür. Fakat asıl olarak laiklik fikrinin temelini,
tüm bunların peşi sıra gelen Reform ve Rönesans hareketleri oluşturmuştur. Bu
düşünce akımlarının toplumsal alanlarda laiklik fikrini adım adım yerleştirmelerine
rağmen devletin din ile iç içe olma özelliği az veya çok 18.yy’a kadar sürmüştür
denilebilir (Ateş,2000:16; Turan,1996:42).
Laikliğin Avrupa’daki ana vatanı, Rönesans’ın doğduğu toprak olan İtalya’dır.
Fakat laikliği pratikte ve daha da ileri taşımada Fransa İtalya’yı sollamıştır. 1789
yılında Fransa, laiklik kavramına, ilkesine yönelmeye başlamıştır. 1868-1876’ da
İspanya, 1908-1917’de Portekiz, Fransa’nın etkisinde olan 19.yy’da Meksika ve
1920 sonrası Türkiye gibi ülkelerde var olan yapıdaki köklü değişimlerle pratiğe
geçilmiştir (Hocaoğlu,1995:145; Karakütük,2001:39).
Dünyevileşme düşüncesi, Rönesans’ın başlarında net olarak görülmemiş ancak
Rönesans’ın bitişine doğru netleşmeye başlamış ve dünyevileşme düşüncesinin
objesi doğaüstü(metafiziksel) olmaktan uzaklaşıp fizikselleşmiştir. Bu fizikselleşme
sürecini Siyasi Otoriteryanizmden Demokrasiye, Skolastisizmden Rasyonalizm ve
Emprizime, Teo-Santrizmden Homo-Santrizme, Fideizmden Natüralizme ve
Klerikalizmden Laisizme doğru bir yöneliş biçiminde görmek mümkündür
(Hocaoğlu,1995:106; Başgil,2003:91).

14

Rönesans’ın peşinden gelen ve laikliğin gelişme sürecinde önemli yeri bulunan
diğer bir olgu da Reformasyon’dur. Bu olgunun ya da hareketin laiklik yolunda en
kritik işlevi, dünya ile dinin barıştırılması fikrine karşı olan kilisenin katılığını biraz
daha yumuşatması olarak gösterilebilmesi mümkün. Bu dünyanın meşrulaştırılması
fikrini kilise, kendi gücünü ve otoritesini sarsacağı için kabul görmesi mümkün
olmadığından dini yok saymak, dinde reform yapmak veya dini etkisizleştirmek
biçiminde davranma zorunluluğu vardı. Bu saydıklarımızdan ilki ateizm, ikincisi
reformasyon ve son olarak laisizm olmuştur (Hocaoğlu,1995:95-96-115).
Hristiyan dünyası reform hareketiyle beraber hızla laikleşmiş, özgür ve akılcı
fikir gelişerek hızlı bir yükselme dönemine girilmiştir. Fakat reformcular insanları
kilisenin egemenliğinden kurtarıp özgürleştirmeyi düşünürken bu düşünce dışına
çıkarak insanları bu kez de devletlerin, yönetimlerin otorite ve gücüne boyun eğmek
durumunda bırakmışlardır (Küçükağa,1996:24).
Bugünkü anlamda laikliğin kullanılmasını sağlayan önemli bir diğer etken ise
Fransız İhtilalidir. Fransız İhtilalinin hemen başlarında laiklik kavramı sözlük
anlamında, yani kilise üyesi, mensubu olmayan halktan birey anlamında
kullanılmaktaydı. Üçüncü Cumhuriyet’in kuruluşuyla beraber Fransa’da laiklik
sözcüğü ortaya atılmış, bugünkü kullanılan anlamına benzer bir içeriğe ve anlama
kavuşması ise 1882-1946 yılları arasında ortaya çıkan eğitim özgürlüğü hakkındaki
1850 yılında Falloux yasası gibi yasaların çıkmasıyla olmuştur (Yazıcıoğlu,
1993:132).
Fransız anayasasına devletin niteliğini belirten laiklik kavramı da 1946 yılında
girebilmiştir. Bu yasaların hazırlanmasında siyasi nefretlerin ve Katoliklere
düşmanlığın söz konusu olmadığı ifade edilse de uygulamalara bakıldığında dine
karşı sert bir tutumun olduğu görülmektedir. Okul ise bu tutumun yerleştiği
mekandır. Okullarda bir taraftan tüm dinlere, inançlara karşı saygılı olunması
gerektiği ilkesi varken diğer taraftan da kişiler belirli ideoloji, fikirler doğrultusunda
yönlendirilmektedir. Böylelikle birleştirici olmayı hedefleyen laiklik laisizme
evrilerek bölünmelere neden olabilmektedir. Bugüne bakıldığında Fransa’da cereyan
eden bazı tartışmalar halen laiklik ile laisizm arasında çekişmenin ve mücadelenin
devam ettiğini göstermektedir. Fakat Fransa, tüm bu gelişmelere rağmen içeride
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kiliselerle olan ilişkilerini sürdürdüğü gibi dışarıda da Vatikan ile olan ilişkilerini
sürdürmektedir (Belorgey,2002:37; Arabacı,2003:15).
Laikliğin, siyasi tarih açısından bu ilerleyişi; gücün, iktidarın kiliseden devlet
otoritesine geçmesini(1567-1648), laiklerin devlet gücü çerçevesinde otoriteyi
sahiplenmelerini(1780) ya da felsefi bir siyasi ahlak kelimesini ifade eder (1832).
Yukarıda anlatıldığı üzere laiklik, değişen bu süreçte, Tanrı kudretini elinde
bulundurduğunu ve kudreti birilerine verebilme gücünde olduğu iddiasında bulunan
ayrıcalıklı bir sınıfa karşı toplumun tavır ve tarzını anlatan, aşamalı olarak Tanrı
adına

gücü,

otoriteyi

ellerinde

tuttukları

iddiasında

bulunan

yönetimden

uzaklaştırılması biçiminde bir anlam almıştır. Bugün ise devlet yapılarının ve Batı
toplumlarının laiklik kavramının değişimleri, devletlerin toplum içindeki tüm
inançlara eşit mesafede bulunması ve taraf tutmaması yani çoğulculuk yönünde
olmuş denebilir. Sonuç olarak Avrupa’da laiklik, din özgürlüğü şeklinde ele
alınmıştır. Bu bağlamda Modern Batı Dünyanın kuruluş seyri ile laikleşme ve
sekülerleşme sürecinin paralel ilerlediğini söylemek mümkündür. Laikliğin gelişimi
de öğreti olarak laisizm, laik ve sekülerizm biçiminde sıralanabilir (Sezen,1993:25;
Aliefendioğlu,2001:81).
Laikliğin Avrupa’ya, devletin dine, dinin devlete karışmadığı, devletin dini
görüşlere, inançlara objektif bir konuma geldiği, toplumun dini inanış ve ritüellerinde
tam manasıyla özgür bir ortam oluşturulduğu bir anlayış getirdiği ve bu anlayışın
din-mezhep çatışmalarının son bulmasında büyük role sahip olduğu ve bu sayede
Avrupa’da laikliğin, kısa bir zamanda topluma mal olduğu, dini ve siyasi yaşamın bir
parçası haline geldiği(Cevizoğlu,1999:8-9) söylense de Avrupa Birliği ülkelerinden
hiç biri ne şu ana kadar sözü edilen ideal laiklik anlayışı tam ve sorunsuz olarak
pratiğe dökülmekte, ne de laiklik dünya çapında her yerde aynı biçimde bir uygulama
ile karşılaşılmaktadır (Arabacı,2003:15).
Bunun nedeni ise dinin toplum yaşamından uzak tutulması tarihte çok zor
görünen olaylardan biridir. Toplumların temel dinamiklerinde din olgusu her zaman
önemli bir yer tutmuştur. Fakat dinin siyasi otoriteyi elinde bulunduruyor olması ya
da bunun tam zıttı, tarih boyunca dini kudreti elinde bulunduranlar ile buna muhalif
olanlar arasında çatışmalara neden olmuştur. Laikliğin ortaya çıkması ile beraber
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iktidar ve toplum içinde dinin konumu laikliğin algılama biçimlerine göre
değişikliklere maruz kalmıştır. Din, toplum ve devlet yaşamıyla bu denli iç içe
olduğundan laiklik kavramı devlet ile dinin birbirinden ayrı tutulması değil, dindevlet-dünya üçlüsünün her biri tek ve birlikte bağlantılı bir biçimde ele alınmasıyla
anlaşılırlık kazanır (Altındal,1994:11).
Her halükarda dine karşı kayıtsız kalmak özellikle kendi toplumumuza
baktığımızda oldukça zor görünmektedir. Nedeni ise toplumumuzda din, bir kültür
biçiminde birey ve toplum hayatıyla iç içe geçmiş bulunmaktadır. Cenaze defni, isim
koyma gibi çoğu davranış biçimleri tamamen din ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sebeple dinden yola çıkarak laikliğe bir zemin bulmak da zordur. Şayet bir din,
kendi içerisinde laiklik gibi bir prensip bulundurursa hem bu dünya hem de öbür
dünyayı tanzim etme gibi mühim bir var oluş hedefini inkar etmiş, bu sayede bir nevi
kendi topuğuna sıkmış olur (Sezen, 1993:28).
Laiklik kavramının din ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu tarihi seyri
incelendiğinde birincisi dine karşı sert, katı; öbür taraftan ise ilkine oranla daha
yumuşak diyebileceğimiz iki davranış tespit edilebilir. Türkiye, Bulgaristan, Fransa
ve Rusya’da ‘katı’ bir tutumun hakim olduğu söylenebilir. ABD, İngiltere, Almanya
ve Japonya’da ise ‘yumuşak’ bir tutum yer almaktadır (Duran,1997:12).
Din ve laiklik karşılıklı saygıya dayanmaktadır. Toplumun düzeni için her ikisi
de birbirini koruyup kollamakla yükümlüdür, hatta bazı durumlarda işbirliği
yapmaları da gerekmektedir (Hocaoğlu,1995:298; İnalcık,1994:41). Din ve laiklik
birbirlerinin alternatifi olmamalı, alternatif olmaları durumunda din de, laiklik de
gerçek mecralarından çıkıp birbirlerinin düşmanı konumuna gelirler. Laik dogmalar
dinsel olan dogmaların yerini alır, böylece laiklik dine dönüşür. Bu problemi çözmek
için önemli olan, herhangi bir dogmanın yerine bir başka dogmayı yerleştirmek değil,
dogmanın her halinden, biçiminden sıyrılmaktır. Bu sebeple laiklik ile din bir
taraftan olumlu ilişkiler yürütmesi gerekirken diğer taraftan da birbirlerinin
sınırlarına saygı gösterip müdahalede bulunmamaları gerekir. Yani özetle din ile
siyaset

birbirinden

(Yıldırım,2011:17-18).

sıyrılmalı

ve

kendi

sınırlarında

hareket

etmelidir
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Fakat daha önce de anlatıldığı üzere dini davranış ile dini olmayan davranışı
ayırt etmek oldukça zor bir durumdur. “Din dışı hareket”, “dini hareket” ve “dinsiz
davranmak” kavramları arasındaki farklılıkların iyi tespit edilmesi gerekir. İbadetleri
yerine getirmek gibi dinin emrettiği şekilde davranmak dini hareket, bunun tam aksi
davranmak, dini prensipleri yerine getirmemek dinsiz bir davranış, din dışı davranış
ise oturup kalkmak, yemek-içmek gibi insanın doğal olarak yaptığı hareket olarak
tanımlayabiliriz. Laiklik olgusunun yerleştiği bir devlette laiklik kavramıyla dinin
dışında kalan alanların dinin prensiplerinden uzaklaşarak hayat ve zamanın
koşullarına uyum sağlaması kastedilir (Parlakışık,1993:59).
Laik olan devlet, yurttaşlarının bu dünya ile ilgili olan ihtiyaçlarını karşılar
dinsel alana karışmaz, dini alanı yetkisi dışında kabul görür. Dini alanla ilgili işleri
düzenleme yetkisi cemaatlere bırakılır, devlet din karşısında objektif davranarak
dinler, inançlar arasında bir ayrım gözetmez. Böylelikle dini özgürlük yerine
getirilmiş olur. Böyle davranmak devletin dinsizliği anlamına gelmez tam tersi dinin
istismarını engelleyerek dini siyasete alet etmekten kurtarması bakımından dinin
lehine olan bir durum kabul edilebilir (Koştaş,1998:186-187; Arabacı,2003:12;
Kurtkan,1997:72).
Laikliğin bu biçimde dindarlara saygı ve din özgürlüğü şeklini alması, toplumu
oluşturan tüm kesimlerin geçmişten günümüze yaşamış oldukları kötü tecrübelerin
sonucunda meydana gelmiştir. Bu olumsuz tecrübeler laikliğin mezhepler ve dinler
arasında barışı tesis etme ve eşitliği sağlama, bununla beraber dindar olmayanlarla
dindarlara eşit davranma kimliğine bürünmesi sonucunu da doğurmuştur. Laikliğin
bu biçimde uygulanması, bütün toplumlar için mezhep, din, vicdan ve düşünce
özgürlüğünün sağlanmasının yasal güvencesi olacaktır. Nitekim laiklik kavramı
bugün Avrupa toplumlarında ‘farklılıklara ve bütün bireylerin hakkına ve hukukuna
saygı gösteren, hiç kimseyi inancaları nedeniyle dışlamayan bir sosyal felsefe’
şeklinde anlaşılmakta ve bu şekliyle de kaosun değil, kendisiyle toplum olarak iç
barışın sağlandığı bir düzenleme durumudur. Laikliğin bu biçime bürünmesi,
insanlığın düşünce sahasında elde ettiği en büyük kazanımlardan biri olarak
belirtilmiştir (Arsal,1999:87; Cevizoğlu,1999:14; Ünsal,1980:95-96).
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Yukarıda bahsi geçen din özgürlüğü iki unsurdan meydana gelir: ‘Vicdan
hürriyeti’ ve bunun tamamlayıcısı olan ‘ibadet hürriyeti’. Din özgürlüğü geniş
anlamda tarif edildiğinde içine ‘dini dernek kurulması’, ‘dini yayında bulunulması’
ve ‘dinsel öğretim’ haklarını da ek olarak belirtmek gerekecektir. Fakat bu
özgürlüğün de birtakım sınırları mevcuttur. İdeal olarak laikliğin tam anlamıyla
yerleştiği bir devlette dinler, milli amaç ve çıkarlara, kamusal düzene aykırılıklar
olmadıkça ve bu dinlerin adına bazı batıl inançlar yayılmadıkça tanınır duruma
gelmekte, korunmakta ve saygı görülmesi kaçınılmaz olmaktadır (Daver, 1973:10;
Özek,1999:4).
Dine karşı daha ılımlı ve yumuşak bir davranış sergileyen düşünürlerde din ile
devlet ilişkileri bakımından iki ayrı fikir gözlemlenebilir. Bossuet, Calvin ve Luther
gibi alanı ilahiyatçı olan ve aynı zamanda papaz olan filozoflarının anlayışına göre
devlet, dinsel ilkeler ve kurallarla, normlarla canlı kalmaktadır. Locke gibi filozoflar
ise din ve siyasetin birbirinden ayrı tutulması ve dinin hürriyetini talep etmektedir.
Modern olan laik devlette, devletin resmiyet kazanmış bir dini olmadığı gibi,
benimseyeceği veya yayacağı felsefi bir doktrini de olmaması doğaldır. Aslında bu
şekildeki bir istek kendini dünyevi yönetimin otoritesinden sıyırmak arzusunda olan
kiliseden gelmiştir (Bolay; Türkönü, 1995:22).
Dine karşı bir öncekine nazaran daha sert, katı olarak nitelediğimiz ikinci
davranışa göre ise laiklik, insanlığın sonsuz olan gelişimine, insan zekasına, evrimine
inanmaktır. Bu bağlamda devlet dinde hiçbir şekilde gerçek katkısının olduğunu
kabul etmemekle beraber dine karşı biraz da düşmanca bir davranış sergileyerek
insanlarla beraber toplumu da dinden uzak tutmaya çalışır. Görüldüğü üzere bu
anlayışta ki laiklik, toplum ve devlet yaşamındaki tüm dini ögelerin yerine beşeri
prensiplerin yerleştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır (Kardavi,1994:63). Böylelikle
din, devlet ve toplum yaşamından soyutlanarak kişilerin vicdanlarına indirgenerek
birey ile Rabbi arasında özel bir bağ olmaktan öteye geçemeyecektir.
Bu biçimdeki bir anlayış, bireyleri dinsel olan tüm ilkeleri inkara kadar
sürükleyebilir. Fakat bu inkar, laiklik fikrinin olmazsa olmaz temel ilkelerinden
değildir. Hakikaten laiklik, Batıda doğuşunun ilk evrelerinde dini olan ilkeleri inkar
etme amacı gütmüyordu. Batıda laiklik savunucuları Allah’ın var oluşunu inkara
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kalkışmıyorlardı. Tam tersi onlar yalnız, kilisenin hayata ve bilime egemen olmasını
kabul etmiyorlardı. Tek amaçları din görevlileri(adamları) ve kiliselerle temsil edilen
dini, devlet yönetiminden ve siyasi, sosyo-kültürel, ekonomik ve eğitsel tüm
alanlarda iktidarın yönetiminden soyutlamaktı. Bununla beraber laik devlette yasaları
dinden alma ya da almama gibi bir zorunluluk da yoktur. Yasaları oluştururken
kullanılan tek prensip akıldır. Akla ve mantığa uyduğu takdirde dini kaideler de
kanunlara dayanak olabilmektedir. Amerika ve Fransa gibi laik olan ülkelerde
vaziyet bu biçimde olup bunun tek istisnası ateist olan devletlerdir. Onlar dini
kurallar ile akıl çakışmasa dahi dini kurallara uygun yasa yapmamaya özellikle
ehemmiyet gösterirler (Selami,1976:26-27).
Genel çerçevesiyle siyaset ve diğer bütün dünyevi kabul görülen şeyler dinin
tesirinden kurtarılacak, din yalnız kişilerin vicdanlarında yer alabilecektir. Tabii din,
eğitim, sanat, felsefe gibi toplumsal ilkelerden soyutlanınca bireylerin vicdanlarına
indirgenecek bir dinin ortalıkta kalıp kalmayacağı tartışmalı bir mevzudur.
2.1.3. Laisizim-laikçilik-sekülerizm
2.1.3.1. Laisizm-laikçilik
Laikçilik kavramı laikliğe göre farklı bir yoruma sahiptir. Laisizm akla ve
mantığa uymayan, bilimsellikten uzak katı bir ideoloji şeklinde uygulanmaktadır.
Laisizm kavramı dinin toplum ve yaşamın mümkün mertebe bütün sahalarından
devlet otoritesi kullanılarak uzaklaştırılmasını, devamlı olarak kontrol altında
bulundurulmasını, asosyal cemiyetten soyut ve bireysel duruma getirilmesini
öngören ayrıca Katolik kökenli katı bir ideolojidir (Yıldırım, 2011: 20).
Laiklik kavramının yerine kullanılmakla beraber çoğunlukla yukarıda anlatılan
sert tutumu yansıtan ve doktriner manasında kullanımı olan laisizm, laik düşünce
akımlarına yakınlığı gösteren ve sosyal, dini yaşamla beraber devletten soyutlanması
şeklinde gelişen felsefi bir ekoldür. Böylece dinin özel bir alana ayrılmasıyla devlet
üzerindeki

tesirinin

ortadan

kaldırılmasıyla

toplumsal

barışın

sağlanması

amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu ekolün veya akımın, dini kontrol altında tutulması
gereken bir tehlike biçiminde gördüğü sonucuna varılabilir. Laisizm, 19. yüzyılda
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Fransa’da ateizm(dinsizlik) biçiminde gelişen bir akımın adını da üstlenmiştir.
Laisizm kelimesinin Fransızcadaki anlamına bakacak olursak ‘dinsel kurumların laik
kurumlar yararına ortadan kaldırılmasını’ ifade etmektedir (Koştaş,1998:186;
Ozankaya,1993:81; İnalcık,1994:51-52).
Günümüzdeki laisizmin apaçık örneği Marksizm-Leninizm ya da Maoizmin
bilinçli olarak dine muhalif olan tavrıdır. Ayrıyeten bu akımın en uç örneğini
belirtmek gerekirse dünyanın belki de ilk ateist toplumunu oluşturmak isteyen
Arnavutluk’un

Devlet

Başkanı

Enver

Hoca’nın

yönetimi

gösterilebilir

(Selami,1976:57).
Laisizmin değişik bir biçimi de 19. yy da gelişme gösteren anti-klerikalizm,
aslında din adamı karşıtlığı denebilir. Ant-klerikalizmi kısaca tanımlamak gerekirse
kilisenin ayrıcalığını ve yetkilerini elinden alarak ruhban kesiminin siyaset
üzerindeki müdahalesini ortadan kaldırmayı ve cismanileşmeyi amaç edinen Latin
Katolik toplumlara özgü siyasi bir programdır. Ayrıca Protestan Devrimi’nin de
dolaylı olarak bir sonucudur denebilir. Bu davranış, Hristiyanlığın Batı’da doğuşuna
kadar geri gitmekle beraber Hristiyanlığın kurumsallaşmasıyla hız kazanmıştır. Antiklerikalizmin hızla gelişip olgunlaşmasının sebebi arasında 14. ve 15. yüzyıllarda
ortaya çıkan ve Katolik Kilisesiyle onun dogmatik ve Ortodoks ilkeleri üzerine
aşındırıcı tesiri olan hümanizmin etkisi büyüktür (Oğuz,1996:12-27).
Laisizm ile laiklik birtakım noktalarda birbirinden ayrı tutulmaktadır. Laisizm,
felsefi bir anlama sahipken laiklik daha çok hukuki bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda laisizm, toplumu ve kişiyi dinden uzak tutmayı
amaçlarken, laikliğin böyle bir amacı yoktur. Hukuki bir kavram olarak laiklik,
toplumdaki dini örgütler arasında tarafsız bir tavır sergilemektedir. Anlaşıldığı gibi
laisizm, laikliğin ideoloji haline evrilmiştir. Dine karşı tepkisinde çok uç bir davranış
içinde bulunmuş, hatta bu anlamda muhalif olduğu Katolisizm kadar katılaşmış, din
hakkında her zaman şüpheli ve saldırgan olmuştur (Hocaoğlu,1995:3-48).
Laisizm bu tutumuyla dinlerin yerine geçebilecek yeni dogmalar sistemi haline
evrilme ihtimalini içinde bulundurmaktadır. Oysa laiklik tarafından böyle bir ihtimal
söz konusu değildir. İçeriği ve anlam açısından irdelendiğinde hiçbir şekilde kabulü
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zorunda

bırakılmış

bir

iman

sistemi

olma

kimliğine

bürünmeyeceği

anlaşılabilmektedir. Çünkü hukuken laikliği kabul etmiş olan bir devletin bir dine
imtiyaz göstermesi veya taraf olması, onu yaymak gibi eylemlerde bulunması gibi bir
durum söz konusu olamaz. Laiklik ayrıca her dinin, inancın toplum içinde kendisini
ifade edebilmesi manasında çoğulcu bir yapıya sahip olmasına karşın, laisizm;
çoğulculuktan ziyade bireylere dinden uzaklaşmayı telkinde bulunması bakımından
yönlendiricidir. Laisizm bu tutumuyla daha çok ateizme meyilli olan gayri dini bir
niteliğe sahipken laikliğin din dışı bir karaktere sahip olduğu söylenebilmektedir
(Özgen,1991:112).
Laisizmle beraber laikliğe yakın manaya sahip olan hatta onun yerine de
kullanılabilen başka kavramların varlığından söz etmek gerekir. Bu kavramların
neler olduğuna bakacak olursak; çağdaşlaşma, ateizm, vicdan hürriyeti, din,
sekülerizm ve hoşgörü sayılabilir. Fakat bu kavramlar, bilhassa sekülerizm laikliğe
yakın

manalar

taşımlarına

karşın

aralarında

birtakım

farklılıklar

vardır

(Ateş,2000:22-25).
Bilimsel ihtilalden bu yana kişi problemlerindeki hızlı değişme sürecini
niteleyen genel bir kavram olarak ‘çağdaşlaşma’, kelimenin köküne bakıldığında
oldukça yakın tarihe dayanır; fakat aynı çağda bir döneminin niteliğini açığa çıkaran
bir kavram olarak ‘çağdaş’ kelimesinin kullanılması 15. yy. ın Ortaçağ Latin diline
kadar geri götürmek mümkündür. Öncelikle Latince de, daha sonrasında İngilizce de
ve diğer dillerde bu kelime günümüz ile geçmişin yazar ve yazdıklarını birbirlerinden
ayırt etmek için kullanılmıştır. 7.yy da ise ‘modernist’, ‘moderdizers’ ve
‘modernisation’ kelimeleri farklı şekillerde kullanılmıştır. İlk dönemlerde ‘modern’
çağdaş kelimesi çoğunlukla basmakalıp ve bayağı gibi aşağılayıcı bir manada
kullanılmıştır. Shakspeare de bu kavramı çoğu kez bu anlamda kullanmıştır. Fransız
ihtilalinin liderlerine ‘çağdaşlaştırıcılar’ olarak gönderme yapan İngiliz yazarları, bu
kelimeyi aşağılamak anlamında kullanmışlardır. Türkçe de ise laiklik kavramına
karşılık olarak icat edilen ‘asrilik’ sözcüğü de bu biçimde kötüleyici manasında
kullanılmaktaydı(Berkes,1993:109; Oğuz,1996:93).
Modernleşme, toplumun gelenekselleşmiş yapısındaki çoğu dini niteliğe sahip
olmuş alışkanlıkların değişip yenilenmesi niteliğiyle toplumu dinsel olmaktan
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arındırıp dünyevileştirmeyi hedefleyen laiklikle benzerlik göstermektedir. Fakat
çağdaşlaşma sadece politik alanda değil tüm alanlarda kutsal olan alanın pasifleşmesi
sorunuyken laiklik hukuksal bir terim olarak çoğu kez siyasi mecra ile ilgilenir
(Berkes,1984:84).
Laikliğe yakın bir manada olduğu iddia edilen başka bir sözcük de hoşgörü
kavramıdır. Hoşgörü kavramını tanımlayacak olursak, bireylerin kendi dinlerine,
inançlarına ve fikirlerine ters düşse dahi toplumdaki diğer din, inanç ve fikirlere karşı
tahammül eden ve ılımlı, sevecen olmaları biçiminde tanımlanabilir. Bu
tanımlamayla hoşgörünün laiklik değil de sekülerliğe daha yakın bir anlama sahip
olduğu söylenebilir (Ataş,2000:142; Turan,1996:38).
Laikliği itici ve sevimsiz gösterebilmek için bu kelimenin bir parçasıymış gibi
sunulan diğer bir kavram ise ateizmdir yani dinsizlik. Yukarıda aktarılanlar
irdelendiğinde ateizmin laiklikle herhangi bir bağlantısının söz konusu olmadığı
görülmektedir. Arnavutluk’ta ki çok kısa bir tarih aralığı dışında, tarih boyunca ateist
bir devlet görebilmek de mümkün değildir. Ateş’e göre bunun başka bir örneği
yoktur (Ateş,2000:22).
Vicdan ve din hürriyeti de laikliğe anlam bakımından yakın olduğu
kavramlardan yalnız birisidir. Fakat her laik yapıda ya da sistemde vicdan ve din
hürriyetinin kesinleşmiş olmasına karşın, vicdan ve din hürriyetinin hakim olduğu
her toplumsal düzen laik düzendir demek yanlış olur. Bu duruma örnek olarak
Osmanlı Devleti’nin sistemsel yapısı gösterilebilir. Osmanlı Devleti’nde vicdan ve
din hürriyetinden toplum içinde oldukça geniş bir biçimde uygulanmasına karşın
Osmanlı

Devleti’nin

laik

olduğunu

dile

getirmek

mümkün

değildir

(Barkan,1999:35).
Vicdan ve din hürriyeti laiklikten çok hoşgörü ve sekülerizm kavramlarına
daha yakın anlamlar içerir. Vicdan ve din hürriyeti, kişilerin inançlarına karşı saygı
ve hoşgörü göstermenin kanunlarla zorunlu hale getirilmesi ya da güvence altında
bulundurulmasıdır (Ateş,2000:142).
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Laiklikle benzer anlamlar taşıyan kavramlardan bir diğeri de hümanizmdir.
Hümanizm ile beraber gelişme gösteren düşünce özgürlüğü ile beraber din
adamlarına karşı da bir baş kaldırışı ve kilise otoritesinin kısıtlanması fikrini de
beraberinde getirmektedir. Hümanist örgütlenmede laiklik ile benzerlik gösterdiği
noktalardan bir tanesi de dine karşı yumuşak ve katı olarak nitelenmesi gerekli iki
farklı davranış bulunmaktadır. Hümanizm, dini otoriteyi ve dogmaları kabul etmediği
ölçüde laiklik fikrini teşvik etmektedir (Oğuz,1996:66).
Sonuç itibariyle laiklik kavramı ilk olarak din adamı dışında kalanları ifade
etmekteyken tarihi süreç içinde birtakım faktörlerin etkisiyle dönüşüm yaşamış ve
toplumsal yaşamın dine göre şekillendirilmesinin karşısında olan bir sistem haline
dönüşmüştür. Laikliğin egemen olduğu sistemde toplumda yaşayan din, inanış veya
dinler birer vakıa olarak kabul edilmekte fakat bu inanışlara karşı taraf değil tarafsız
olunmaktadır. Laik bir sistemde inanışlar, toplumsal yaşama müdahalesi olmadığı
müddetçe varlıklarını koruyabilirler (Yıldırım,2011:40).
Laiklik kelimesi yerine fazlaca kullanılan hatta sürekli olarak onunla farkının
ne olduğu konusunda tereddüde düşülen diğer bir kavramında sekülerizm olduğunu
söylenebilir. Bu sebeple önemine dayanarak bu kavramı farklı bir başlık altında ele
almak uygun görülmüştür.
2.1.3.2. Sekülerizm
Laiklik ve sekülerizm kavramları geçmişte olduğu gibi günümüzde de birbirine
geçmiş bir haldedir. Bu sayede laiklik ve sekülerizm aralarındaki farklara
bakılmaksızın birbiri yerine kullanılabilmektedir. Sekülerizm başlığında, kavramın
tarihçesi, anlamı ve laiklik ile arasında ne gibi farkların olduğuna değinilmiştir.
Latince kökenli olan “secularism” kavramı, ‘çağ, dünya, ırk’ anlamına gelen
“saeculum” dan gelmektedir. “Saeculuma ait” manasına gelen “saecularis” kavramı
türemiş ve bu kavram Fransızcaya “seculer” -günümüz modern Fransızca da
“séculaire”- ardından İngilizceye “secular” biçiminde geçmiştir. Özellikle Anglikan
ve Protestan inanış sistemlerinde, Almanca ve İngilizcede kullanılmakta, Ortodoks

24

ve Katolik inanış sistemlerinde ve Fransızcaya ait olan kitlelerce kullanmamayı
tercih etmektedirler (Altındal,1994:25-26).
Muhtelif manalarından birisi ise “dünya” kelime köküne bağlı olarak, “dini
olanın dışında”, “profan”, “dünyaya ait”, “kutsanmamış” biçiminde açıklanabilecek
olan “la-dini” yani dünyevi manasıdır. Sekülerizm kavramı, çok önceden bu manayı
ifade ediyorken sonradan daha geniş ölçüde dünyevilik manası kazanmış ancak
laisizm kadar çok içeriğe sahip ve anlam bakımından geniş olmamıştır. Sekülerizm
kavramını, felsefi bir manada kullanan ilk düşünür George J. Halyoak(1846)
olmuştur. Halyoak, düşüncesinin dinsizlikle bir ilgisinin olmadığını ispat edebilmek
için bu kavramı icat etmiştir. Sekülerizm kavramını tarif ederken, bireylerin hareket
tarzlarında müspet ilimleri ve akıllarını birinci planda tutmaları gerektiğini
belirtmiştir. Bu ilkenin, din ve ilmin birbirine muhalif ve düşman olduğu sanılan bir
çağda yayılması, çoğu kimsenin sekülerizm kavramını dinsizlik biçiminde
anlamasına neden olmuştur (Hocaoğlu,1995:148).
İngilizce eserlerde, laiklik kelimesiyle anlamdaş veya laikliği içine alacak
şekilde yer alan sekülerizm; dünyasallaşma, dünyasal, dini inanışların metafiziğin
etkisinden sıyrılması olarak tanımlanır. Bu manasıyla sekülerizm yalnız toplumsal ve
siyasi

alanların

değil

sosyo-kültürel

alanın

da

dinselleşmekten

uzaklaşıp

dünyasallaşmasını kapsamaktadır (Berkes,1984:99).
Fakat din ile sekülerizm arasındaki ilişki birbirlerine husumet etmekten ziyade
birbiri alanına müdahalede bulunmama biçimindedir. Teoloji, dünyanın bilinmezliği
üzerine yorumlar yaparken sekülerizm, bu dünyaya ek olarak teolojinin bu dünyaya
olan yorumuna karşı ilgisizdir. Laiklikle din arasında ki çekişmeler, sekülerleşme ile
din arasında da geçmişte birçok çekişmeler yaşanmıştır. Fakat sekülerleşme bu
mücadelesini artık aşmış ve sona erdirmek için çabalamıştır (Yıldırım,2011:24-25).
Laiklikle beraber sekülerizmde de ortaya atılan farklı çoğu tanım sonucunda
sekülerleşme terimi açık olmaktan ziyade daha da karışık bir durum kazanmıştır. Bu
karışık durum, belli bir duruma gelmiştir ki Amerika’nın dolan kiliseleri de
İngiltere’nin boş olanları da sekülerleşmenin birer göstergesi olarak ortaya
konmuştur (Mert,1994:19).

25

Sekülerizm, bir fikir akımı ve yaşam tarzı olarak doğup geliştiği Protestan
dünyasında, dinin toplumsal hayatta pasif duruma getirilerek bireysel bir hale
getirilmesi olarak algılanmıştır. Fakat bu tarz bir kavrayış, Bismarck döneminde ki
oldukça kısa ömürlü kültür savaşı hareketi(Kulturkampf) dışında hiçbir türlü devlet
tarafından zorbalıkla benimsetilmeye çalışılan bir devlet politikası halini almamıştır.
Dinin toplumdaki etkin olma durumunu kaybetmesi devlet tarafından yaptırım ile
zorlamalarla değil, toplumun ve bireylerin gelişmesinin doğal bir sonucu olarak yani
kendiliğinden gerçekleşmiştir (Hocaoğlu,1995:145).
Sekülerizmin

bir

hareket

halini

alması

13.

yüzyıla

kadar

geri

götürülebilmektedir. Daha önceleri “religio” (Tanrı’nın dünyası) ve “saeculum”
(insanlığın dünyası) biçiminde birbirleriyle bağdaşmayan iki farklı dünya ayrımı
yapılmaktaydı. İnsanoğlu bu iki ayrı dünyaya aynı zaman içinde sahip olamazdı.
Ortaçağda kralların papalık vesayetini sarsarken kentlilerin bir örgüt halini alıp
bağımsızlıklar elde etmeleriyle beraber devlet ve politikanın sekülerizasyonu gelişme
göstermiştir. Bu eğilimlerin ilk kavramsal kuramcısı Le défenseur de la paix isimli
eserinde modern laikleşmiş devletin temellerini atan Marsile de Padoue
görülmektedir (Oğuz,1996:34).
Roma kültürel yapısında dini yaşamın dışında olan çoğu şey bu kelime ile ifade
edilmekteydi: seküler edebiyat, seküler müzik vesaire. Hristiyanlıkla beraber seküler
kavramı, doktrin ve ideolojik bir içerik taşımak değil de gündelik hayata ait din dışı
birtakım unsurları ifade eden bir yaşam tarzı manasında kullanılmaya başlanmıştır.
İlk çağlarda Hristiyan ve Yahudi geleneğinde seküler birey, dini sınıf ve kurumdan
olmayan bireyler için kullanılırdı. Bu birey, aynı zamanda dindar da olabilir hatta
kilisede piskoposluğa dahi gelmesi mümkündü (Hocaoğlu,1995:88; Kılıçbay,
1994:14).
Reformist

hareket,

Batı’da

dünya

ile

dinin

barıştırılması

yoluyla

sekülerleşmenin sağlanmasına karşı olan tutumların yumuşamasını sağlamıştır.
Protestan dünyasallaşması olan sekülerizm de bunun sonucu olarak varlık alanını
daha da genişletmiştir (Hocaoğlu,1995:96).
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Sekülerizasyon terimi, ilk kez kilisenin elinde bulundurduğu emlak ve arazinin
kilisenin gözetiminden çıkarılması manasında Westfalya(1648) Anlaşmasında
kullanılmaya başlanmıştır. İlk zamanlarında Hristiyanlığın aslına dönmek gibi bir
hedefle yola koyulan dini hareket niteliğinde olan sekülerizm, zaman geçtikçe milli
duygularında gelişme göstermesiyle beraber Evrensel Kilise otoritesine ve gücüne
karşı gelmeye, ona karşı bir tutum sergilemeye kadar gidebilen bir hareket tarzı
içinde kökeniyle ilgisini en düşük seviyeye indirerek dünyevi ve siyasi bir hareket
haline gelmiştir (Hocaoğlu,1995:144).
Sekülerizmin bir düşünce akımı halini alması 19. yüzyılın ortalarına dayanır.
19. ve 20. yüzyıllarda ise doruk noktasına ulaşmıştır. 1832’de Reform Yasası’nın
kabulü ile mevcut servetin ve yerleşmiş dinin otoritesine tepkisi sonucu gerçekleşmiş
en büyük başarısıdır. Sekülerizm ile beraber birey, kendini mutlak olarak ortaya
koyarak Tanrı huzurunda bağımsız olduğunu ilan etmiştir. Sekülerizm, 19.yüzyılın
sonlarına doğru din karşıtı muhalif hareketlerle birlikte hareket etmişse de doktrin
açıklamaya göre ateistlik değildir. Devletle kilisenin birbirlerinden ayrı varlıklar
halini alması manası laikleşme terimi ile çok yakın bir benzerlik içinde olduğunu
göstermektedir (Oğuz,1996:39).
Sekülerizmin genel özelliklerine değinecek olursak; kiliselerin ortadan
kaldırılmasını talepte bulunmayıp milli kiliselerin oluşmasında etkin rol oynaması,
dine muhalif olmayıp dinle devletin birbirlerinin alanına müdahalede bulunmaması,
monarşi yönetimlerde genelde anlaşıp hanedanlara karşı tavır almaması, şovenizme
ve ırkçılığa kaçmayan milliyetçiliğin savunuculuğunu üstlenmesi toplumsal hayatta
katılımı öngördüğünden liberalizm ve demokratikleşme eylemleriyle iç içe
bulunması, Burjuva Hümanizmini Enternasyonalizme karşı savunması felsefi açıdan
bakıldığında kuşkuculuk ve akılcılığı savunması ayrıca bireyselleşmeye ehemmiyet
göstermesi şeklinde sıralanabilir (Altındal,1994:30).
Türkçede çağdaşlaşma kelimesinin sekülerizm kelimesine hem köken hem de
anlam bakımından en yakın hatta onun tam zıttı olduğu iddia edilmiştir. Ziya Gökalp
de

sekülerizm

(Berkes,1984:18).

kavramını

“muasırlaşmak”

kavramı

biçiminde

kullanmıştır
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Fakat sekülerizm sözcüğünün bu biçimde çağdaşlaşmak olarak çeviri
yapılmasının yanlış olduğu da savulmaktadır. Bu fikre göre çağdaşlaşma teriminin
Batı dillerinde anlamı “modernisation ve modernism”dir. Bu kelimelerin Türkçe
karşılığı ise ‘yeni tarz’ edinme durumudur. Şayet çağdaşlaşma kelimesiyle içinde
yaşanılan dönem aralığı kastediliyorsa bunun karşılığı da secularism kavramı değil
“contemporary”dir (Altındal,1994:31).
Laikliğin ve sekülerizmin özelliklerine baktığımızda her iki kavramda da din
sosyal bir vakıa olarak reddedilmemesine karşın hayat ile din arasındaki ilişkilerin
asgari düzeye indirilmeye amaçlanmasının ortak olduğu göze çarpmaktadır. Fakat bu
duruma rağmen laiklik ve sekülerizmin aynı kavramlar olduğu söylenemez.
Aralarında birtakım farklılıklar vardır.
Laiklik, sekülerizme göre dine daha mesafeli, daha soğuktur ve ateizmden
farklı olmasına karşın ateizm özellikleri barındıran ‘gayri dinilik’ özelliği taşıdığı
görülmektedir. Sekülerizm ise gayri dinilik değil de daha çok “la-dinilik” e daha
yakın olduğu söylenebilir. Ateizme oldukça uzak, dine daha yakın bir konumdadır.
Bu terimler arasındaki farklılıkların bir göstergesi de Hristiyanlığın iki büyük
mezhebine

mensup

olanların

kavramları

farklı

biçimlerde

kullanmasıdır

(Duran,1997:13).
Protestan camiası, öncelikle dinini yumuşatarak din tarafından bu dünya
hayatının meşruluğunu sağlamış daha sonra ise din ile arasına belli bir mesafe
koyarak dinine tam sırt çevirmese de yüzünü bu dünyaya çevirmiş, önceliği bu dünya
hayatı olmuştur. Bu tam olarak sekülerizmdir. Katolik camiasında ise Katolik kilisesi
ılımlı bir hal aldığı için kilisenin baskılarına daha ağır bir biçimde karşılık vererek
din ile arasına oldukça büyük bir mesafe koymuş ve dine sırt tam anlamıyla
çevrilerek bu dünya öncelik haline gelmiştir. Bu da laiklik kavramıdır
(Hocaoğlu,1995:3-120).
Fakat yine de laiklik ile sekülerizmde din dışı olma özelliği ortak payda da
devam etmekte yalnızca dine karşı olan tutum ve davranışlarda değişiklikler göze
çarpmaktadır. Seküler olan devlet, dine karşı objektiftir ve dinle arasında mücadele
ortamı son bulmuştur. Dinin yetkilileri ve din ile karşı karşıya gelmeyip sorunları
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ılımlı ve uyum içerisinde çözüme ulaştırmaya çalışılmaktadır. Laik olan devlette ise
dinin yönetim sistemine yönelik tehlikeli olması ihtimali olduğu düşünüldüğünden
kontrol altında tutulması gereklidir (Berkes,1984:19; Altındal,1994:33).
Her iki terim arasındaki farklardan birisi de Fransa’da daha çok laikliğin,
İngiltere’de ise sekülerizmin yayılmış olmasıdır. Bu iki ülke de göze çarpan farklılık
Fransa’da devlet otoritesinin gerekli gördüğünde din işlerine müdahalesi ve
düzenleyebilmesi, İngiltere’de devlet otoritesinin de dinin de birbirine hiçbir şekilde
karışmamasıdır. Bu tutum da her iki ülkenin tarihi süreç içinden gelen farklılıklardan
kaynaklandığını söyleyebiliriz(Karakütük,2001:44-45).
Sekülerizm kavramının toplumsal hayatta “fair” yani adil, adaletli kavramını
vurgularken; laikliğin, “equality” yani eşitlik kavramını yerleşik hale getirmeye
çalışması da iki kavram arasındaki farklılıklardan birisidir. Sekülerizm politik
ilişkilerde uzlaşı ve diyalog yollarını savunurken; laiklik, daha katı bir şekilde
“antagonist” yani dediğim dedikçi bir tutum sergilemektedir (Altındal,1994:34).
Sonuç itibariyle sekülerizmin, kapsam ve anlam bakımından laiklikten çok da
farklı olmadığı, laiklikten ayrıldığı en önemli noktalardan birisi de daha ılımlı ve
yumuşak bir tarihsel süreç içinde siyaset ile dinin birbirlerinden doğal olarak ayrıştığı
bir seyir içinde uygulamaya geçtiği, laikliğin ise siyasi koşullar sonucu oluşarak
hukuksal bir terim haline büründüğünü söyleyebiliriz.
Her devlet karşı karşıya geldiği laiklik terimiyle ilişkisi sonucu itibariyle hem
kendi karakterinde çeşitlilikler kazanmış hem de kendi koşul ve anlayışlarına göre
terime çeşitli nitelikler kazandırmıştır. Türkiye toplumu da tarihsel süreç içerisinde
bu terimle karşılaşmış ve onun tesiri altında kalmıştır. Bir alt başlıkta Türkiye
toplumunun laiklik ile tanışması, laiklikten etkilenmesi ve laikliği etkilemesi ile
beraber bu terimi veya kavramı anayasasına alıp benimsemesi konusu ele alınmaya
çalışılacaktır.
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2.2. Türkiye’de Laiklik
2.2.1. 1923 öncesi dönem
Fransız İhtilali’nin en temel ilkelerinden biri olan laiklik, Türk siyaset ve din
geleneğine Fransızcadan giren yabancı bir kavramdır ve Türkçe de tam anlamı
karşılayacak bir kavram yoktur (Berkes,1984:17). Bu kavram, 1860’lı yıllar kuşağı
olarak bilinen Fransa’da çoğu agnostik fikirde olan ve Tanrısız ve kralsız bir dünya
hayalinde olan üçüncü Cumhuriyetçilerin eseridir ve bu bağlamda Türkiye’yi -devlet
ve din işlerinin birbirinden ayrı tutulması ve vicdan hürriyetini sağlayan dinden
sıyrılmış siyasi/hukuki sistem- etkilemiştir (Vergin,2003:46).
Türkçe de birtakım kavramlar laiklik kelimesine karşılık olarak dile
getirilmiştir. Bu kavramlardan birisi de, Ş. Sami’nin Kamus-ı Fransevi isimli
kitabında dile getirdiği üzere sekülerizmin karşılığı olan asri kelimesidir
(Türköne,2003:239). Fakat asrilik kelimesine daha sonraları aşağılayıcı bir mana
yüklenmiş ve kavram; dinsizlik, köksüzlük, züppelik gibi birtakım olumsuz
anlamlara bürünmüştür. Z. Gökalp, bu olumsuz anlamlardan sıyrılmak için ‘zenim’
kavramını ortaya atmış fakat bu kelimeyi kendi eserlerinde dahi kullanmamış ve
daha sonraları ‘muasırlaşmak’ kavramını kullanmaya başlamıştır (Berkes,1984:18).
Bununla beraber ‘la-dini’ kavramını da laik kavramının karşılığı niteliğinde
kullanmıştır. Fakat bu kullanım şekli dinsizlikle laiklik arasındaki farkın tam olarak
anlaşılmasında zorluklara neden olmuştur. Hatta Müşir Ahmet, ‘la-rehbani’
kavramını, Ubeydullah Efendi ise laik hükümet nitelemesi yerine iş hükümeti, orta
malı hükümeti nitelemelerini kullanmıştır (Ateş,2000:21). Cumhuriyet zamanında
‘dış dinsel’ kavramı öneri olarak sunulmuşsa da bu kavram yaygın bir kullanım
kazanamamıştır (Turan,1980:41).
Laiklik kavramının bu tarihi sürecine rağmen kelimenin Avrupa’da daha
sonraları ortaya konulan anlayışla benzerlik gösteren fiili uygulamalarının Osmanlı
Devleti’nin ilk yüzyıllarında özellikle hukuk alanında gözlemlenebildiği ileri
sürülmektedir. İslam camiasında ve özellikle Osmanlı Devleti’nde yasa yapma
yetkisi dini kurallar yanında gelenek, örfün gerektirdiği biçimde ve dine aykırı
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olmamak koşuluyla padişahlara da verilmiştir. Örneğin Emeviler’in başlattığı ve
Osmanlı Devleti’nin zenginleştirerek sürdürdüğü ‘kanunname’ ve ‘kanun’ adlı
düzenlemeler, din dışı olan sadece devletin yasama otoritesinden kaynaklanan
dünyevi nitelikteydi(Ortaylı,1999:193).
Fatih Sultan Mehmet’in bu biçimde İslam tarihinde tamamen padişahın
otoritesine dayanan hukuki düzenlemeleri yürürlüğe sokan ilk padişah olduğu
söylenir (İnalcık,1999:93). Hatta Fatih, İstanbul’un fethinden hemen sonra Hıristiyan
tebaaya din hürriyeti vermiş, dini işleri de İstanbul’a kadı olarak atamasını yaptığı
Hızır Çelebi’ye bırakmış ve kendini yalnız devlet ile ilgili işlerine vermiştir. Fatih’in
bu uygulamaları, Osmanlı Devleti’nde laik sayılabilecek ilk uygulamalar olarak
görmek mümkündür. Aslında her şeyi biçim olarak da olsa dinselleştirme kaygısı,
halife unvanını kullandıktan sonra bütün İslam camiasına hüküm sürme imkanı
doğduktan sonra artış göstermiştir. Osmanlı Devleti idaresi, özellikle devlet ve
toplum yaşamının temel kurum ve ilişkilerini düzenlerken şer’i düzenlemelerden çok
örfi yasaları, hatta mahalli teamül ve gelenekleri dikkate almış, bazen de devlet
nezdinde mühim bir meselede zamanın koşullarının bir gereği olarak şeriat
emirlerinin dışına çıkabilmiş(İnalcık,1999:103-112).
Bu uygulamaların bir sonucu olarak da laik kurumlar ve örfi hukuk bilinenin
aksine vaktiyle çok daha geniş bir yere sahipken bilhassa Osmanlı Devleti’nin siyasal
ve ekonomik yönden zayıf duruma düştüğü 17.yüzyıldan sonra daralmaya başlamış,
şer’i hukuk kuralları uygulanabilirliği açısından artış göstermiştir (Barkan,1999:12).
Bu bağlamda dönemin şeyhülislamı, Müteferrika’ya açacağı ilk basımevi için fetva
verirken, din ile ilgisi olmayan eserleri yayımlama koşulunu öne sürmüştür. Bu fetva
da o devirde dinsel alanın yanı sıra ek olarak din dışı sayılabilecek bir alanın
varlığının kabul gördüğünü göstermektedir (Berkes,1984:31).
13.yüzyıldan önceki İslam camiasında daha önceleri kurulan imparatorluklarda
olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da dini örgütlenmeyi sağlayacak bir sınıfın
bulunmaması bu işi politikacılar veya ulema tarafından yerine getirilmesine neden
oluyordu. Devlet adamlarının bu örgütlenmede mühim roller üstlenmeleri devlet ile
dinin iç içe gelişmesine sebep olmuştur. Vaziyetin böyle olmasının devletin temel
yapı taşlarının dinden kaynaklanması anlamına gelmediği, din ile devlet birbirinden
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ayrılması mümkün olmayacak kadar iç içe geçtiği için bu şekilde göründüğünü iddia
edenler var olduğu gibi, bu fikrin laikliğe, geçmişi dünyevileştirerek(seküler) bir
gelenek kazandırma hedefiyle ortaya atıldığı ve aksine Osmanlı Devleti’nde tüm
yaşam çerçevesini belirleyenin din olduğunu iddia edenler de mevcuttur. Osmanlı
Devleti’nde dini konuda görüş bildirme gücünü elinde bulunduran ulema sınıfı,
devleti oluşturan kurumlardan bir tanesinde kamu görevlisi olarak çalışmıştır. Din,
devlete karşı herhangi bir egemenlik iddiasında bulunmamış, devlet de aynı tutumla
ulemanın üzerine bir otoriter tavır sergilememiştir. Devletin dışında din olgusu hiçbir
biçimde örgütlenmemiştir. Ulemanın rol oynadığı konu yalnız hukuki problem
karşısında

çözüm

üreten

fetvalar

vermek

ve

bunları

pratiğe

dökmektir

(Berkes,1993:77-78; Hocaoğlu,1995:242).
Bahsi geçen bu uyum, din ya da devlet tarafından yapının tahribi durumunda
ya da yeni bir gelişme karşısında temel prensiplerle uyuşmazlık açığa çıktığında
bozulma göstermiştir. 18.yüzyılın başlarında laikleşme eğilimlerinin başlamasına
neden olan bu iki vaziyet ortaya çıkmıştır (Berkes,1993:29).
Özellikle Batı’da hızlı bir biçimde ortaya çıkan modernite, Osmanlı
Devleti’nde iki biçimde değişime sebep olmuştur. Bunlardan birini söyleyecek
olursak, değişimin istikametinin Batılılaşmaya doğru gelişmesi, diğeri ise laikleşme
olgusuna doğru olmasıdır denebilir. Bu bağlamda Türk Batılılaşması ile Türk
laikleşmesi birbirlerinden ayrı düşünülmeyecek biçimde paralel bir yol izlemiştir
(Berkes,1993:24).
Yabancı toplumlar ile olan ilişki, modern bilimlere olan ilgi ve okulların
çalışmaları neticesiyle oluşan aydın kesimin etkisi ile Osmanlı Devleti’nde ilk laik
pratiklerin, devleti muasırlaştırma amacıyla 19.yüzyılda ortaya çıktığı kabul
edilmektedir. Bu laik uygulamalar, toplumda meydana gelen bir talep neticesi ya da
modern olarak nitelediğimiz kurumların oluşması için laikleşmenin gerekliliği
fikriyle değil, politik zaruretlerin gereği olarak dinsel esasların göz ardı edilmesi
pahasına da olsa düzenlenme kararı verilmiştir (Berkes,1993:35; Türköne,1993:26).
Osmanlı Devleti’nde laikleşme çalışmaları, başlangıç itibariyle tüm toplumu
kapsayacak biçimde değil, özellikle hukuk ve eğitim alanlarında göze çarpmaktadır.
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Osmanlı Devleti’nde 19.yüzyılın ortalarına kadar eğitim ile ilgili sorunlara
eğilmemiştir. Devlet yalnız sivil ve asker memurları yetiştirme hedefiyle eğitim
kurumları oluşturmayı amaçlamıştır. İstanbul’un fethinden Tanzimat Fermanı’na
kadar uzanan dönemde eğitim hizmetleri gayrimüslimler ve Müslümanlarda özel
girişim neticesiyle giderilmekteydi(Dinç,1999:2-3).
İkinci Mahmut döneminde modernleşen dünyaya ayak uydurma ve laikliğin
toplumun tüm alanlarına yayması ile neticeye varacak girişimlerin oldukça
yoğunlaşmaya başladığı devir olarak kabul edilmektedir. Bu devirde devlet ve din
ayrımı, anayasanın hazırlanışı, milletleşme, Batılılaşmak için yapılan reformlar,
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılarak bu kurum ile bağlantısı bulunan ulemanın devlet
üzerindeki yaptırım uygulama gücünün büyük ölçüde zayıflaması laikleşme yolunda
önemli role sahiptirler. Fakat yine de bu devirde İkinci Mahmut’un aksi fikrinde
olmasına rağmen şeyhülislamın fetva verme hakkını elinde bulundurmasına ek olarak
idari, siyasi, hukuki ve eğitimle ilgili alanlarda elinde bulundurduğu yetki gücü, onun
politika içindeki önemli işlevinin halen devam ettiği gözler önüne sermektedir. Tabii
bu devirde Avrupa’da dahi laikliğin tam anlamıyla yerleşmediğini de unutmamak
gerekmektedir (Abadan,1999:50; Yıldırım,2011:31).
Eğitim reformlarına bakıldığında bu dönemde Batı’da ki ilmi değişimi takip
etmek için açılan Rüştiye, Tıbbiye ve Harbiye’nin yanı sıra daha sonraları açılan
Hukuk Mektebi, Mülkiye, Sanat ve Öğretmen Mektepleri gibi modern anlamda
eğitim kurumları eğitimde laiklik olgusunun gerçekleşmesinin ilk adımlar olarak
nitelenebilir (Cevizoğulu,1999:127).
Tanzimat devrinde de laikleşme yolunda önemli uygulamalarla devam
edilmiştir. 19.yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan Batılılaşma fikrinin getirdiği ivmeyle
Tanzimat döneminde laikleşmenin somut ve belirgin bir biçimde gelişme gösterdiği
kabul edilmektedir. Prensip olarak dünyevi ve dini güçlerin birbirlerinden sıyrılarak
devletin

dini

kural

ve

kurumlardan

soyutlanması

anlayışına

dayanan

dünyevileşmenin Osmanlı toplumunda ilk izlerini gördüğümüz dönem Tanzimat
Fermanı ile ortaya çıktığı dönemdir. Fakat bu durum, Osmanlı halkında ki Hristiyan
kesim de dahil olmak üzere halkın büyük bir kesimi ve din adamları tarafından tam
anlamıyla onaylanmamıştır. Tanzimat döneminde Müslümanlarla gayrimüslimleri
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eşit bir konuma getirerek halkın birliğini sağlamak ve bu yol sayesinde Avrupa
toplumları karşısında güvenliği egemen kılmak için Batılı anlamda laik sayılabilecek
uygulamalarda bulunmak Osmanlı Devleti için bu mesele bir zorunluluk halini
almıştı. Bu dönemde baskıyla devlet, gayrimüslim topluluğa vicdan ve din özgürlüğü
verilmesine ek olarak eğitim ve hukuk gibi alanlarda modern kurumlar oluşturarak
belirli bir şekilde olmasa da laikliğin ilk basamaklarını çıkmıştır (Berkes,1993:35-37;
Arsal,1999:92).
Hukuki kurumların şer’i naslara1 dayanmasıyla birlikte devletin düzgün bir
biçimde idaresi için ‘şer’i maslahatı ilgilendirmediği ve Müslümanların emiri nasıl
emir buyurursa öyle hareket etmek gerektiği’ biçiminde, şeriat esaslarına
dayanmadığı söylenebilecek kuralların yanı sıra Batılılaşma sonucu Batı’dan alınan
Ticaret Kanunnamesi, Ceza Kanunnamesi gibi uygulamalar, eğitimdeki medresemektep ayrımında olduğu gibi hukuk alanında da düalist bir yapı meydana
getirmiştir. Bu ikili yapı, devlet-din bütünlüğü geleneğinin çözülmeye başladığı
anlamına gelmektedir. Bununla beraber İslam hukukunun temel felsefesi denebilecek
‘hukukun şahsiliği’ fikrinin, içinde çeşitli ırkı, dini ve kültürü barındıran Osmanlı
için yetersiz olduğu fikriyle yargı sahasının laikleşmesi anlamına gelen ve Osmanlı
halkının ilk resmi seküler ve sivil yargı organı olan Nizamiye Mahkemeleri
kurulmuştur. Yine de bu uygulamaları laik düzenlemeler olarak belirtmek mümkün
değildir. Çünkü uygulamalar dini niteliğe sahip olmamakla beraber yine de şeriatın
iktidarı elinde bulunduranlara tanıdığı yasa yapma yetkisine dayanır. Ayrıyeten bu
dönemin düşünce hayatı, laik fikrinin gelişme göstermesi açısından da uygun
görünmemektedir. Hukukla beraber idare, maliye, askerlik alanında yapılan
yenilikler, yeni okulların açılması gibi uygulamalar laikliğin resmi olmasa da fikir
bazında yerleşik bir duruma geçtiğini ve inkılaplara bir ön hazırlık mahiyetinde
olduğunu göstermektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra da laiklik düzenlemeleri de
bu temel üzerine inşa edildiğini söylemek mümkün. Her iki dönemde bu
düzenlemelerin başlama sebebi mevcut toplumun geriye doğru gitmesidir
(Yıldırım,2011:32).

Genelde, hüküm kaynağı olması yönüyle Kitap ve Sünnet’in ifadeleri anlamında, fıkıh usulünde
lafzın açıklık düzeyini belirtmek üzere kullanılan bir terim(islamansiklopedisi.org.tr).
1
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Eğitim alanında da bu dönemle beraber birtakım yenilikler yapılmıştır. Devlet
otoritesi, bu dönemde bir kamusal görev olarak eğitim alanında işleri üstlenmiş ve
birtakım ıslahata teşebbüs etmiştir. Medrese ile alakalı herhangi bir yenilik teşebbüsü
görülmezken 1847 yılında kurulan Maarif-i Umumiye Nezareti, seküler nitelikteki
kurumlar

olan

ilkokul

seviyesinde

Mekatib-i

İptidaiye’yi,

1848

yılında

yükseköğretim kurumu olan Darülfünun’u, 1868 yılında Galatasaray Lisesini, 1884
yılında da ortaokul seviyesinde Mekatib-i Rüşdiye ve Mekatib-i İdadiye açılmıştır.
Bahsi geçen okullardaki eğitime dinsel eğitim açısından bakacak olursak din
eğitiminin genel müfredat eğitimi içinde bağımsız bir öğretim sahası haline geldiği
görülmektedir. Ayrıyeten bu dönemde medresenin dinsel eğitimi, mekteplerin ise
laik eğitimi temsil ettiği biçiminde görüşler mevcuttur. Hukuk literatüründe ki
nizamiye ve şeriye mahkemeleri biçimindeki ikiliğin yanı sıra eğitimdeki bu
düzenlemeler; medreseli-mektepli, yeni-eski, hukuk-şeriat, doğu-batı, dini-dünyevi
gibi ikiliklerin daha fazla artmasına neden olmuştur (Narlı,1994:24; Berkes,1993:35).
Tanzimat Dönemi’nin başlarında askeri, mesleki-teknik okullar hariç diğer
eğitim kurumlarının idari ve öğretim kadrosunun çoğunluğu alim sınıftan yani
ulemadan oluşmaktaydı. Fakat zamanla ulemanın bu görünürdeki gücü gittikçe
zayıflamaya başladı. Ulemanın otoritesinin özellikle eğitimde zayıflamasına bir
örnek verilecek olursa 1845 yılında kurulan geçici Maarif Meclisi üyelerinden olan
ve buradaki görevlerinden ayrılan ulema kesiminden üç üyenin yerlerine bürokrasi
ile ilgili olan üç bireyin getirilmesi gösterilmektedir. Aynı biçimde 1846 yılında
kurulan daimi olan Maarif Meclisinde ulemaya üye olan yalnız bir kişi, 1851 yılında
kurulan Encümen-i Daniş’de 73 kişiden oluşan üyeler arasından 16 kişi bulunur.
Tüm bunlarla beraber Bahriye, Tıbbiye ve Mekatib-i Muntazamadan olan
Harbiye’nin dışında kalan okulların 17/03/1857 tarihinde kurulan Maarif-i Umumiye
Nezareti’ne devri gibi olaylar sonucunda eğitimin ulema kesiminin hakimiyetinden
arındırarak laik sistemin yerleşmesine zemin hazırladığı iddia edilir. Bu durum,
eğitim sahasında laik sistemin tamamlanmış olduğu anlamına gelmemektedir. Fakat
bu biçimde eğitim sistemi laik bir teşkilatla bağlantılıdır. 1869 tarihinde Maarif-i
Umumiye Nizamnamesini hazırlamak üzere Şurayı Devlet Maarif Dairesinde görevli
olanların arasında ulemadan hiç kimse bulunmamıştır. Böyle bir durum, daha çok
yeni bir oluşum gösteren nüfuz kesiminin nüfuzu paylaşmama ve iktidarı elinde
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bulundurma mücadelesi şeklinde özetleyebiliriz. Bütün bu uygulamalara rağmen fikri
alanda Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkan öğretimin laik olması fikri ancak
Cumhuriyete gelinen dönemde gerçekleşebilmiştir (Yıldırım,2011:33).
Tanzimat Dönemi, Osmanlı’nın mevcut devlet yapısının değişim içine girerek
modernleşme zorunluluğunun açıkça ilanı ve bu bağlamda bir şeyler yapma
arzusunun ortaya çıktığı bir tarih olmakla birlikte devletin dinsel olma özelliği
sürmüştür. Ayrıyeten hukukta ve eğitimde görülen düalist yapı ve Tanzimat Dönemi
düşünürlerinin bu durumu dünyevi ve dini sahadan birini kesin bir şekilde tercih
etmek yerine bu alanları telif ederek çözmeyi amaçladıkları ve zaman zaman dini
hedef için kontrol altına almak için oluşturulan temayüller, laik olma yolunda o
dönem için hayata geçirilmesini mümkün kılmamaktadır (Berkes,1993:35).
Islahat Fermanı, farklı din mensuplarının yasalar önünde eşit olma ilkesini
getirerek laikleşme yolunda az da olsa mesafe alınmasını kolay hale getirmiştir. Bu
bağlamda bir örnek de Sava, Ohannes gibi çoğu gayrimüslimin bakanlık gibi üst
düzey devlet kademelerinde bulunmalarıdır. Ek olarak 09/07/1858 yılında Ceza
Kanunu, 1810’da Fransız Ceza Kanunundan etkilenip hazırlandığı için çoğu laik
hükümleri barındırmaktadır ve 1926 yılında çıkan Türk Ceza Kanununun kabul
edilmesiyle beraber ilga edilmiştir (Koray,1991:43).
Islahat’ın Tanzimat’tan farkı eğitim meselesine bir maddeyle değinilerek devlet
okullarının talimatlarında öne sürülen koşulları yerine getirmek şartıyla hiçbir fark
gözetilmeksizin herkesin mülki ve askeri yüksek okullara kabulü belirtilmiştir.
Ayrıca cemaat olan her grubun üyeleri padişah iradesiyle seçilecek karma bir Maarif
Meclisinin kontrolü altında olma koşuluyla kendi okullarını açabilecektir. Islahat
Fermanı gayrimüslimlerin eğitim hürriyeti ile alakalı maddesinde halkın, milli
eğitimlerinde ve dini inançlarında tam anlamıyla bir özgürlüğe sahip olacakları dile
getirilmiştir. Islahat Fermanı ile beraber bu cemaatler, eğitim ile sahip oldukları
hakların yanı sıra sivil işlerde, maliye ve idarede de yetkilerini geniş tutmuşlardır
(Arabacı,2003:8).
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Birinci Abdülaziz devrinde de İkinci Mahmut’un dünyevi uygulamaları
devamlılık göstermiş hatta Kuranı Kerim’in ‘dinde zorlama yoktur’ emrine
dayanılarak toplumsal hayatın her alanında resmi bir hal almıştır (Altındal,1993:60).
Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Babıali, Ermeni din ve laik adamlarından
meydana gelen bir komisyonun hazırladığı 1863’de ‘Ermeni Patrikliği Nizamatı’na
göre; genel meclis içindeki dini meclis, rahiplerin tayin edilme görevi ve dini
eğitimini, sivil meclis ise; adalet, sağlık, eğitim, maliye gibi görevleri üstlenmiştir.
Uygulanan bu durum, Osmanlı’da görülen ilk laik ve demokratik teşkilatlanmayı
ifade etmektedir (Türköne,1993:68).
1864 yılında Maarif Bakanlığının bir alt kurulu olan yüksek eğitim kurumu
olarak çeşitli din adamlarından meydana getirdiği Meclis-i Kebir-i Maarif isimli bir
kurulun kurulması dini alandan ayrı bir şekilde tutulan bir yükseköğretimin
hedeflendiği izlenimini vermektedir. Ayrıca 1867 yılında Victor Duruy Fransız
Maarif Bakanına hazırlatılan proje neticesinde milletler ve dinler arası ortaöğretim
mektepleri açılması, hukuk, tarih, idare, fen okutulacak bir üniversite kuruluşu, genel
anlamda kitaplıklar açılması gibi çeşitli öneriler kabul edilerek 1869 yılında Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi hazırlanmaya başlandı. Victor’un projesinin bir eseri olarak
1868’de kurulan Galatasaray Sultanisi ile modern anlamda bir eğitim kurumunun ilk
temelleri atılmış oldu(Berkes,1993:236).
İkinci Abdülhamit devrinde de kız mekteplerinin açılması ve 1876 tarihli
Kanun-i Esasi ile ilk kez seçim sistemiyle ilgili düzenlemeler gibi dünyevi(seküler)
uygulamalar sürdürülmüştür. Ancak Esasi’nin içeriğindeki maddeler sebebiyle bu
dönemde devletin dinsel esasları iktidarına dayanak olarak kullanma özelliğini
kaybetmemiş olması açıkça ortadadır. Kanun’un 11.maddesine bakıldığında devletin
resmi dini İslamiyet olarak belirtilmiş, 7.maddesi ‘ahkam-ı şeriye’yi yürütme erkini
padişaha vermiş, 27.maddesi dini işler ile ilgilenen ve yürüten şeyhülislamlığın
devlet teşkilatı içindeki konumunu korumuş, 87.maddesi adli

yasama kurulları

yanında yer bulan şeri mahkemelerinin varlığını tanımış ve 64.maddesi İslami
prensiplere aykırı bir şekilde yapılan yasaların Ayan Meclisi tarafından kabul
edilmeyeceğini belirtmiştir (Parlakışık,1993:55; Arsal,1999:92).

37

Saydığımız bu maddelere ek olarak kanunun 4.maddesinin getirmiş olduğu
‘padişah hilafeti İslam dininin koruyucusu ve tüm Osmanlı halkının hükümdarıdır’
emri gereğince padişahların sultan sıfatı ile Müslüman olan veya olmayan tüm halkı
üzerindeki politik gücü, halife sıfatıyla ise yalnız Müslüman olanlar üzerindeki dini
gücü üstleneceği, bu durumun da doğrudan doğruya halifelik kurumunun
laikleştirilmesi anlamına geleceği ileri sürülmüşse de kanunun yukarıda saymış
olduğumuz maddeleri ve sultanın Müslüman olmayan halk üzerindeki politik gücünü
kullanırken dini gücüne -İslami ilkeler- dayanak olarak kullandığı varsayılırsa bu
iddia tartışılacak bir hal almıştır (Berkes,1993:96; Yıldırım,2011:35).
Bu dönem itibari ile Osmanlı Devleti’nin geri kalmasının nedeninin devlet ile
dinin iç içe geçtiği fikri, aydın düşünürler ki özellikle Jön Türkler ve yeni devlet
yöneticileri arasında taraftar bulduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Jön Türk
üyelerinden Abdullah Cevdet, düzenin değiştirilip laik olan düzene geçilmesinin
gerekli olduğunu öne sürmüştür. Tam da bu yüzden Tanzimat Dönemi’nden itibaren
tedricen dinin devlet içindeki işlevinin azaltılması politikası izlenmiştir. Bu
düzenlemeler de anayasada İslam dininin resmi din olarak yerini aldığı dönemde
yürürlüğe sokulmuştur (Dursun,1995:75).
Ayrıca bu duruma paralel olarak şeyhülislamlığın otoritesinde bulunan dünyevi
yetkiler -ki bunlar yargı ve eğitim- alındıktan sonra yalnız dinsel görevleri
şeyhülislamlık makamına verilmesi de bu dönemde Gökalp ve çeşitli Jön Türkler
tarafından arzu edilenler arasındadır. Bu arzu, talep; 1916 yılında karşılık görmüş ve
eğitim-yargı görevlerini üstlenen şeyhülislamlar kabineden çıkarılması sağlanmış ve
sadece yüksek bir kamu memuru haline gelmiştir. Adalet bakanlığına şeriat
mahkemelerinin, vakıf(evkaf) idaresinin de kabinede bulunan bir üyeye bağlanması
ve bütün medreselerin eğitim(maarif) bakanlığı bünyesi altında bulundurulması bu
bağlamda alınan diğer önlemler arasında olduğu söylenebilir. Sayılanların
sonuncusunun gerçekleşmesi ancak 1923’te Cumhuriyet zamanında mümkün
olmuştur (Yıldırım,2011:36).
Otoriteyi elinde bulunduranlar, eğitimin yüklediği sorumluluğunu tek bir elde
birleştirme

işini

başaramamıştır.

Adliye

Nezareti’ne

şeriat

mahkemeleri

bağlanabilmiş fakat medreseler Maarif Nezareti’nin himayesi altına girememiştir.
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Benzer biçimde İttihat ve Terakki Cemiyeti de aynı girişimde bulunmuş fakat tam
manasıyla başardığı söylenemez. Fakat İttihatçıların bu yöndeki teşebbüsü olan
politik programının 42.maddesine göre; devletin halkının din ve dillerine
müdahalede bulunmama koşuluyla eğitimde birliği sağlamak için cemaatlere ait ve
özel mektepler üzerinde kontrol ve denetim hakkını elinde bulundurması laikleşme
sürecine geçiş arzusunun mühim belirtilerinden biri sayılabilir (Beyza,2000:50).
İkinci Meşrutiyetin ilanıyla beraber Batılılaşma fikrinin ilk kez politik iktidar
kazanmasına yol açtığı için sekülerizmin gelişme göstermesinde önemli bir adımdır.
Bu bağlamda milliyetçilik ve batıcılık gibi eğitim sistemini dinsel olan otoriteden
kurtarmayı hedefleyen sekülarist politikalar gündem olmuştur. Fakat 1908
Anayasası’nın ilanıyla beraber laikleşme yolunda birçok uygulama yapılmasına
karşın laikliğin tam anlamıyla kabul edildiği hatta tartışma konusu olduğu bile
söylenemez. Nedeni ise Gökalp ve diğer birtakım aydınlar, laikleşen düzeni
düşünmediği için onların etkisi altında kalanların hazırlamış oldukları bu anayasadan
sonra hükümdar olanın halifelik unvanının sağlamlaşmasının yanı sıra devletin resmi
dini olarak İslam’ın anayasada yerini bulması, laiklik açısından bir gerileme olarak
söylense de İkinci Meşrutiyet laikleşme yönünden bir geçiş dönemi görevi
görmüştür. Medreselerin bozulmuş yapısını tekrar düzeltmek için birtakım ıslahat
çalışmaları yapılmış, din adamı eğitmek ve yetiştirmek için Medresetülmütehassısin
ve Medresetül Vaizin gibi yüksek dinsel eğitim kurumları açılmıştır (Mert,1994:58;
Turan,1996:44).
Ziya Gökalp’in 1916 yılında Tanin adlı gazetede yazdığı makalelerle beraber,
1922/1923’te öncelikle Diyarbakır da Küçük Mecmua da ve daha sonra çeşitli
yazarlarla birlikte bir kitap biçiminde halifeliğe dair yazıları, laiklik ilkesinin
yürürlüğe sokulmadan önceki zeminin hazır tutulmasında büyük roller oynamıştır.
Bu bağlamda laiklik, toplumun hazır olmaması sebebiyle yürürlüğe sokulamamıştır.
İktidarı elinde bulunduranlarının kaynağının ulus olması ve devletin dini hakkında
hiçbir maddenin yer bulmadığı 1921 Anayasası, zamanın koşulları gereği iktidarın
kaynağını dinden beslenen saltanat makamının hukuki varlığını tanımak zorunda
bırakılmıştır (Turhanlı,1993:15).
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Eğitim alanına bakıldığında laikleşme yolunda önemli girişimler vardır.
İttihatçıların önde gelen liderleri mesleki ve milli eğitimle beraber laik bir eğitim
ilkesini uygulamayı hedeflemişler ve bu fikri tartışma konusu yapmışlardır. Fakat
yine koşulların ve zamanın uygun olmaması sebebiyle bu hedefler uygulamaya
geçilememiş ve yine Cumhuriyet dönemine bırakılmıştır. Bu hedef için koşulların
hazır olmadığının en açık göstergesi, 1921 yılında ki Sakarya Savaşı esnasında
Atatürk’ün mecliste bulunmaması fırsat sayılarak okulların Şer’iyye Bakanlığı’na
bağlanması ve adalet, eğitim, evkaf ve şeriat işlerinin Şeriat Komisyonu isimli bir
kurulunun

yetkisine

alınması

gibi

düşünceler

tartışma

konusu

olmuştur

(Dinç,1999:7).
Atatürk, ilk defa laik eğitim sistemi fikrinin üzerinde 1922’nin Martında
TBMM açılışında ki konuşmasında dile getirmiştir (Gazalcı,1998:69).
Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü döneme genel bir çerçeveden bakıldığında
birtakım yenilikler laikleşme etrafında nitelendirilebilirse de var olan devlet yapısı
din ile iç içe geçmiş olduğu için uygulanış sebebi olarak laiklik gösterilmemiştir. Bu
yeniliklerin temel nedeni, toplumun mevcut problemlerinin çözüme kavuşması ve
devletin sıkıntılı dönemden kurtarılmasıdır. Örneğin 1910, 1914, 1917 tarihlerinde
medreselerin düzenleme yapılması ile ilgili alınan kararlar daha çok programlara ait
bilimlerin eklenmesini içermiştir. Bu şekilde gittikçe daha çok seküler eğitim kolu,
ders programlarına eklenmiş olacaktır (Karakütük,2001:45).
Laikleşme ve modernleşme yolundaki uygulamalar ulema açısından da genel
olarak büyük bir tepki ile karşılanmamış, hatta bunlara müsaade verilmiştir. Nitekim
Müslüman olmayanlara eşitlik hakkı verilmesi şeyhülislam tarafından “ızdırar”
biçimiyle meşru hale getirilmiştir (Türköne,1993:61).
Ayrıca İslam’ın devlet işlerinde diğer inançlardan imtiyazlı olması, Müslüman
tebaanın gereksinimlerini yürüten kamu kurumunun bulunması, bütün dinsel
cemaatlerin aynı kanunlarla yönetilmemesi, özel hukuk ilişkilerinin şer’i emirlere
uygunluğunun devlet tarafından kontrol edilmesi, eğitim, yargı, dini danışmanlık gibi
hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesi ve hükümdarın aynı zamanda halife
olmasının neticesi olarak hakimiyeti meşruiyetinin ilahi bir kaynağı dayanak
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göstermesi vb. Osmanlı Devleti yönetim sisteminin laikleşmiş olduğunu söylemeye
engel olmaktadır (Ortaylı,1999:191-195).
Osmanlı Devleti’nin yenileşmesi dünyevi bir karakterdedir ve uzun yıllardan
bu yana batıl inançları dini bilgi olarak algılayan toplumun talebiyle gerçekleşen bir
hareket olmaktan çok yukarıdan aşağıya doğru, devlet adamlarının ve aydınlarının
talepleri sonucu kendini gösteren bürokratik bir olgudur. Fakat bu karakter,
Cumhuriyet döneminde laikliğe evrilen bir trend takip etmekle beraber hukuk ve
eğitim sahasında daha çok kendini göstermiştir. Cumhuriyet olgusunun ve laikliğin
oluşumunda söz sahibi olan bireyler, Osmanlı mekteplerinden yetişmiş kimselerdir.
Batı etkisi ile açılan yeni okullar, temelde Batı fikri etrafında eğitim-öğretim verdiği
için eğittikleri aydınlar da problemlere karşı çözüm önerileri sunarken dinden daha
çok Batı fikrini kaynak esas alıyordu. Bu sebeple laikleşme sürecinde entelektüel
nitelikte

en

büyük

katkının

mekteplerden

geldiği

söylenebilmektedir

(Hocaoğlu,1995:149; Dursun,1995:36).
Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminde askeri nitelikteki okullar dini etkinin
dışında tutulmaya çalışılmışsa da sivil okullarda bu durumu gerçekleştirmek pek de
mümkün olamamıştır. Son dönem Osmanlı Devleti eğitim sistemini idari
örgütlenmesi içinde Meşihat Makamı, Maarif Bakanlığı ve diğer bakanlıklar
Müslümanların eğitim ile ilgili işlerini, gayrimüslim cemaat örgütlerinin ise kendi
eğitim işlerinden sorumlu tutulmuştur (Dinç,1999:5).
Bu bağlamda medreseyi ıslah konusunda birtakım girişimler olduysa da bu
teşebbüsler yapıyı temelden etkileyecek düzeyde olmamıştır. Mekteplerde ise bunun
tam karşısında modern aracılardan da faydalanılarak önemli düzenlemeler ve
değişiklikler yapılmıştır. Buradan yetişenler de ulema sınıfının yerini alarak onların
eğitim, siyaset ve hukuk alanlarındaki görevlerini üstlenmişlerdir (Berkes,1993:40).
Türkiye’de sekülerleşme hareketi batılılaşma süreci ile başlatılabilir. Laikleşme
yolunda İkinci Meşrutiyette önemli düzenlemeler yapılmışsa da özellikle iktidarın
meşruiyet kaynağının ne olduğuna bakacak olursak laiklik ancak Cumhuriyet ile
beraber başlamıştır denilebilir (Mert,1994:17).
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Fakat günümüzde Türkiye’nin seküler sistemle yönetilen tek İslam ülkesi
olmasının temellerinin Osmanlı Devleti’nde hayata geçirilen yeniliklere dayandığını
söylemek mümkündür (İnalcık,1999:110).
2.2.2. 1923’ten günümüze laiklik
Türkiye’de devlet-din ilişkileri açısından köklü değişim cumhuriyetin ilanıyla
yaşandığı söylenebilir. Bu değişim fikir olarak kökleri hiç kuşku yok ki cumhuriyet
öncesi dönemde karşımıza çıkmaktadır, fakat bu fikirler köklü şekilde uygulama
imkanına cumhuriyet ilanından sonra kavuşmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra
kesin bir tutum sergilenerek laik bir devlet ve dünyevi(seküler) bir toplum yaratma
uğraşlarının başladığını görmekteyiz. Rutsow’un da belirttiği gibi çok az ülke tüm
sosyokültürel ve siyasal yaşamından bu dönem Türkiye’si kadar hızlı ve kapsamlı
değişiklikler geçirmektedir (Yıldırım,2011:39).
Laiklik kavramı, bir fikir halinde 20.yüzyılın başında Türkiye’de ki çoğu aydın
kişilerin kafasında belirmişti. Gökalp’ı, çağdaşlaşabilmek için hukukun klerikalizm
ve teokrasi artıklarından arındırılması, yasa yapma ve memleketi yönetebilmek için
yetkinin yalnız milletten alınması gerektiği biçimindeki ifadesi bunun bir emsalidir.
Fakat bu fikri eylem haline getirme başarısı Atatürk’e ait olduğunu söylemek
mümkündür (Sarıkoyuncu,2002:69).
Atatürk’ün siyasi yol haritasının en önemli kuralı, siyasi kurumları ile beraber
Osmanlı devlet düzenini sürdürmek istememesidir. Başka bir nokta da bu düzenin
yerine geçirmeyi düşündüğü Batı medeniyet yapısını kabul etmektir. Son olarak
diğer bir kural ise, dinin hakimiyetinden kurtularak laikleşmiş bir sistem getirmektir
(Türköne,1993:245).
Laikliğin kabul edilişi ile beraber yeni kurumlarla eski kurumlar arasındaki
anlaşmazlıkların kaldırılması hızlanmış, çağdaş toplumlara özgü politik yapı, hukuk
düzeni ve yönetim sisteminin oluşturulmasına geçişin gerçekleşmesi mümkün
olmuştur. Bu sayılanlarla beraber aynı kültürel mirası ve dili paylaşan toplumun
mezhep çatışması içinde olmasının önüne geçilmiştir (Ortaylı,1999:201).
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Laikliğin pratikte en zor tarafı toplumun laikliğe karşı çıkanların etkisi altında
bulunmasıdır. Zaten kilise gibi teşkilatlı bir kurumu olmayan toplumlarda problem,
dini otoriteyi ya da iktidarı gerçekleştirme arzusunda bulunan geleneksel güçlerle
değişimden taraf olan güçler arasında olmaktadır. Bu bağlamda en önemli sorun,
aydınları ve halkı, İslam inancının hukukta ve siyasette artık bir yerinin
bulunmadığına, onun yerinin kişisel vicdanlar olduğuna inandırma hedefidir
(Karaman,1997:31).
Bu yüzden aşırı bir tepki ile karşılaşmamak için laiklik hemen uygulamaya
konmamış, bu işlem zamana bırakılmış, sırası ile devlet, hukuk ve öğretim yapısı
düzenlenmiştir (Ünsal,1981:109). Ayrıyeten savaşların meydana geldiği bu dönemde
bu prensibi açıkça ortaya koymak da iç barışın sağlanması bakımından tehlikeli bir
hal alabilirdi. Savaş alanlarından zafer ile çıkabilmek için toplumun bütün
dinamiklerini bir bütün şeklinde kullanmak gerekliydi. Bu sebeple Atatürk, dinsel
kurumlardan ve din adamlarından faydalanmayı amaçlamıştır (Oğuz,1996:138).
Laikliğin devreye girmesinde gerçekleştirilen en önemli uygulamalar;
saltanatın 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılması ve hemen arkasından halifeliğin 3
Mart 1924 tarihinde kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılmasıyla siyasi ve dini otorite
ayrılmış; fakat devletin dinsel kimliğini ortadan kaldıramamıştır. İşte tam bu
bağlamda

halifelik

kaldırılmış

ve

dinsel

kimlik

sorunu

çözülmüştür

(Berkes,1993:98).
Saltanatın ve halifeliğin hemen kaldırılmamasının ve “Türk Devleti’nin dini
İslam’dır” ibaresinin 1924 Anayasasında bulunmasının sebebi, bunları kaldırmak için
koşulların ve zamanın uygun olmayışıdır (Başgil,2003:206). Nitekim Atatürk de bu
kurumların fazlalık olduğu ve oldukça kısa bir süre zarfında kaldırılması gerektiği
fikrindedir. 1924 Anayasasının 2.maddesinde “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır”
hükmünü taşımaktaydı ancak bununla beraber köklü değişikliklerin bir bölümü bu
madde halen yürürlükte olduğu zaman yapılmıştır (Ateş,2000:31).
Ayrıyeten 1921 yılında TBMM tarafından ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanununun
kabul edilmesi ile beraber hakimiyetin millete has bir durum olduğu anlayışı yeni
yöneticilerin ana ilkesi haline gelmiştir. Bu durum ise saltanat ve halifelikle çelişen
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bir prensiptir. Saltanat ve halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin kurulması bu
sorunu kökünden çözüme kavuşturan en önemli inkılaplardır (Berkes,1993:109).
Cumhuriyetin ilanı, Türk halkının ikinci defa geçirdiği önemli bir değişimdir. İlk
değişimin şaman inancından İslam devletine geçiş, ikinci değişim ise şeriat
sisteminden demokratik-laik sisteme geçiştir (Özgen,1995:75).
Bu bağlamda kaynağı dinden olan siyasi iktidar anlayışı yerine kaynağı halk
olan bir egemenlik anlayışı geçmiş oldu. Artık laik prensiplerin hakim olduğu devlet
yapısı için zeminin uygunluğu sağlanmış oldu. İlk uygulamalar olarak 1924 yılında
anayasada dinsel

içeriğe sahip

olan

yaptırımlar ve halifelik makamının

kaldırılmasıdır. 3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye Vekaleti kaldırılıp bu kurumun görevi
Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiştir. Yapılan bu değişiklik, kamu hukukuna
ek olarak özel hukuk sahasının ve adalet dağıtım görevinin de laik bir hal alacağının
belirtisiydi(Akseki,2001:134).
Hukuk alanında yapılan önemli değişimler, İtalyan Ceza Kanunu, Alman
Ticaret Kanunu ve İsviçre Medeni Kanunu esas alınıp hazırlanan Türk Ceza Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun oluşturulması ayrıca şer’i
mahkemelerin kaldırılması -8.4.1924- gibi uygulamalardır. Bu kanunlar seküler
konularda

yapılmış,

dinin

ibadet

boyutuna

hiçbir

biçimde

müdahalede

bulunulmamıştır (Karakütük,2001:50).
4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükun Yasası, 30 Kasım 1925 tarihinde Tekke
ve zaviyelerin kapatılması, 16 Ekim 1926 tarihinde Medeni Kanununun kabul
edilmesi, 1924 Anayasasının 2.maddesinin kaldırılması, 1928 yılında yeni Türk
harflerinin kabul edilmesi ve 10 Nisan 1928 tarihinde anayasadaki devletin dininin
İslam olduğu ibaresinin kaldırılması, 10 Nisan 1928 tarihli 1222 numaralı Teşkilat-ı
Esasiye Yasasının Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un da belirtilen milletvekili
yeminlerinden dinsel içerikli ifadelerinin kaldırılması ve 5 Şubat 1937 tarihinde
Anayasaya “Tür Devleti’nin laik olduğu” ifadesinin eklenmesi en önemli
uygulamalardan sayılabilir (Kuloğlu,1998:21).
Devlete rakip bir otorite olmasından çekinildiği için dine bir cemaat
örgütlenmesi için olma imkanı tanınmamıştır. Tekke ve zaviyelerin, medreselerin
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kapatılması, bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli uygulamalar olmayınca hukuk
alanından soyutlanan din, devletin denetiminde ve kontrolünde olmak koşuluyla
sadece ibadet, inanç ve ahlak alanıyla sınırları çizilmiştir (Ocak,2003:60).
Atatürk’ün ifade ettiği üzere sosyal koşullar yeterli hale gelinceye kadar
olağanüstü bir kamusal düzen olarak ibadet mekanlarının masraflarının karşılanması
ve koruma altına alınması, din görevlilerinin sağlanması gibi işlemler devletin
üstleneceği görevler arasına alınmış, teolojik fikirler ileri sürme, dinsel doktrin
yayma gibi davranışlar devletin dışında kalan işler kapsamında kabul görmüştür
(Berkes,1993:23).
Bahsi geçen dini işleri yapmak üzere de Başbakanlığa bağlı -şimdi ise
Cumhurbaşkanlığa bağlı hale gelmiştir- olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve dini eğitimin devlet tarafından üstlenilmesi, inkılapların
yerleşik hale gelmesi sırasında dini verilerden faydalanılması gibi uygulamaların,
devlete dini alanla ilgili geniş bir müdahale ve denetim yetkisi tanıdığı ayrıca bir tür
laisizme yönelme olduğu biçimindeki eleştirilerle beraber bu durumu devletin bekası
için mubah gören fikirler o günden günümüze halen varlığını sürdürmektedir
(Küçükağa,1996:41).
Laikleşme sürecinin 1937 yılında anayasada yer bulmasından önce böyle bir
aşamaya gelebilmek için yapılan düzenlemelerden doğrudan bir etki söz konusu
olmasa da dolaylı olarak etkide bulunan uygulamalar arasında Batı takviminin kabul
edilmesi, tekke ve zaviyelerinin kapatılması, Latin alfabesinin kabul edilmesi, Şapka
Kanununun kabul edilmesi vesaire bulunmaktadır. Bu düzenlemeler üstlendikleri
görevler göz önüne alınırsa bu süreç içinde toplumu dini kültürden uzaklaştırarak
laik-seküler kültüre yönlendirmede ciddi bir öneme sahiptir. Örneğin 1925 yılında
çıkarılan Şapka Yasası basit bir düzenleme gibi görünse de bazıları tarafından bir din
kisvesi şeklinde empoze edilen şapkanın fesin yerine giyme zorunluluğu getirilmekle
bir fikir devrimi yapılmak hedeflenmiştir. Bu yasayla laik fikri halk arasında
yayılması yönünde de önemli bir basamak atılmış oldu(Dursun,1995:22). Bu tür
düzenlemeler, dinsizlik ve dine saldırı şeklinde yorumlandığı gibi dini aslına geri
döndürmeyi hedeflemek, onu her türlü insani müdahaleden koruyup kollama
biçiminde de yorumlanmıştır (Yakıt,1999:3).
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Eğitim alanında yapılan çarpıcı değişiklikler ise Tanzimat Dönemi’nden
itibaren süren düalist yapıya son verilerek Tevhid-i Tedrisat Yasası ile eğitimin tek
bir elde birleştirilmesidir. Türkiye’nin laikleşmesi bakımından bu durum oldukça
önemlidir. Ek olarak Tevhid-i Tedrisat ile laikliğin anlam bakımından aynı olduğu
fikrinde olanlar da vardır (Genç,1999:254). Bu adımla beraber eğitim sistemimiz
materyalist, deist ve pozitivist bir temele dayandırıldı. Oluşturulan bu sistemi
benimsetebilmek için Batılı aydınların kitaplarından yararlanıldı. Olayın ilginç tarafı
Batı’dan bu biçimde faydalanılırken sadece Fransız materyalizmi ve pozitivizmi esas
alınmış, İngiliz empirizmi ya da Alman rasyonalizmi hiçbir şekilde dikkate
alınmamıştır (Duran,1997:137).
Daha sonradan dinsel eğitim veren medreselerin de kapanması ile beraber
laikleşme süreci adına hiçbir engel kalmadı ve dini eğitimin teşkilatlanması doğrudan
doğruya devletin kontrolü, denetimi ve gözetimine bırakılmış oldu(Dündar,2002:8).
Bu inkılaplardan çok fazla sayılmayacak ölçüde tepki ile karşılanmamasının en
büyük sebebi ise halifeliğin kaldırılması, şer’iye mahkemelerinin ve medreselerin
kapatılması gibi birtakım düzenlemeler neticesi olarak devlet yapısında ulemanın
işlevlerinin azaltılmasıyla ilgili uygulamalar yapıldığı sırada ulemanın desteğinden
faydalanılmasıdır (Zengin,2002:202-212).
Atatürk döneminde tek parti olarak laikleşme sürecinde düzenlemeler
gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu süreci nasıl geçirdiği bu dönemin
aydınlatılması açısından önemlidir. 9 Eylül 1923 tarihli toplantısında CHP’nin kabul
edilen tüzüğünün üçüncü maddesiyle millet ve devlet işlerinde dünya ile dinin
birbirlerinden ayrılması kabul edilmiştir. 1927 yılında ki İkinci Büyük Kongre’de ise
program içerisinde laik kavramının CHP’nin sıfatları içinde olduğu ifade edilmiştir
(Dursun,2002:22). 1931 yılında ki kurultay da içerisinde laiklik kavramının da
bulunduğu altı ok kabul edilip parti programına laiklik kavramı şu şekilde
tanımlanmış:
“Cumhuriyet Halk Fırkası; devlet yönetiminde bütün kanunların, nizamların ve
usullerin fen ve bilimlerinin çağdaş medeniyete sağladığı şekil ve esaslara ve dünya
gereksinimlerine göre yapılmasını ve uygulanmasını ilke olarak kabul etmiştir.”
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“Dini inanç ve anlayış vicdani olduğu için fırka, din fikirlerini dünya ve devlet
işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin çağdaş ilerlemesinde başlı başına
başarı etkeni görmektedir.”
Atatürk, 1939’da toplanacak olan CHP Büyük Kongresi için yapmış olduğu
program hazırlığında, 1931 Programında birtakım değişiklikler olmasına karşın
hemen hemen aynı ifadelerle yineler. “Din anlayışı vicdani olduğundan parti, dünya
ile din işlerini ve devlet politikasını birbirinden ayrı tutmayı milletimizin çağdaş
medeniyet

yolunda

ilerleyebilmesi

için

başlı

başına

başarı

etkisi

görür”(Perinçek,1998:33).
Bu fikir karşısında 18 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
beyannamesinin 6.maddesinde partinin İslam düşüncesine ve itikadına saygılı
olduğunu ifade etmesi iki parti arasındaki fikir farklılığını ortaya koymaktadır
(Dursun,2002:13).
1 Mart 1924 tarihinde ilk olarak laiklik, Atatürk tarafından İslam inancının
yüzyıllardır içinde bulunduğu siyasetten ve hukukun dayandığı boş inançlardan
arındırılmasının gerektiği sözleriyle nitelendirilmiştir (Küçükağa,1996:67). Uzun
süren mücadelenin neticesinde 1937’de 3115 numaralı ve 5 Şubat 1937 tarihli
“Türkiye Devleti; milliyetçi, cumhuriyetçi, devletçi, halkçı, laik ve inkılapçıdır”
ibaresi ile ilk kez “laik” kavramı zikredilip 1924 Anayasası içerisinde yer almıştır.
Fakat laikliğin yerleşebilmesi için toplumsal bir isteğin henüz mevcut olmayışına
dair fikirler de o günden beri dile getirilmiştir (Narlı,1994:25).
Bu anayasanın 19.yüzyılın pozitivist anlayışına dayanıp bir ideoloji biçimine
gelen “laikçilik” olarak uygulandığı biçiminde eleştiriler olmuştur (Arabacı,2003:9).
Dolaylı veya Dolaysız olarak laiklik ile ilgili yapılanları maddeler şeklinde
somutlaştırıldığında;
1) Devletin Laikleştirilmesiyle İlgili Yapılan Birtakım Düzenlemeler:
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a) Samsun’a gidiş. Amasya’da alınan kararlar, Erzurum Kongresi ve Sivas
Kongresi ile ulusun kendi kaderini kendisinin tayin etmesi yani Self Determinasyon
prensibinin vurgulanması.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması.
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” prensibinin kuruluşun ve kurtuluşun
simgesi olması.
c) 20 Ocak 1921 tarihinde Anayasanın kabul edilmesi.
d) 1 Kasım 1921 tarihinde Saltanatın kaldırılması kararı.
e) 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesi.
f) 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliğin kaldırılması.
g) 20 Nisan 1924 tarihinde Anayasanın kabul edilmesi.
h) 10 Nisan 1928 tarihinde Anayasadan Türkiye Devleti’nin ‘Dini İslam’dır’
ibaresinin çıkarılması.
ı) 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada düzenleme yapılıp Türkiye Devleti’nin
milliyetçi, cumhuriyetçi, devletçi, halkçı, laik ve inkılapçı olduğu ifadelerinin
anayasada yer bulması(Eroğlu,1982:58).
2) Hukukun Laikleştirilmesiyle İlgili Yapılan Birtakım Düzenlemeler:
a) 8 Nisan 1924 tarihinde Şer’i Mahkemelerinin kaldırılması.
b) 30 Kasım 1925 tarihinde Tekke ve Zaviyelerinin kapatılması.
c) 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi.
d) 15 Mayıs 1929 tarihinde Deniz Ticaret Kanunun kabul edilmesi.
e) 5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi.
f) İsviçre’den Borçlar Kanunu ve Medeni Kanununun alınması.
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g) İtalya’dan Ceza Yasası’nın alınması.
h) Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın alınması.
ı) 1932 yılında İsviçre’den İcra ve İflas Kanununun büyük bir bölümünün
alınması biçiminde sıralanabilir (Eroğlu,1982:59).
3) Eğitimin Laikleştirilmesiyle İlgili Yapılan Birtakım Düzenlemeler:
a) 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi.
b) 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesinin açılışı.
c) 26 Aralık 1925 tarihinde Uluslararası Saat ve Takvimin kabulü.
d) 24 Mayıs 1928 tarihinde Latin Sayılarının kabul edilmesi.
e) 1 Kasım 1928 tarihinde Latin Alfabesinin kabul edilmesi.
f) 10 Haziran 1933 tarihinde Maarif Teşkilatı Hakkındaki Yasanın kabul
edilmesi.
g) Yeni dil ve tarih anlayışının oluşturulması: bu düzenleme bağlamında dil ve
tarih anlayışında millileşme hedefi güdülmüştür;
g.1) 15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarih Kurumunun kurulması.
g.2) 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dil Kurumunun kurulması.
h) 1932 yılında Halkevlerinin kurulması.
ı) 1 Ağustos 1933 tarihinde Üniversiteler Yasasının çıkarılması.
ı.1) Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin açılması.
ı.2) Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarların açılıp Mekteb-i Sanayi-i
Nefisenin kapatılması(Eroğlu,1982:60).
4) Kültürün Laikleşmesiyle İlgili Yapılan Birtakım Düzenlemeler:
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a) 25 Kasım 1925 tarihinde Kılık/Kıyafet değişikliğinin uygulanması.
b) 27 Kasım 1934 tarihinde Soyadı Kanunun çıkarılması.
c) 30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı Yasa ile Meclis, tarikatlara yasak getirir,
tekke, zaviye ve türbeler kapatılıyordu.
d) 25 Aralık 1925 tarihinde Meclis tarafından dervişlik, büyücülük, muskacılık,
falcılık, emirlik, seyitlik, üfürükçülük, şeyhlik gibi sıfat ve sanların kullanılması ve
saydıklarımıza ait özel kılık/kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır (Karal,2000:48).
Bu bölüme son olarak Atatürk’ün laiklikle ilgili fikirlerini demeç ve
söylevlerinden aktarmaya çalışarak Türkiye’de anayasal süreç içerisinde laiklik
incelenmeye çalışılacaktır.
“Mensubu olmakla mesut ve tatmin olduğumuz İslam dinini asırlardır alışılmış
olduğu üzere bir siyaset aracı durumundan kurtarmak ve yüceltmenin kesin gerekli
olduğu gerçeğini gözlüyoruz. Tanrısal ve kutsal olan inanç ve vicdani kanaatlerimizi,
dönek ve karışık olan her türlü çıkar ve tutkusuna sahne olan siyasetçilerden ve
siyasetin bütün organlarından bir an önce ve kesinlikle kurtarmak, milletin uhrevi ve
dünyevi saadetinin emrettiği bir zorunluluktur”(Atatürk,1987:330).
“Din gerekli bir müessesedir. Dinsiz bir milletin devamına imkan yoktur.
Yalnız şurası var ki din, kul ile Allah arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din
istismarına müsaade edilmemelidir. Din üzerinden maddi menfaat temin edenler,
iğrenç

kimselerdir.

İşte

biz

buna

müsaade

etmiyoruz

ve

bu

duruma

karşıyız”(Atatürk,1987:77).
“Türkiye artık şeriat ve din oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi
oyuncular varsa kendilerine başka alanlarda sahne arasınlar”(Atatürk,1987:76).
Atatürk’e göre din, bireylerin vicdanlarında yer bulması gereken kutsal bir
kavramdır. Bu fikirden yola çıkan Atatürk 31 Ocak 1923 tarihinde şu sözleri
söylemektedir; Bizim dinimiz en tabii ve en makul dindir. Ve fakat bundan dolayıdır
ki, son din İslam olmuştur. Bir dinin tabii olması için mantığa, akla, fenne ve ilme
uyması gereklidir. Bizim dinimiz bu kriterlere tamamen uygundur (Atatürk,1987:79).
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2.2.3. 1982 anayasasında laiklik ilkesi
Türkiye Cumhuriyeti’nde laikleşme sürecini anayasada yer bulduğu süreçleri
izleyecek olursak, 1924 Anayasasında din ve devlet ilişkileriyle ilgili yalnız iki
maddeden söz edebiliriz. 2.maddesi devletinin dininin İslam dini olduğu hükmü
geçmektedir. 75.maddesine bakacak olursak “hiç kimse mensup olduğu mezhep, din,
tarikat ve felsefi içtihattan ötürü muaheze edilemez. Asayiş ve adabı muaşereti
umuriye ve kavanine mugayir olmamak kaydıyla her türlü ayin serbesttir” ifadesi
geçmektedir.
1937’de yapılan düzenlemeyle 2.maddede ki ‘dini İslam’ hükmü kaldırıldı. Ve
laiklik ilkesi ilk kez anayasaya girdi. 75.maddede ise felsefi içtihat en başa alındı,
tarikat sözcüğü ise kaldırıldı.
1961 Anayasası 2.maddede yer alan laiklik ilkesi muhafaza edildi. Anayasanın
19. ve 20. maddelerinde düşünce, inanç ve kanaatini topluca ve tek başına yayma
özgürlüğünü getirdi.
1971 yılında ki düzenleme ile bu maddede ‘bu yasak dışına çıkanlar ve başka
birini bu yolda kışkırtanlar yasaya göre cezalandırılır’ koşulunu getirdi.
1961 Anayasasının 57.maddesi siyasi partilerin program ve tüzüklerinin ‘Laik
Cumhuriyet prensiplerine uygun olma’ koşulunu getirdi.
1971 yılında 26.maddede gerekirse laik cumhuriyetin korunabilmesi için
‘toplumun basın dışı haberleşme araçlarından yararlanma hakkından feragat’
edilebileceği ibaresini getirdi.
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2.maddesinde; “Türkiye
Cumhuriyeti, halkın huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
prensiplere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
1982 Anayasası’nın 24.maddesi tüm halkın vicdan, dini inanç ve kanaat
özgürlüğüne sahip olduğunu niteler ancak; “kimse devletin sosyal, ekonomik ve
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siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma … din
duygularını ya da dini veya dince kutsal sayılabilecek şeyleri istismar edemez ve
kötüye kullanamaz” hükmü geçmektedir.
1982 Anayasası’nda, milletvekilleri meclis açılışında yemin ederken “…
demokratik ve laik cumhuriyet ilkesi…” ifadesi geçmektedir.
Ayrıyeten diyanet işleri ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nın 136.maddesine
bakacak olursak Başkanlığın “… laiklik ilkesi doğrultusunda…” görev ve
sorumluluklarını yerine getireceği ibaresi vardır (Kishalı,1988).
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3.

TÜRKİYE

BÜYÜK

MİLLET

MECLİSİ

VE

27.

DÖNEM

MİLLETVEKİLLERİNİN LAİKLİK ALGISI2
3.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Ulusal egemenliği elinde bulunduran ve 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan
Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasanın 108.maddesine bakıldığında yasama
yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu bir yasama
organıdır. Milletvekili genel seçimleri, tek dereceli, serbest, eşit, dört yılda bir, genel
oy şartlarına göre, yargı organlarının genel denetim ve yönetimi altında
yapılmaktadır. Ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yasama
dokunulmazlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
3.1.1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihçesi
3.1.1.1. Türk siyasi tarih süreci içerisinde parlamento
Türk siyasi tarihi incelendiğinde ilk parlamentonun Osmanlı Devleti
döneminde Dolmabahçe Sarayı’nda 19 Mart 1877 tarihinde yapılan törenle açıldığı
söylenebilir. Açılan bu meclis Kanuni Esasi’ye göre “Meclis-i Umumi” biçiminde
adlandırılmıştır. Bu meclisi ‘Meclis-i Mebusan’ ve ‘Ayan Meclisi’ olmak üzere iki
ayrı bölümden oluşup 20 Mart 1877’de ilk oturumunu Sultanahmet’te bulunan
İstanbul Üniversitesi yerleşkesinde yaptı. 93 Harbi sebebiyle meclis kısa sürede
dağıldı. 18 Aralık 1877 tarihinde ikinci genel seçimlerin sonrasında tekrar açıldı ve
İkinci Abdülhamit tarafından Kanuni Esasi’nin kendisine tanıdığı yetki ile 14 Şubat
1878 tarihinde kapatıldı.
İlk seçim 1908 yılında bir seçim yasası dikkate alınarak yapıldı. Seçme yaşının
25, seçilme yaşının ise 30 olduğu bu seçimlerde yalnız vergi ödeyenler oy
kullanabilirdi. 17 Aralık 1908 tarihinde tekrar açılan meclis, işgal edildiği tarihe
kadar açık kaldı. İstanbul’da ilk defa üç yıl sonra bir ara seçim gerçekleşti.
Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile ayrılmasının ardından bu meclis
2

Bu bölümde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ve tutanaklarından yararlanılmıştır.
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Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından 20 Aralık 1918 tarihinde İstanbul’un işgal
edilmesi sebebiyle resmen kapandı.
3.1.1.2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması
Atatürk çok önceden beri Meclis-i Mebusan’ın İstanbul değil, Anadolu
toraklarında toplanmasını arzu etmekteydi. İstanbul’un işgal altında olması nedeniyle
meclisin tehlike altında olduğunu savunmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu
fikrine karşın Heyet-i Temsiliye’nin yapmış olduğu toplantılarda İstanbul’da
meclisin bir araya gelme düşüncesi ağır bastı. Meclis-i Mebusan üyelerini seçmek
için Ali Rıza Paşa yönetimi altında bulunan hükümeti döneminde seçimler yapıldı.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine mensup olanlar, yapılan
seçimlerde başarılı olup Heyeti Temsiliye, seçilmiş olan milletvekillerinin Meclis-i
Mebusan’da ‘Müdafaa-i Hukuk’ isminde bir grup oluşturması arzusundaydı. Buna
rağmen Mecliste bu isimde bir grup oluşturulamadı.
Kendisinin Meclis-i Mebusan’ın başkanı seçilmesini isteyen Atatürk, aynı
zamanda Anadolu’da devam eden hareketin yasal olarak tanınmasını arzu ediyordu.
Fakat İngiliz işgal kuvvetleri Meclis-i Mebusan çatısı altında bulunan Heyeti
Temsiliye milletvekillerini 18 Mart 1920 tarihinde tutukladı ve sürgün ettirildi. 18
Mart 1920 tarihinde bu tutuklamaların ardından Meclis-i Mebusan kapanmış oldu.
Bunun üzerine Atatürk, Heyeti Temsiliye’yi temsil ederek meclisi Ankara’da
toplanmak için çağırdı. 21 Nisan 1920 tarihinde yayımlamış olduğu bir bildiriyle 23
Nisan 1920 tarihinde meclisin toplanacağını ilan etmiştir. Cuma gününe denk gelen
23 Nisan’da Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınmış olan Cuma namazının sonrasında
meclis dualar eşliğinde açıldı. Meclis-i Mebusan üyeleri ve Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden oluşan 324 milletvekiliyle kurulmuş olan meclis,
zorluklar sebebiyle 115 milletvekiliyle açıldı. 23 Nisan 1920 tarihinde gerçekleşen
toplantı sonrasında meclis isminin ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ olması kararı
alınmıştır. Yine aynı günde parlamento prosedürlerine göre, meclisin en yaşlı üyesi
olan Sinop Mv. Şerif Bey başkanlık kürsüsüne çıkıp konuşmasını yaparak Meclis’in
ilk toplantısını açmış oldu.
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Şerif Bey açılış konuşmasında “… Büyük Millet Meclisi’ni açıyorum.”
şeklinde belirtmesiyle milli egemenliği esas alan yeni Türk parlamentosunun ismi de
‘Büyük Millet Meclisi’ olarak belirlenmişti. Bu isim çoğu kişi tarafından
benimsendi. Daha sonradan Atatürk’ün bütün konuşmalarında yer bulduğu biçimiyle
ve ilk kez 8.2.1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yazılı olarak
“Türkiye Büyük Millet Meclisi” (TBMM) ismi kalıcı bir hal aldı.
3.1.2. Merkez teşkilat öğeleri
a. Genel Sekreterlik
b. Özel Kalem Müdürlüğü
c. Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
d. Koruma Daire Başkanlığı
3.1.3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısı
Meclis üyeleri, kendilerini seçenleri ya da seçildikleri bölgeyi değil, tüm milleti
temsil etmektedir.
TBMM üyeleri, göreve başlarken Anayasa’nın 81.maddesini okuyarak ant
içerler. Önceden beş yılda bir yapılan milletvekili genel seçimleri 2007 yılındaki
anayasa değişikliği referandumuyla dört yılda bir yapılması kabul edildi. Her dört
yılda bir yapılması planlanan Milletvekili Genel Seçimleri ile her ilden kanunda
geçen miktarda YSK kararı ile mazbata alarak TBMM üyeliğini elde ederler.
Mecliste bulunan siyasi partiler elde etmiş oldukları koltuk sayısına göre
hükümet, ana muhalefet ve muhalefet olarak görev üstlenirler. TBMM başkanı,
başkanlık divanı, danışma kurulu, komisyonlar ve milletvekilliği statüsü gibi
bölümlere kısaca değinecek olursak;
Başkan: Her yasama döneminde Meclis Başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar
en yaşlı üye Başkan olarak seçilir, en yaşlı ikinci üye ise Başkanvekilliği görevini
üstlenir. Milletvekillerinden en genç altı kişi de geçici olmak koşuluyla katip üyeliği
yapar. Bir yasama döneminde iki kez başkanlık seçimi yapılmaktadır. Birincisinde
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iki, ikincisinde ise üç yıl olmak üzere başkan seçilmektedir. Meclis Başkanı,
Cumhurbaşkanına gerektiği durumlarda vekalet edebilir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin birinci başkanı Atatürk’tür. Bugüne kadar 30 Meclis Başkanı seçilmiştir.
27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı Mustafa ŞENTOP’ tur.
Başkanlık Divanı: Bu kurul bir başkan, dört başkanvekili, yedi tane katip üye
ve üç idare amiri ile kurulur. Siyasi partilerin elde ettikleri milletvekili sayısı oranı
göz önüne alınarak Başkanlık Divanı’nda temsil edilir.
Danışma Kurulu: TBMM Başkanının başkanlığında vekillerden birisi ya da
siyasi parti grup başkanları veya vekillerin yazılı olarak görevlendirdiği birer
milletvekilinden kurulur. Danışma Kurulu, içtüzükte kendisine verilen görevleri
yerine getirir ve Meclis Başkanının isteği üzerine danışma niteliğinde görüş bildirir.
Komisyonlar:

Bir

yasama

döneminde

komisyonlar

için

iki

seçim

yapılmaktadır. İlk seçimin galiplerinin görev süresi iki yıl, ikinci dönem için
seçilenlerin görev süresi ise üç yıldır. Görev süreleri yeni üyeleri seçilinceye kadar
devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 18 komisyon bulunmaktadır.
Milletvekilliği Statüsü: Yalnız bir dönem için seçilen milletvekilleri, dönem
sonunda tekrar milletvekili olarak devam edebilmeleri için tekrar seçime girip
seçilmeleri gerekecektir. Belirli bir ilden aday olup seçilen milletvekilleri, sadece
seçildiği ili değil tüm Türk milletini temsil etmektedirler. Kamuda çalışan görevliler,
devlet memurları milletvekili adayı olabilmek için bulundukları görevlerinden istifa
etmeleri gerekir.
Yeni düzenleme ile 18 yaşını aşan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
milletvekili seçilebilir, fakat aşağıda belirtilen özelliklere sahip olanlar milletvekili
seçilemez;
a) Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum
bulunanlar,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere en az bir yıl ağır hapis cezası sebebiyle
hüküm giyenler,
c) Terör eylemi nedeniyle hüküm giyenler,
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d) Devlet sırlarını açığa çıkarma, anarşik veya ideolojik eylemlere katılmak ve
bu suçlardan herhangi birinden hüküm giymiş olanlar.
Yasama Sorumsuzluğu: Milletvekilliği görev süresince meclis dışında ya da
içinde belirtmiş olduğu fikir, oy ve sözlerle ilgili yasama sorumsuzluğuna sahiptir.
Bahsedilen bu hak, görev süresi sona erse dahi devam eder.
Yasama

Dokunulmazlığı:

Milletvekilleri

hakkında,

suç

işlediklerini

varsayarak, parlamentodan izin alınmadan, tutuklama, gözaltına alma gibi birtakım
cezai takibat işlemlerinde bulunulamayacağı manasına gelmektedir. Görev süresinin
bitişiyle sınırlıdır.
3.1.4. Hukuki işleyiş
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti adına görevini yerine getirir ve
doğrudan seçimle oluşmaktadır. Meclis’in en önemli yetki ve görevi yasama
yetkisidir. Bunula beraber diğer bir görevi de yürütme yetkisidir. TBMM tarafından
yapılan diğer bir yetki de, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin gensoru ve güven
oylaması yetkisidir. Meclisin çıkarmış olduğu yasalar Anayasa Mahkemesi
tarafından denetlenmektedir.
Meclis’in

çalışmalarında

şunlar

gözetilir;

TBMM

İçtüzüğü,

Türkiye

Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Başkanlık Divanında alınan
kararlar, mahkeme kararları ve teamüller.
3.1.5. Siyasi partilerin temsili
Türkiye’nin en eski partisi İttihad-i Osmani ismi altında 21 Mayıs 1889
tarihinde Sultan İkinci Abdülhamit’i tahttan devirmek maksadıyla kurulan dernektir.
Daha sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti ismini alan bu örgüt İkinci Meşrutiyet’in
ilanından sonra 18 Ekim-8 Kasım 1908 tarihleri arasında bir araya gelen kongrede
siyasi parti(fırka) haline geldiklerini duyurmuşlardır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en az yirmi milletvekili ile temsil edilebilen
siyasi partiler grup oluşturma hakkına sahip olacaklardır. Mecliste bulunan her parti
grubunun kendi disiplin kurulu bulunmaktadır. Siyasi parti başkanı eğer
milletvekiliyse doğrudan grup başkanı olduğu anlamına gelir. Parti başkanı
milletvekili değilse bir grup üyesi grup içinde yapılacak seçim ile grup başkanı
seçilebilir.
Yapılan genel seçimlerde milletvekili çıkartan fakat grup kurabilmek için
yeterli sayıya ulaşamayan siyasi partiler Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Danışma
Kurulu ve komisyonlarda temsil edilmemektedirler.
3.1.6. 27. Dönem milletvekilleri dağılımı
Tablo 1: 27. Dönem Milletvekilleri Dağılımı3
Parti Adı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
İyi Parti
Saadet Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Demokrat Parti
Büyük Birlik Partisi
Bağımsız Milletvekili
TOPLAM

3

tbmm.gov.tr

Üye Sayısı
291
139
62
49
39
2
2
1
1
3
589
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Tablo 2: Milletvekillerin Cinsiyete Göre Dağılımı4
Parti Adı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
İyi Parti
Bağımsız Milletvekili
Türkiye İşçi Partisi
Saadet Partisi
Demokrat Parti
Büyük Birlik Partisi
Genel Toplam

Kadın

Erkek

Parti Toplam

Sayı

Oran

Sayı

Oran

53
17
25
4
3
0
0
0
0
0
102

% 18,21
% 12,23
% 40,32
% 8,16
% 7,69
%0
%0
%0
%0
%0
% 17,32

238
122
37
45
36
3
2
2
1
1
487

% 81,79
% 87,77
% 59,68
% 91,84
% 92,31
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 82,68

291
139
62
49
39
3
2
2
1
1
589

3.2. 27. Dönem Milletvekillerin Laiklik Algısı5
3.2.1. Örneklemin Genel Özellikleri
Anket soruları 23.Dönem Milletvekillerine uygulanan 37 sorudan 20 sorusu
danışman tavsiyeleri dikkate alınarak düzeltilmiş olup 1 soru ise bağımsız olarak
sorulmuştur. Anket sorularının çözümlemesine geçmeden önce örneklemin bağımsız
değişkenleri aşağıda grafikler halinde verilmiştir.
3.2.1. Cinsiyet ve yaşa göre dağılım
İnsan yaşamı doğumdan ölüme kadar geçen süre diliminden ibarettir.
Çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemlerde insan gelişir ve aynı zamanda farklı yaş
gruplarında birtakım olgular ve olaylar karşısında farklı algılama biçimleri ve tutum
sergilemektedir. Bu bağlamda cinsiyetin de insanın fikirlerine, dünya görüşüne,
sosyal olgu ve olaylara bakışına etki etmesi kaçınılmazdır.

4

tbmm.gov.tr
Kıyaslama yapılacak anket çalışmasının künyesi ;
Yıldırım, Y. (2011). 23.Dönem Milletvekillerin Laiklik Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
5

60

Tablo 3: Cinsiyete Göre Dağılımı (S.1)
Cinsiyete Göre

n

%

Erkek

78

%78

Kadın

22

%22

Toplam

100

%100

Tablo 3’ e bakıldığında örneklemin cinsiyet bağlamında dengeli bir dağılım
sergilenmediğini görmekteyiz. Çünkü 27.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde
kadın milletvekillerin sayısı 102 iken erkek milletvekillerin sayısı 487 olması
aralarında ciddi bir fark olduğunu göstermektedir. Bu durum 23.Dönem
Milletvekillerinde de görülmüştür. Örneklemimizde kadın sayısının erkeklere oranla
çok az olmasından dolayı örneklemde cinsiyet bağlamındaki dağılım erkek
milletvekilleri yönünde ciddi farklılıklar göstermiştir. Cinsiyet bağlamında ki bu
ciddi fark kadınların geçmişte olduğu gibi şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisinde
yeterince temsil edilmedikleri sonucuna ulaşılabilir. Bu sonuç ülkemizin kültürel,
siyasal ve sosyal gibi etkenleri başlıca nedenler olarak ileri sürülmektedir.
Tablo 4: Yaşa Göre Dağılımı (S.2)
Yaş Durumu
22-30
31-40
41-50
51 ve Üzeri

n
2
31
55
12

%
%2
%31
%55
%12

Toplam

100

%100

Tablo 4’ye bakıldığında örneklemin yaş kategorisine göre dağılımını
görmekteyiz. Görüldüğü üzere katılımcıların %55’i orta yaş grubunda olduğu
görülmektedir. Bu yaş grubunda olan milletvekillerimizin çoğunun tecrübeli yani
yıllardır vekillik yaptıkları uygulama sırasında tespit edilmiştir. Milletvekili seçilme
yaşının 25’ten 18’e indirildiği göz önüne alındığında gençlerin siyasetle yeteri kadar
ilgi duymadıkları veya tercih edilmediklerini söylemek mümkün. Ancak daha önceki
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dönemlere ve 23.Döneme bakıldığında milletvekili yaş oranının her geçen dönem
gençleştiğini söylemek mümkündür.
3.2.2. Partiye göre dağılım
Tablo 5: Partilere Göre Dağılım
Parti

n

%

AKP

36

%36

CHP

30

%30

MHP

14

%14

İP

10

%10

HDP

10

%10

Toplam

100

%100

Tablo 5’e bakıldığında örneklemin partilere göre dağılımını göstermektedir.
Tablo 3’te ki partilerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinde 27.Dönem de
görevli ancak siyasi grubu bulunmayan yaklaşık 3 6 Bağımsız Milletvekili, 2 Türkiye
İşçi Partisi, 2 Saadet Partisi, 1 Demokrat Partisi ve 1 Büyük Birlik Partisine üye
milletvekilleri de bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne
baktığımızda mecliste herhangi bir partinin siyasi grup oluşturması için en az 20
milletvekili

olması

gerektiğinden

yukarıda

sayılan

partilerin

siyasi

grup

oluşturamadıkları görülmektedir. Türkiye’de her seçim döneminde 10’dan fazla
siyasi parti seçimlere girmesine karşın mecliste grubu bulunan yalnız beş siyasi parti
temsilcilerinin varlığı tespit edilmiştir. Bu sayı 23.Dönem’de dört siyasi parti idi. Bu
durumun en büyük nedeni %10’luk seçim barajı olarak göstermek mümkündür.
3.2.3. Öğrenim durumu
İnsanın fikir ve davranışlarını etkileyen birçok faktörden bahsedilebilir ancak
bunların içinden en önemli gördüğümüz hiç şüphesiz eğitimdir. Bireyin doğduğu
andan hayatının sona ermesine kadar devamlılık gösteren bu süreçte kişi, eğitim
Tbmm.gov.tr adresinden alınan tabloda 3 Bağımsız Milletvekili gözükmektedir ancak bu süreçte
bağımsız olan 3 ten fazla milletvekilinin varlığından bahsedebiliriz.
6
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seviyesine göre yaşamı anlamlandırma ve algılamada birtakım farklılıklar
sergilemektedir.
Tablo 6: Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (S.3)
Öğrenim Durumu

n

%

Ortaöğretim (Lise)

2

%2

Üniversite

73

%73

Lisans Üstü(Doktora)

25

%25

Toplam

100

%100

Tablo 6’e bakıldığında anket çalışmamıza katılan örneklemin öğrenim
durumlarının dağılımı şekillenmektedir. Araştırmamıza katılan katılımcıların
yaklaşık %73’ü üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Örneklemimizin çok az
bir bölümü ortaöğretim(lise) mezunu olduğunu göz önünde bulundurulduğunda anket
çalışmamıza katılan katılımcıların büyük bir kesimin eğitim seviyesi yüksek
olduğunu ve bu anket çalışmasının geçerliliğin-güvenirliğinin artırmasına olumlu bir
biçimde katkı sağladığı söylenebilir. TBMM çatısı altında milletvekillerimizin
öğenim durumlarının yüksek olması meclisin ne derece kaliteli olduğunu ve
verimliliğini olumlu bir seyirde etkilediğini ifade edebiliriz.
3.2.4. Dini eğitim yeterliliği
Din, toplumsal dünyayı anlaşılır hale getiren ve kişileri toplumsal düzene güçlü
ve gönüllü bağlayan süreçler ve kurumlar olarak tanımlanabilir (Bilgin,2000:45-47).
İslam inancı yalnız bir dini inanış manzumesi değil; aynı zamanda ekonomik,
kültürel ve sosyal tarafları da olan bir dindir. Bu da İslam inancının yaşamın her
alanına ve hatta her anına yöneliktir denebilir. Bu sebeple İslam inancı, toplumsal ve
bireysel hayattan ayrı tahayyül edilemez. Bu bağlamda dini eğitim ve dini bilgi
seviyesi farklı olgular ve olaylar karşısında çeşitli algılama ve tutum biçimleri
gösterebilmektedir.
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Tablo 7: Dini Bilgi Düzeyine Göre Dağılımı (S.4)
Dini Bilgi Düzeyi

n

%

Çok Yeterli

3

%3

Yeterli

93

%93

Az Yeterli

4

%4

Yetersiz

0

%0

Toplam

100

%100

Tablo 7’e bakıldığında örneklemin dini bilgiler konusunda kendilerini hangi
seviyede gördükleri ile alakalı dağılım gözükmektedir. Dini bilgi konusunda anket
çalışmamıza katılan katılımcıların tamamına yakını (%93) kendilerini dini bilgi
seviyeleri açısından yeterli buldukları tespit edilmiştir. 23.Dönem milletvekillerinde
bu oran %50,5 idi. Katılımcıların %3’ü çok yeterli ve %4’ü az yeterli olarak
görülmüştür. Anket uygulaması sırasında birkaç katılımcı kendilerinin dini bilgi
aldıklarını fakat kendilerine yetecek düzeyde olmadığını, ek olarak dini eğitime
ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Bir kısım katılımcı da okul eğitiminden kalan
dini bilgilerle yetinmek durumunda kalındığını, dini konuların birçoğunu
unuttuklarını ifade ederek bu konuda kendilerini yetersiz görmüşlerdir. 23.Dönem ile
kıyaslandığında az yeterli oranının %42,6 olması, gelinen bu noktada dini bilgiler
konusunda yeterlilik seviyesinde bir artıştan söz etmek mümkündür.
3.2.5. Bilgi kaynakları
Tablo 8: Bilgi Kaynaklarına Göre Dağılımı (S.5)
Bilgi Kaynakları

n

%

Yazılı ve Görsel Medya

31

%31

Kitaplar Okuyarak

59

%59

Kulaktan Dolma

0

%0

Okul Öğrenimimden Kalma

9

%9

Özel Araştırmalar

1

%1

Toplam

100

%100
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Tablo 8’ya bakıldığında katılımcıların laiklik ile ilgili bilgi kaynaklarının
dağılımı gösterilmektedir. Ülkemizde en çok tartışma konusu haline gelen
kavramların başında gelen laiklik kavramıyla ilgili yasama faaliyetinde bulunanların
%59’u laiklikle ilgili bilgileri kitaplar okuyarak ve %31’i yazılı ve görsel medyadan
bilgiler edindikleri görülmektedir. 23.Dönem ile kıyaslandığında %43,6’sı kitaplar
okuyarak, %31,7’si ise okuldan öğrendikleri bilgiler olduğu tespit edilmiştir.
27.Dönem milletvekillerin yalnızca %9’u okul öğreniminde aldığı bilgiler ile
yetindiği gözlemlenmiştir. Aradaki dört dönem sonrasında vekillerimizin okuldan
öğrendikleri ile yetinmediğini laiklik hakkında daha çok kitaplar okuması sevindirici
bir bulgu olmuştur. Uygulama sırasında vekillerimizin güvenilir kaynaklardan
yararlanamadıklarını, özel bir araştırma yapmaya vakitlerinin olmadıkları şeklinde
yorumlarıyla bu konudaki eksikliklerini dile getirip özeleştiri yaptıkları görülmüştür.
Laiklik gibi mühim konular hakkında TBMM tarafından seminer veya kurs gibi
etkinliklerle işin uzmanları tarafından vekillerin eğitilmesinin faydalı olacağını ifade
etmişlerdir. Anketimize katılan katılımcıların bir kısmı milletvekili olduktan sonra
laiklik hakkında kitap okuduklarını ifade etmişlerdir.
3.3. Laiklik Algısı ( Tutum ve Düşünceler)
3.3.1. Laiklik ve din algısı
Laiklik kavramı, devlete ait kamusal alan ile dinsel alanın birbirinden ayrı
tutulması, devletin herhangi bir dini temsil etmemesini, devletin inançlar ve dinler
karşısında eşit mesafede ve objektif olmasını ifade eden hukuki, felsefi, siyasi ve
sosyolojik açılardan çeşitli anlamlar barındıran Batı kökenli bir kavramı ifade eder.
Laiklik Avrupa’ya has bir kavram olmasıyla beraber, Avrupa’da tek bir
laikliğin uygulanış tarzı yoktur. Avrupa Birliği ülkelerinin tarihi, toplumsal, kültürel
ve siyasi gelişimlerinin farklı oluşu sebebiyle laikliğin uygulanış tarzları da farklılık
göstermektedir. Türkiye’de de tarihi, toplumsal, kültürel ve siyasi gelişimlerinin
farklı olması sebebiyle laiklik uygulamaları Batı’dan farklılık göstermektedir.
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Bu bağlamda, ülkemizdeki laiklik algısını örneklemimizi oluşturan katılımcılar
tarafından nasıl değerlendirdikleri ile ilgili olan 6, 7 ve 9. sorular bu kapsamda
değerlendirilmiştir.
Tablo 9: Dinden Maksat Nedir? (S.6)
Dinden Maksat
İnanç ve ibadet

n
41

%
%41

Allah’a ve peygambere iman

26

%26

Ahlaklı, erdemli ve sorumluluk bilinci

32

%32

Din çağımızda geçersiz

0

%0

Din, Allah ile fert arasında

1

%1

100

%100

Toplam

Tablo 7’ye bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğu dinden maksadın
inanç ve ibadet esasları olarak görürken ikinci büyük çoğunluk ise %32 ile ahlaklı,
erdemli

ve

sorumluluk bilincine sahip

olarak

görmüştür. 23.Dönem

ile

kıyaslandığında %32’lik oran %5,9 olarak tespit edilmesi milletvekillerimizin esasen
dinin üstünde durduğu uyarılarından olan ahlaklı, erdemli ve sorumluluk bilinci
(takva7) hakkında birikimine sahip oldukları görülmüştür. Allah’a ve peygambere
inanmak, emirlerini yerine getirme şıkkının oranı %26 iken, 23.Dönem’de bu oran
%48,5 olarak görülmüştür. Bu farkın nedenini şöyle açıklayabiliriz; ahlaklı, erdemli
ve sorumluluk bilincine sahip olmak zaten Allah’ın emirlerini yerine getirmek,
uyarılarını dikkate almakla eşdeğerdir hatta daha fazlasıdır. Daha kapsamlı bir cevap
olduğunu düşündüğümüz için bu şıkkın 23. döneme oranla daha az tercih edilmesinin
sebebi olarak gösterebiliriz. Uygulama esnasında da bu fikrimizi destekleyecek
söylemlere de denk gelmiş bulunmaktayız.
Bu bağlamda anketimize katılan katılımcılarımızın hemen hepsinin din
hakkında bir fikre sahip oldukları ve dini, yaşamımızın vazgeçilmezlerden biri
olduğunu mülakat sırasında dile getirmişlerdir. Örneklemimizin büyük bir kesimi
dini, ‘Din artık çağımızda geçersizdir’ şıkkı dışında bütün cevaplardaki kavramları
kapsadığını ifade etmişlerdir. Bu soru bağlamında katılımcılarımızdan bir kısmı
Takva kavramını ‘Sorumluluk Bilinci’ şeklinde açıklayan yazar Prof. Dr. Mustafa İslamoğlu’dur.
Eserlerinde takvanın karşılığı olarak sorumluluk bilincini kullanmıştır.
7
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‘sonuç, istediğiniz seçeneğe yönlendirme var gibi’ bir soru olarak görürken, bazı
katılımcılar da ‘güzel bir giriş sorusu ve şıkları da gayet güzel ancak soruyu biraz
yetersiz buldum, şıklar daha da detaylandırılabilirdi’ biçiminde fikirlerini ifade
etmişlerdir.
Tablo 10: Laiklik Nedir? (S.7)
Laiklik Nedir?
Dinsizliktir

n
0

%
%0

Din ve vicdan hürriyeti

3

%3

Devlet işiyle din işinin
birbirinden ayrı tutulması

32

%32

Hem devlet-din ayrılığı, hem inanç
ve vicdan hürriyetidir

65

%65

Toplam

100

%100

Tablo 10’a bakıldığında laiklik kavramının tanımı ile ilgili olarak katılımcıların
%32’si din-devlet işlerinin ayrılığı olarak görmektedir. Bu oran 23.Dönem
milletvekillerin oranı ile oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz(%35,6). Hem dindevlet işlerinin ayrılığı hem de din ve vicdan özgürlüğü olarak görenlerin oranı ise
%65 iken 23.Dönemde bu oran %40,6 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda
katılımcıların büyük çoğunluğu din ve vicdan hürriyeti şıkkı ile din-devlet işlerinin
ayrı tutulması şıkkını aynı şıkta görmeyi tercih ettikleri ve laikliği de bu şekilde
tanımladıklarını grafikte görülmektedir.
Bu konu ile alakalı olarak katılımcılardan bir bölümü laiklik kavramı ile
uygulama arasında oldukça büyük farklar olduğunu, problem laiklik kavramının
tanımından değil, uygulama sırasında yaşanan sorunlar olduğu dile getirilmiştir. Bir
bölümü ise, ‘dini ikinci plana atma amaçlı üstü kapalı ayrıştırma anlayışı’, ‘laiklik
kavramının İslam’ı yaşayan toplumlara uymadığı ve esasen İslam toplumu laiktir
yani temelde inanç özgürlüğü ilkesini benimsemiştir’ biçiminde tepkilerini ifade
etmişlerdir.
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Tablo 11: Dindarlık Laik Olmaya Engel Mi? (S.9)
Dindarlık Laik Olmaya
Engel Mi?
Hem Dindar Hem Laik Olunabilir

n

%

72

%72

Hem Dindar Hem Laik Olunamaz

26

%26

Dindarlık Laik Olmaya Engeldir

2

%2

Kararsızım

0

0

Toplam

100

%100

Tablo 11’e bakıldığında anketimize katılanların %72’lik gibi büyük bir oran ile
dindarlığın laik olmaya engel olmadığını belirtmişlerdir. 23.Dönem de %58,4 gibi bir
oranla esasen yakın denilebilecek analizler elde edilmiştir. Bu fikre sahip
katılımcıların büyük bir bölümü bireylerin laik olamayacağı, devletlerin laik
olabileceğini uygulama sırasında ifade etmişlerdir. Buna karşın dindarlığın laik
olmaya engel olduğunu yani bir insan hem dindar hem laik olamayacağı ve
dindarlığın laik olmaya engel olduğunu savunan katılımcıların toplam oranı %28
iken 23.Dönem de bu oran %33,7 olarak tespit edilmiştir. Bu fikirleri dile getiren
katılımcılar ise bireylerin de devletler gibi laik olabileceği, bireylerin dindar
olmaları, onları laik olmaya engel teşkil edeceğini anket uygulama esnasında
belirtmişlerdir. ‘Kararsızım’ şıkkının %0, 23.Dönem de %6,9 olması, günümüz
vekillerin bu konu hakkında daha çok bilgiye sahip olduklarının bir göstergesidir.
3.3.2. Laiklik-kadın hakları ilişkisi
Tablo 12: Kadın Hakları Açısından Laiklik (S.16)
Kadın Hakları Açısından Laiklik

n

%

Bir Güvencedir

48

%48

İlişkisi Yoktur

36

%36

Herhangi Bir Fikrim Yok

16

%16

Toplam

100

%100

Tablo 12’ye bakıldığında görüldüğü üzere kadın hakları açısından laiklik ile
ilgili katılımcıların yaklaşık yarısına yakını ‘%48’ kadın hakları açısından laikliğin
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bir güvence olduğunu, kadınları baskılardan kurtardıklarını, kadınları daha da
özgürleştirdiği aynı zamanda kadınlara çağdaşlaşma yolunu açtığını ve benzeri
fikirleri anketi uygulama esnasında dile getirmişlerdir. 23.Dönem de bu oranın
%39,6 olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %36 gibi oranı da kadın hakları ile
laikliğin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etmişlerdir. 23.Dönem de bu
oran %48,5 gibi bir orana sahiptir.
Bu bağlamda kadın hakları açısından laikliğin bir güvence olarak görülmesinde
gözle görülür bir artışın olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca bu konuda
katılımcılardan bir kısmı, ‘Başörtülü kadınların özgürlüğünü kısıtlamak için değil,
insan haklarına aykırı bir durum olduğu için güvencedir’, ‘kadınlara özgür bir yaşam
verdiği

için

en

çok

laikliği

savunması

gerekenlerin

kadınlar

olduğunu

düşünmekteyim’ şeklinde fikirlerini ifade etmişlerdir.
3.3.3. Laiklik-devlet ilişkileri
Tablo 13: Devletin Dine, Dinin Devlete İhtiyacı Var Mı? (S.8)
Devletin Dine, Dinin Devlete İhtiyaç Durumu

n

%

İhtiyacı Vardır

25

%25

İhtiyacı Yoktur

72

%72

Fikrim Yok

3

%3

Toplam

100

%100

Tablo 13’e bakıldığında devletin dine, dinin devlete ihtiyacı olup olmadığı
hakkında katılımcıların %72’lik bir oranla devlet ile dinin birbirine ihtiyacı olduğunu
savunurlarken hiç azımsanmayacak bir kesimi ise din ile devletin birbirine ihtiyacı
olduğu fikrine sahip olanların geneline yakını devletin bekası için dinin bir çimento
görevi üstlendiğini, milletin birliğine ve beraberliğine olumlu bir yönde etki ettiğini
ve devletin önemli parçalarından birisi olduğunu ifade etmişlerdir. Dinin, devlete
ihtiyacı yoktur fikrini savunan birkaç katılımcı ise, dinin bir ayrışmaya neden
olduğunu, devletin herhangi bir dine çok da ihtiyacı olmadığını anketi uygulama
sırasında ifade etmişlerdir. 23.Dönem ile kıyaslandığında ‘ihtiyacı vardır’ fikrini
savunanların oranı %58,4 , ‘ihtiyacı yoktur’ fikrinde olanların oranı ise %34,7’dir.
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Sonuç olarak yaklaşık on yılın ardından görülüyor ki devletin dine, dinin devlete
ihtiyacı olduğu savunanlarda bir artış olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 14: Din ve Devlet İşleri Ne Ölçüde Ayrı Tutulabilmektedir? (S.10)
Din-Devlet İşleri Ne Ölçüde Ayrı

n

%

Hiç

62

%62

Az

29

%29

Çok

9

%9

Kararsızım

0

%0

100

%100

Toplam

Tablo 14’e bakıldığında ülkemizde din ve devlet işlerinin ne ölçüde ayrı
olduğunu esasen görmekteyiz. Bizi şaşırtan bir tablo ile karşı karşıyayız. Hatta
23.Dönem oranlarını da paylaşmak isteriz bu sayede bu soruyu tüm açıklığıyla gözler
önüne sermiş olacağımızı düşünmekteyiz. 23.Dönem de ‘Hiç’ şıkkının oranı %24,8 ,
‘Az’ şıkkının oranı %39,6 , ‘Çok’ şıkkının oranı ise %19,8 olarak tespit edilmiştir
(Yıldırım,2011:77). Görüldüğü üzere dört dönem sonra gelinen noktada din ve devlet
işlerinin ne ölçüde ayrı olmadığını görmekteyiz. Sonuç itibariyle ülkemizde şu anda
devletin dinden yeterince ayrı olmadığı veriler ışığında ifade edilebilir.
Tablo 15: Devletin Dini Yayınlar, Radyo ve TV Gibi Programlar Yapması Laikliğe
Aykırı Mı? (S.14)
Devletin Dini Yayınlar Yapması

n

%

Laikliğe Uygundur

68

%68

Laikliğe Aykırıdır

29

%29

Fikrim Yok

3

%3

100

%100

Toplam

Tablo

15’e

bakıldığında

devletin

dini

yayınlar

yapması

konusunda

katılımcıların %68 gibi bir oranla dini yayınların laikliğe aykırı görmedikleri tespit
edilmiştir. 23.Dönem de bu oran %53,5 idi. Bu soruda laikliğe aykırıdır diyenlerin
bir kısmı laikliğe aykırıdır ancak bu gibi yayınların yapılması taraftarıyım şeklinde
fikirlerini anket uygulama sırasında ifade etmişlerdir. Laikliğe aykırı görmeyenlerden
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birkaçı televizyon ortamının yani genel anlamda medyanın özgür bir alan olduğunu
orada dini yayınlar yapılmasına karşın başka yayınlarında olabileceği, insanların bu
yayınlar içinde tercih yapabilme hakkına sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
3.3.4. Laiklik-eğitim ilişkileri
Köklü sayılabilecek değişimler geçiren ülkelerde, devletin üzerine inşa edildiği
ilkeler yapılacak her yeni uygulama veya düzenlemede örnek alınması gereken
noktalardır. 1937’de Türkiye’de laiklik kavramının/ilkesinin Anayasada yer
bulmasıyla, bu ilke her ortamda olduğu gibi dini eğitim/öğretimini de yakından
alakadar etmiştir. Bu konudaki her girişim veya uygulama, laiklik ilkesi ile ne derece
örtüştüğü değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.
1923 sonrasında, laiklik ilkesinin eğitim ortamına bir yansıması olarak devlet,
din eğitimini özerkleştirmiştir ve elini çekmiştir. Devlet okullarında okutulan dini
içerikli dersler kaldırılmış, açılan imam-hatip mektepleri ve ilahiyat fakültesinin
ömrü kısa olmuştur. Bunun sonucu olarak da din eğitimi bağlamında birtakım
ihmallere, bu ihmallerin sonucu olarak ülkede olumsuz bir tablo ile karşı karşıya
gelinmiştir. Din görevlisi eksikliği sorunu ve hissedilen ahlak buhranı, 1945 tarihinde
çok partili siyasi hayata geçişin ardından ele alınmış, şimdi de devlet dini eğitimi
bizzat devlet kurumlarında ve kendi bünyesindeki öğretmenleri ile vermeye
başlamıştır. Bu uygulamalar, laiklik ilkesine toslamış ve ortaya birtakım önemli soru
işaretleri çıkmıştır: Anayasasında laik olduğunu belirten bir devlette dini eğitim
devlet kurumlarıyla yapılır mı? Kendisine laik diyen devletin laik Milli Eğitim
kurumu din adamı yetiştiren kuruluşlar açabilir mi? Mademki devlet kendisine laik
diyor o zaman Diyanet İşleri neden devlete bağlı bir kurumdur? Biçiminde sorulara
yönelik katılımcıların fikirlerine başvurulmuştur;
Tablo 14: K. Kursları, İmam-Hatip L. DİB vb Kurumları Devlete Bağlı Olması (S.11)
K. Kursları, İ.H.L, DİB Kurumlarının Devlete Bağlı Olması
Uygundur

n
33

%
%33

Uygun Değildir

62

%62

Fikrim Yok

5

%5

100

%100

Toplam
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Tablo 14’e bakıldığında Kur’an Kursları, İmam Hatip Liseleri, Diyanet İşleri
Başkanlığı gibi kuruluşların devlete bağlı olmaları ile ilgili katılımcıların %62’si
laikliğe uygun olmadığını belirtmiş %33’ü ise uygun olduğunu ifade etmişlerdir.
Dikkat çekici nokta ise 23.Dönemde ki veriler; %47,5’i uygun, %47,5’i uygun
olmadığı

sonucuna

ulaşılmıştır.

Buradan

da

anlaşıldığı

üzere

23.Dönem

milletvekillerin bu konu da net bir görüşe sahip olmadığıdır. Bu çalışma için
sevindirici konu ise bu problemin netliğe kavuşmuş olmasıdır. Uygun değildir
tercihinde bulunan bir katılımcı ‘Din devlet değildir, devlette din değildir! İkisinin
karışımından en çok zararı gören din olacaktır. Kutsal devletin kutsal
halifelerinin/yöneticilerinin zulümleri de kutsal devlet üzerinden kutsallaştırılır.
Sonrasında “devleti görüyor musunuz!” değil “İslam’ı görüyor musunuz!” olur.’
Şeklindeki yorumu da bu soru bağlamında uygun olmayışının sebebini açıklamış
bulunmaktadır.
Tablo 15: Okullarda Din Dersi Okutulması (S.15)
Okullarda Din Dersi Okutulması

n

%

Mecburi Okutulmalıdır

11

%11

İsteğe Bağlı Okutulmalıdır

85

%85

Okutulmamalıdır

4

%4

100

%100

Toplam

Tablo 15’ya bakıldığında okullarda din derslerinin okutulması konusunda
katılımcıların %85 gibi büyük bir oran ile din dersinin isteğe bağlı olarak okutulması
gerektiği fikrini savundukları görülmüştür. 23.Dönemde ise bu oran %66,3’tür.
İsteğe bağlı okutulması gerektiği fikrinin savunucularında bir artış tespit edilmiştir.
Mecburi okutulmalı şeklinde görüş bildirenlerin oranı ise %11 olduğu görülmüştür.
23.Dönemde bu oran %23,7 gibi ciddi bir oran ile karşılaşılmıştır. Bu bağlamda
katılımcılardan tamamına yakını okullarda din dersinin olmasını savunmuşlardır.
Okullarda din dersinin okutulmaması fikrine sahip olan katılımcılardan biri, haftada
1-2 saat ile din din eğitimi problemi çözülemeyeceğini devletin farklı çözüm
arayışları içinde olması gerektiğini veya ders saatlerinde düzenlemeye gitmesi
gerektiğini anketi uygulama esnasında ifade etmişlerdir.
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Tablo 16: Üniversite Öğrencilerin Dinsel Kıyafetle Derse Girmesi (S.17)
Dinsel Kıyafetle Derse Girmesi

n

%

Demokratik Haklarıdır

59

%59

İdeolojik Bir Tavırdır, Laikliğe Aykırıdır

6

%6

Dinin Bir Gereğidir, İnanç Özgürlüğüdür

35

%35

Toplam

100

%100

Tablo 16’ya bakıldığında üniversite öğrencilerin dinsel kılık/kıyafetle (erkekler
cübbe, sarık; kadınlar başörtü vs.) derse girme durumlarıyla alakalı katılımcıların
yarıdan

fazlası

yani

%59’u

bu

durumu

demokratik

bir

hak

olarak

değerlendirmişlerdir. 23.Dönemde ki veriler neredeyse aynı oranlara sahip, bu şıkkı
işaretleyenlerin

oranı

%54,5

olarak

tespit

edilmiştir.

Öğrencilerin

kılık/kıyafetlerindeki özgürlüklerini dinin bir gereği olarak görenler ile demokratik
bir hak olarak görenlerin yani %94’lük bir kesim öğrencilerin istedikleri gibi giyinme
özgürlüklerini savunmuşlardır. 23.Dönemde bu iki şıkkın toplam oranı ise %79,3’tür.
Buna karşın öğrencilerin bu şekilde derse girmelerini ideolojik bir tavır olarak gören
milletvekillerin oranı %6’dır. 23.Dönemde bu oran %17,8 gibi ciddi bir orana sahip
olduğu görülmektedir. Sonuç olarak gelinen bu süreçte olumlu bir iyileşme
görüldüğü söylenebilir. Kısmen ideolojik bir tavırdan çıkıp demokratik bir hak olarak
görülmüştür.
3.3.5. Laiklik-diyanet işleri başkanlığı ilişkisi
429 sayılı kanunla Şer’iye ve Evkaf Nezaretinin 3 Mart 1924 tarihinde
kaldırılmasının ardından ibadetle ilgili görevleri yürütmek için Diyanet İşleri
Başkanlığının kurulmasına karar verilmiştir. Bu uygulamayla, ibadet ve inançlarla
ilgili görevlerin yürütülmesi Diyanet İşleri Başkanlığına özgü bir alan olmuştur. Bu
bağlamda dinin özerk bir şekilde örgütlenmesinden ziyade, din işlerinin devletin
kontrolünde ve idare örgütlenmesi içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından karşılanması amaçlanmıştır denebilir.
Türkiye’de anayasal bir kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Anayasamızın 136.maddesi Diyanete ayrılmıştır. Bu bağlamda Diyanet İşleri
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Başkanlığının ‘bütünleşmeyi ve dayanışmayı amaç edinme’ görevi üstlenilmiştir.
Anayasanın bu maddesinden çıkarılabilecek sonuç; Diyanet İşleri Başkanlığı ‘milli
bütünlüğe hizmet etmekle’ yükümlüdür.
Bu bağlamda Anayasada ilgili hüküm şu şekilde açıklanmıştır, ‘Genel idare
içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün
politik fikir ve görüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi
amaç edinerek, özel kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir’ (1982
Anayasası M.24).
‘Laiklik ilkesi doğrultusunda’ ifadesi Anayasada dikkati çeken başka bir
noktadır. Dinsel ihtiyaçları karşılamak için var olan ve dini otorite piramidinin en
üstünde yer alan kurum Diyanet İşleri Başkanlığı hangi laiklik ilkelerine göre hangi
yükümlülükleri yerine getireceğidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı adı üzerinde dini konularla ilgili bir kurum ve
kuruluştur. Laiklik ilkesi, dinin ve devletin ayrı örgütlenmesini gerektirir. Oysa
ülkemizde Diyanet İşleri görevlilerinin tamamı devlet tarafından maaşa bağlanmakta
ve Diyanet İşleri Başkanlığı devletin resmi bir kurumudur. Aynı zamanda Diyanet
İşleri dinin üst istişare makamı ve bir fetva kurumudur. Alacağı kararlarda İslam
inancının gerekliliklerini mi, laiklik ilkesini mi esas kabul edecektir? Çakıştığı
konularda hangisini tercih etmesi gerekir?
Bunun gibi konular olduğu gibi kendisini laik olarak tanımlayan Türkiye
Cumhuriyetinde DİB’in konumu sorgulanır hale gelmiştir. Bir kesim devletin,
diyanet işleri başkanlığı ile dini denetim altında bulundurduğunu belirterek diyanetin
kaldırılıp işlevini cemaatlerin ve devletten bağımsız grupların görmesini arzu
etmektedir. Diğer bir kısım ise halkın vergileriyle Diyanet İşleri Başkanlığına birçok
paranın aktarılmış olduğu, diyanet örgütlenmesinin din adına devlet ve odaklarını
kullanan

bir

kuruluş

olduğunu

bunun

engellenmesinin

gerekli

olduğunu

savunmaktadır. Son olarak bir kesim, diyanetin, devletin laik kimliğini zarara
uğratmadığını, düzensiz, kontrolsüz dini örgütlenmelerin daha büyük zararlara yol
açacağını dile getirmektedir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığının devletin
kurumlarından biri olması, laikliğin korunma altına alınması bakımından da elzem
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bir durum olarak görülmüştür. Aşağıdaki tablo da katılımcıların Diyanet İşleri
Başkanlığı hakkındaki fikirleri belirtilmiştir;
Tablo 17: Diyanet İşleri Başkanlığı Özerk Bir Kuruluş Olmalı Mı? (S.12)
Diyanet İşleri Başkanlığının Özerk Olması

n

%

Olmasını İsterim

68

%68

Devletin Kontrolünde Olmasını İsterim

32

%32

Toplam

100

%100

Tablo 17’ye bakıldığında Diyanet İşleri Başkanlığı özerk mi olmalı yoksa
devletin kontrolünde mi şeklinde bir soru yöneltme gereği duyduk. Nedeni ise Tablo
14’ten ayrı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının milletvekilleri tarafından bu sorunun
nasıl karşılanacağına duyulan meraktır. 23.Dönemde ki veriler; olmasını isteyenlerin
oranı %50,5 , devletin kontrolünde olmasını isteyenlerin oranı ise %34,7 şeklinde
tespit edilmiştir. Diyanetin özerk olmasını isteyen katılımcılarda bir artış
görülmektedir. Bu soru özelinde ayrıca birçok milletvekili ile mülakat yapılmış ve
Tablo 17’de ki bulgular elde edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının özerk olmasını
isteyenlerin oranı %68 gibi büyük bir kesimi kaplamaktadır. Bu da gösteriyor ki
Tablo 14 ile Tablo 17’de ki bulgular tutarlılık içerisindedir.
Laikliğe uygun bulmamanın dışında Diyanet İşleri Başkanlığının özerk
olmasını isteyen birkaç yorumu paylaşmak gerekirse, ‘Özerk olmasını isterim çünkü
bağımsız olarak daha iyi bir şekilde yönetileceğine inanıyorum, tabii devletin
kontrolünde olacak ancak devlet tarafından şu anda olduğu gibi sık sık
müdahalelerde bulunmaması şartıyla’ bir başka yorum ‘Özerk olsun ancak kısmi,
siyasi müdahalelerden arındırılmış bağımsız bir kuruluş ancak devlet tarafından
sınırlı denetime tabi olmalı’ bir başka yorum ise ‘Olsun çünkü din işi öyle birilerine
yaranmak için değil sırf Allah için ve halisane duygularla yapılmak zorundadır. Eğer
bir yerden destek alarak yapılırsa onun yapana da yaptırana da bir fayda
sağlamayacağı görüşündeyim. Bu kim adına olursa olsun. Bugün devlet adına olur
yarın bir başkasının yararına veya herhangi bir kurum, kişi adına olabilir’ son olarak
‘yüzde yüz olmasını isterim çünkü böylelikle din üzerinden siyaset yapanların önüne
bir set olmuş olur. İslam dini özelinde eşitlik, adalet ilkeleri kurulan her
hükümete/hükümetlere göre değişiklik göstermez. Dinler ya da evrensel ahlak
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kuralları tam manasıyla kullanıldığında eleştirel bakış açısı kazandırır. Lakin
hükümetlerin elinde olan din particilikten öteye gitmez’ şeklinde ifadelerle
karşılaşılmıştır. Genel itibariyle bakıldığında bu yorumlara benzer ifadeler olduğu
için tüm yorumları yazma gereği duyulmadı.
Diyanet İşleri Başkanlığının devlete bağlı olmasını düşünen katılımcıların
birkaç yorumunu paylaşmak gerekirse, ‘Kesinlikle devlete bağlı olmalıdır çünkü ayrı
olduğunda tıpkı papalık-vatikan tarzı bir sıfata bürünebilir ki bu durum kontrolsüz,
başıboş bir din meydana getirebilir’ bir başka yorum ‘Devletin kontrolünde olsun
çünkü 3 Mart 1924’te kurulan Diyanet İşleri Reisliğinde Atatürk kuruluş amacı
olarak; 1.İtikat, 2.İbadet, 3.Dini kurumları idare etme. Ahlaki konuların bağımsız
mahkemelerde belirlenmesi esasiyle kabul edilmiştir. Günümüzde de bu belirttiğim
esaslar geçerli olmalı’ bir başka yorum ise ‘Özerk değil devlete bağlı olmalıdır çünkü
bağımsız kurumlar kendi çıkarları doğrultusunda bireyselleşme güdüsü sebebiyle
çeşitli örgütlenmelere yönelim içindedir. Uzun vadede kontrolsüz ilerleme
sağlayarak devletin ilk olarak iç işlerine daha sonra dış ilişkilerine karşı büyük tehdit
oluşturabilir’ şeklinde belirtmişlerdir.
Tablo 18: Diyanette Azınlıkların ve İslam’ın Farklı Yorumlarının(Alevilik vb)
Temsil Edilmesi Gerekir Mi? (S.13)
İslam’ın Farklı Yorumları

n

%

Evet, Gerekir

87

%87

Hayır, Gerekmez

13

%13

Fikrim Yok

0

%0

100

%100

Toplam

Tablo 18’e bakıldığında Diyanet İşleri Başkanlığın da azınlıkların ve İslam’ın
farklı yorumlarının temsil edilmeleri ile ilgili anket uygulamamıza katılan
katılımcılarımızın yarısından fazlası yani %87 gibi büyük bir oran ile azınlıkların ve
İslam’ın

farklı

yorumlarının Diyanet

İşleri

Başkanlığı

bünyesinde temsil

edilmelerinden taraf oldukları tespit edilmiştir. 23.Dönem de bu oran %60,4 olarak
görülmüştür. Gelinen süreçte Diyanetin temsil yelpazesinin genişlemesi gerektiği
düşüncesini savunanlarda ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir.
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‘Hayır, gerekmez’ şıkkını tercih eden katılımcıların oranı %13 iken,
23.Dönemde bu oran %31,7’dir. Gerekmez tercihinde bulunanların bir bölümüne
göre İslam’ın farklı yorumlarının ve azınlıklarının Diyanet İşleri Başkanlığında
temsil edilmesinin şuan itibariyle zamansız olduğunu ve zaten Diyanet İşleri tüm
ülkeyi kucakladığını, başka bir isim çatısı altında temsil edilmelerinin ayrışmaya ve
kutuplaşmaya yol açacağını ve bu yüzden gereksiz olduğu biçiminde düşüncelerini
ifade etmişlerdir.
3.3.6. Türkiye’de laiklik uygulaması
Batı dünyasında ilk çağlardan yakın çağlara kadar olan süreçte din, devlet
teşkilatının içinde resmi niteliğiyle varlığını hissettirmiş ise de, ortaçağa gelindiğinde
devlet ve kilise arasında başlamış olan siyasal yetki/otorite mücadelesi, devlet ve din
otoritesinin birbirinden ayrılması ile neticelenmiştir.
Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında laiklik, dünyevi otorite ve kilise
arasındaki çatışmanın, ikinciler yararına(dünyevi) neticelenmesinin ürünüdür. Bu
çatışma aydınlanma çağı ve Rönesans düşünürlerinin siyaset, felsefe, bilim ve sanat
üzerindeki dinsel dogmaları kaldırma uğraşları ve Fransız Devrimiyle de hız
kazanmıştır (Aliefendioğlu, 2001:80).
Avrupa Birliği ülkelerinin tarihi, toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişimlerinin
birbirinden farklı oluşu sebebiyle, laikliğin uygulanış tarzları da bu ülkelerde
çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda Avrupa ülkelerinde tek bir laiklik
uygulamasından bahsetmek mümkün değil, çeşitli uygulamalara sahiptir. Devlet-din
ilişkilerinin rayına oturtulmasında standart bir model olmamasına karşın, Fransa da
uygulanmış olan Jakoben laikliğiyle, Anglo-Sakson tarzı, sadece dünyevi olanla
muhatap olan, çoğulcu ve daha hoşgörülü, seküler diyebileceğimiz laiklik
uygulaması iki ana yol olarak ön plana çıkmaktadır (Narlı, 1994:24).
Laiklik, Türkiye’de Jön Türkler döneminde İslam inancının manevi ve hukuki
temellerine yönelik herhangi bir saldırı biçiminden çok, devletin menfaatlerine
yönelik dinin yargısal ve idari işlevlerinin etkisiz kılınması çabası olarak meydana
gelmiştir, bu günkü pozitif hukukun ve bu bağlamda devlet düzeninin ögelerinden
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biri halini almışsa, 1924’de halifeliğin ilgası ile başlayıp 1937’de bir anayasal ilke
halini alması ile tamamlanmış bir süreç neticesinde gerçekleşmiştir (Erdoğan,
1999:56).
Batıda öncelikle sınıf düzeyinde bir olgu olarak ortaya çıkan laiklik,
aristokrasinin kilise ile bağlarını koparması için devlet ile din işlerinin birbirlerinden
ayrı olmasını arzu eden burjuvazi, bunu başarmıştır. Sonuç itibariyle aristokrasinin
siyasi otoritesi elinden alınmış oldu. Batıdaki gibi ruhban sınıfının olmayışından
dolayı Türkiye’de laiklik bir kurumsal veya siyasal yapı olarak değil, felsefi bir
anlayış olarak meydana gelmiş, politik boyutu sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır.
Böyle bir açıdan bakıldığı vakit, Türkiye’deki laiklik kavramının Cumhuriyet
ilanının bir tamamlayıcısı konumunda olduğu, çünkü problemin ana kaynağının
egemenlik olduğu anlaşılmaktadır. Egemenlik hakkını bir taraftan millete veren
Cumhuriyet, bir taraftan da dünyevileştirme çabasına girmiştir (Kahraman, 2008).
Ülkemizde laiklikle ilgili olarak katılımcılarımıza aşağıdaki sorular (S.18, S.19,
S.20) ile fikirleri alınmak amaçlanmıştır.
Tablo 19: Türkiye’deki Laiklik Uygulaması (S.18)
Türkiye’de Laiklik Uygulaması

n

%

Devlet Dine Müdahale Etmektedir

72

%72

Devlet Dine Müdahale Etmemektedir

5

%5

Devlet Bazı Grupların Aşırılıklarına
Engel Olmak İçin Müdahale Etmektedir

23

%23

Toplam

100

%100

Tablo 20: Ülkemizde Laikliğin Uygulanması Sonucu (S.19)
Ülkemizde Laikliğin Uygulanması

n

%

Dini Hayat Zayıflamaktadır

52

%52

Dini Hayat Güçlenmiştir

21

%21

Toplumda Din Gerçek Yerine Oturmaktadır

22

%22

Fikrim Yok

5

%5

Toplam

100

%100
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Tablo 19 ve 20’de görüldüğü üzere anket uygulamamıza katılanlar,
ülkemizdeki laiklik uygulaması ile ilgili katılımcıların yarısından fazlası devletin
dine müdahalesinin olduğu, bu müdahalenin, dini hayatın zayıflamasına neden
olması gibi zararlar vermesine ek olarak dinin gerçek yerine oturmasına ve bazı dini
grupların aşırılıklarını engelleyerek kurumları veya kişileri koruduğu ifade
etmişlerdir. Türkiye’deki laiklik uygulamasını devletin dine müdahalesinin
olmadığını savunanların bir kısmı laikliği, dine bir müdahale değil, tam tersine bir
koruma görevi olarak görülmesi gerektiğini, dine kesinlikle zarar vermediğini tam
tersine dini yaşamı güçlendirip dinin gerçek yerine, konumuna gelmesinde yardımcı
olduğu biçiminde fikirlerini ifade etmişlerdir. 23.Dönemde verilen cevaplara
bakıldığında ‘dine müdahale etmektedir’ oranı %53,5 , ‘dine müdahale
etmemektedir’ oranı %15,8 , ‘aşırılıkları engellemek için müdahale etmektedir’ oranı
%14,9 ve son olarak fikir belirtmeyenlerin oranının %13,9 gibi büyük bir yüzdelik
dilime karşılık gelmesi, anket çalışmamız açısından sevindirici bir durum olmuştur.
Nedeni ise 23.Dönemde fikirlerinin başka bir yöne evrilmesinden çekinen
katılımcıların 27.Dönemde tüm katılımcıların net bir cevaba sahip olması ve dine
müdahale oranının da %72 olarak çıkması dikkat çekici olmuştur. Laikliğin bugüne
kadar uygulanmasının sonucu olarak 23.Dönemde ki veriler şu şekildedir;
‘zayıflamıştır’ oranı %46,6 , ‘güçlenmiştir’ oranı %10,9 , ‘gerçek yerine oturmuştur’
oranı %24,8 şeklinde tespit edilmiştir. Anket verilerimiz ile kıyaslandığında dini
hayatın zayıfladığını düşünenlerin oranının ciddi anlamda yükselmesi önemli
görülmüştür. Ezcümle devlet dine ne kadar müdahale ederse dini hayat o derece
zayıflar sonucunu çıkarmak mümkündür.
Tablo 21: Din, Laik Çağdaş Türkiye’nin Önünde Bir Engel Mi? (S.20)
Dinin Laik ve Çağdaş Türkiye’nin Önünde Engel Olma Durumu

n

%

Evet, Engeldir

8

%8

Hayır, Engel Değildir

81

%81

Kısmen Engeldir

7

%7

Fikrim Yok

4

%4

100

%100

Toplam
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Tablo 21’e bakıldığında din, laik çağdaş Türkiye’nin önünde engel midir?
Sorusuna katılımcıların neredeyse tamamına yakını dinin, laik çağdaş Türkiye’nin
önünde bir engel olmadığını savunmuşlardır. 23.Dönemde bu oran %72,3 olarak
tespit edilmiştir. Geriye kalan katılımcıların çok az bir bölümü engel olduğunu dile
getirmişlerdir. 23.Dönemde bu oran %13,9 olarak görülmüştür. Dinin bir engel
olmadığını belirten katılımcıların birkaçı ‘hiç kimsenin din ile bir alıp veremediği
yok, herkes dinini yaşamakta özgür ancak devlet dediğimiz örgütlenme ile din iç içe
olursa ki bu teokrasi olur, işte problem orada başlar zaten orada da laiklikten
bahsedilmez’ şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu verilen cevaptan da anlaşıldığı üzere
din herhangi bir engel teşkil etmemektedir fakat bir devlet teokrasiye doğu adımlar
atarsa sorunun başlayacağı

ve doğal

olarak laiklikten bahsedilemeyeceği

anlaşılmıştır.
Tablo 22: Laiklik ile Toplumun Refah Düzeyi Arasındaki İlişki? (S.21)
Laiklik ile Toplumun Refah Düzeyi

n

%

Olumludur

38

%38

Olumsuzdur

0

%0

Yoktur

20

%20

Kararsızım

42

%42

Toplam

100

%100

Tablo 22’ye bakıldığında aslında 23.Dönemin anket soruları içerisinde yer
almayan bir soruyu anketin tamamlayıcı sorusu olduğu düşünüldüğü için
sorulmuştur. Dolayısıyla herhangi bir kıyaslamaya tabi tutulmayacaktır. Laikliğin
yani genel tanım ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıyla refah düzeyi
arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Alınan cevaplar açıkçası beklenilen şekilde
olmadı hem olumsuz şıkkını işaretlemeyenler hem de kararsızım şıkkını
işaretleyenlerin çokluğu bu soruyu bir nebze etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca
katılımcılarımızdan işaretledikleri şıkların nedenleri ile açıklaması istenmiştir ancak
katılımcılarımızın vakitlerinin dar olması buna engel olduğu anlaşılmaktadır. Fakat
yine de olumlu şıkkını işaretleyen birkaç milletvekili ile konuşma fırsatı
yakalanmıştır, bu konu hakkında ki fikirlerini paylaşmak gerekirse; ‘Laiklik ile refah
düzeyinin artacağını düşünüyorum çünkü dini bir baskı ile insanların üzerinde
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hakimiyet kurmak laik olarak nitelenen bir devlette olmaması gereken bir özelliktir’
‘Kesinlikle olumludur çünkü manevi yani dini konularda çok hassas olan toplumun
duygularının sömürülmesini engeller’ ‘Olumludur çünkü ruhban sınıfı her daim
devleti ve insanları sömürmüştür. Kendisine biat etmeyen kralı, ülkesi ile beraber
dinden aforoz etmiştir. Bkz. Martin Luther ve Protestanlığın kuruluşu. Bkz.
Matbaanın Osmanlıya gelemeyişi ve İngiliz krallarının üzerindeki kilise baskısı.
Zenginleşen kilise aksine fakirleşen ülke ve cennetten arsa satan papazlar ve sahte
şeyhler-dervişler. Dini ile devlet işlerinin ayrılmasına en basit örnekler olarak
verilebilir. Ayrıca devletlerin dini olması bahse konu dine inanlar dışındaki insanları
tehlikeye düşürmekte ve hatta yaşamasına izin verilmemektedir’ ‘Laiklik ve
toplumun refah düzeyi arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Bir toplum siyasi
meselelerini dogmatik ve sömürüye her zaman açık olan parçasıyla yani din ile ne
kadar sunmaya kalkarsa o kadar demokrasiden uzak hale gelir ve olası tehditlere
karşı rasyonel ve pragmatik sonuçlar doğuracak adımlar atamaz’ ‘Şeriat denince akla
İran geliyor. Açıkçası şeriat isterim. Lakin hazreti peygamberin şeriatini. Eğilmiş,
bükülmüş, laçka edilmiş, çıkara kullanılmış, İslam ile bağdaşmayan mevcut şeriat
düşüncesini değil. Dolayısıyla çare elbette ki laiklikten yanadır. Ne kadar şeffaf ve
berrak olursa o kadar iyi, olumlu buluyorum’ son yorum ise ‘Laiklik din ve vicdan
hürriyetidir. İnsanın dünya üzerinde inandığı dinlerin temeli ahlaktır. Dinler
zenginlik ve kültürel çeşitliliktir. Müslüman birisi olarak sosyal hayat içerisinde
dinin belirleyici olmamasını, farklı dinlerin bir arada yaşamasını isterim. Bunun için
de laiklik ilkesinin olması gerektiğini düşünürüm. Çünkü uzaktan baktığımız zaman
ülkeler ve insanlar arasında sınır yoktur, sınırlar insanların beyinlerindedir’ şeklinde
yorumdur. Diğer yorumlar bu yorumları kapsadığı için tekrara düşmemek adına
paylaşmamış bulunmaktayız. Dile getirilen cevaplar bu tez çalışması için yeterli
sayılabilir ancak bundan sonra bu konu ile alakalı çalışmak isteyenler bu soruyu daha
da açıklayıcı bir hale getirebilir veya cevaplarını çoğaltabilir. Bu çalışma açısından
sevindirici nokta ise az da olsa verilen cevapların niteliğinin yeterince açıklayıcı
oluşudur.
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4. SONUÇ
Laiklik kavramına duyulan ilgiden dolayı böyle bir tez çalışması yapılması
amaçlanmıştır. Laiklik ilkesi genel bir tanımla din işlerinin devlet işlerinden
ayrılması şeklindedir. Ancak çalışma boyunca görülüyor ki oldukça geniş ve derin
bir anlama sahiptir. Laiklik kavramı, devlete ait kamusal alan ile dinsel alanın
birbirinden ayrılmasını, devletin bütün dinlere karşı tarafsız ve herhangi bir dini
temsil etmemesini, devletin dinler ve inançlar karşısında eşit uzaklıkta olmasını ifade
eden siyasi, hukuki, sosyolojik ve felsefi açılardan farklı manaları olan ve kökü
Avrupa’ya dayanan bir ilkedir.
Laiklik kavramı, Avrupa’ya has bir sözcük olması ile beraber, Avrupa’da tek
tip laiklik uygulanış tarzı yoktur. Avrupa Birliği ülkelerinin tarihi, kültürel, siyasi ve
toplumsal gelişimlerinin farklı oluşu sebebiyle laikliğin uygulanış tarzlarında da
çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla devlet ve din ilişkilerinin düzene sokulmasında
standart bir modelin varlığından bahsetmemekle birlikte, Fransa da uygulanmış olan
jakoben laikliğiyle, Anglo-Sakson modeli, sadece dünyevi işlerler ilgilenen, çoğulcu
seküler ve daha hoşgörülü laiklik anlayışı iki ana yol olarak ön plana çıkmaktadır.
Laiklik prensibinin, her ülkenin içinde bulunduğu şartlarla her dinin
özelliklerinden esinlenme durumu ve buna göre çeşitli nitelikleri ve düzenlemeleri
ortaya çıkarması tabiidir. Hristiyan ve İslam inançlarının farklı özelliklere sahip
olmasının gereği olarak batı ülkelerinde ve ülkemizdeki uygulamalarda farklılıklar
olmuştur. Hatta aynı dini inançlara sahip olan batı ülkelerinde de laiklik
uygulamasında farklılıklar göstermiş, çeşitli ülkelerde ayrı ayrı yorumlamalara tabi
tutulduğu gibi aynı ülkede farklı yüzyıllarda, kimi kesimlerce politik tercihleri ve
kendi anlayışları doğrultusunda farklı bir şekilde yorumlanabilmiştir. Sadece felsefi
bir sözcük olmayıp kanunlarla hayata geçirilerek hukuksal bir önem kazanan laiklik,
uygulamaya konulan ülkelerin, siyasal, sosyal ve dinsel şartlarından etkilenmektedir.
Laiklik

ilkesi,

Türkiye’de

toplumsal

bir

hareketin

neticesi

olarak

benimsenmemiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber, Osmanlı’dan gelen ve Türk
kültürüne, yaşam modeline ve toplumsal yapısına kök salmış dinsel geleneğin
temelini oluşturduğu politik sistem, zaman içinde dini referanslardan soyutlanmaya
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çalışılmıştır. Dinin, Osmanlı döneminde birtakım kesimlerce yaşayış ve algılanışının,
laik ve demokratik düzen ülküsünü baltalayan bir güç olması, bazı düzenlemeler
yapılması zaruri hale gelmiştir. Cumhuriyetin ilanı ve sonraki süreç içinde,
cumhuriyet ve Türk ulus-devlet anlayışını sağlam temellere oturtmak, toplumu
muasır medeniyetler seviyesine çıkararak özgürlük ve demokrasi rejimine
hazırlamak maksadıyla birtakım reformlar yapılmış ve 1937 yılında laiklik ilkesi bir
anayasal prensip olarak kabul edilmiştir. Atatürk ve yol arkadaşları, politik yönetim
sistemini ve toplum yapısını, batılılaşma yoluyla dönüştürmeyi amaç edinmiştir.
Tanzimat Fermanı (1839) ile temelleri atılması planlanan laiklik ilkesini8 tam
manasıyla hayata geçiren kanun ve uygulamalarla Avrupa’nın yaklaşık 400 yılda
yaptığını kısa bir süreye sığdırma azmini göstermiştir. Sahte dindarlık ve
bağnazlıktan arındırılmış, uhrevi yaşamında özgür, modern anlamda bir Türk kimliği
ve ulusu yaratma güdüsüyle laiklik anlayışı şekillenmeye başlamış, cemaatleşme
yapısı kırılarak birey olmaya dayalı bir yapı kurulmak planlanmıştır. Tüm bunlar
yapılırken, İslam karşıtı bir siyaset benimsenmediyse de özellikle Cumhuriyet’in ileri
ki sürecinde, teşkilatlı İslamiyet’in toplumsal ve siyasal yaşamdaki etkisi
zayıflatılarak; dini, birey ile Tanrısı arasında bir bağ kurma durumuna getirmeye
yönelik düzenlemeler toplum tarafından dine muhalif bir tehdit biçiminde
algılanmıştır.
Görüldüğü üzere Türkiye’de yaşanmış olan laiklik ilkesini benimseme süreci,
Avrupa’da ki süreç ile aynı olmamaktadır. Batıdaki demokrasi, eşitlik ve laiklik
ilkelerini esas alan politik sistem, sınıfsal eşitsizlik ve dini hoşgörüsüzlüğün
yaşandığı yüzyıllarca süregelen karanlık bir çağın neticesinde aydınlanma
felsefesinin kuramsal altyapısını oluşturduğu ve dönemin şartlarının tabanda meydan
getirdiği hareketin bir neticesi olarak yönetilmekte olan sınıfın başlattığı bir
mücadele neticesinde kazanılmış ve benimsenmeye başlanmıştır.
Türkiye’deki devrimi ise tabanda meydana gelen bir hareketin değil, yukarıdan
aşağıya doğru benimsenen, yönetimi elinde bulunduranların başlattığı modernleşme
hareketlerinin sonucudur. Çünkü Osmanlı’dan miras kalan, toplumsal ve politik
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Ayrıntılı bilgi için bkz. Başgil, a.g.e., 192.
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düzeyde benimsenmiş olan hoşgörü anlayışı tabanda bu şekilde bir hareket ihtiyacı
doğurmamaktadır. Böyle bir istek gelmemesine rağmen takip edilen laik politikalar o
dönem açısından bazı tepkilere yol açmıştır ve halen bu tepkilerin etkilerinden söz
edilebilir. Toplumu oluşturan bireylerin statik değil dinamik olması nedeniyle, bu
tepkilerin zaman içinde bertaraf edilebilmesi gerekliyken, Cumhuriyetin ilerleyen
süreçlerinde takip edilen yanlış politikalar sonucunda Türkiye’de meydana gelen dini
tartışmalar halen varlığını sürdürmektedir.
Nitekim 27.Dönem TBMM üyelerine laiklikle ilgili anketi uygularken,
örnekleme katılan katılımcılarımızın çoğu, yukarıda ifade edilenleri doğrular
nitelikte, Batı ile Türkiye’deki laiklik uygulamasının farklılığını, genel anlamda
Batı’da bir sürecin sonunda uygulamaya konulduğunu, Türkiye’de ise batılılaşma
süreci ile taklidi olarak uygulandığı Hristiyanlık ile İslam inancının farklı olmasından
kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
Tüm bu tespitler sonucunda; laiklik sözcüğünün üzerinde herkesin ortak bir
fikre sahip olduğu ve tek bir tarifinin yapılamadığıdır. Laiklik kavramı, yalnız
ideolojik, felsefi ve sosyolojik bir ilkeden ibaret değildir. Laiklik ilkesi, yaşama
geçirilen ve uygulanan bir kavramdır. Dolayısıyla uygulandığı ülkenin siyasal,
sosyal, coğrafi ve tarihi koşulları, ülkede yaygın olan dinin özellikleri ve o ülke için
geçerli sayılan laiklik anlayışını ve uygulamasını geniş ölçekte etkilediğidir. Laiklik
anlayışının ve uygulanışının devletler arası hatta kişiler arasında büyük farklılıklar
göstermesi olağandır. Çünkü laikliğe cephe alan kişilerde, laikliği kendi anlayış
tarzlarına, hatta politik görüşlerini göre şekillendirecek benimsemişlerdir. Kısaca her
ülkede laiklik zamana ve yukarıdaki koşullara göre ayrı tanımlamalara sahip olduğu
gibi, aynı ülke sınırları içinde de laikliğin hukuki, felsefi ve siyasi açıdan çeşitlilik
gösterdiği görülmüştür.
4.1. Bulgu
Saha

araştırmasını

yani

anket

uygulamasını

gerçekleştirmeden

‘Varsayımlar’ bölümünde öne sürülen beş maddeyi sonuca bağlamak gerekirse;

önce
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Öncelikle dindarlığın laik olmaya engel olmadığı varsayıldı. Ulaşılan sonuçlara
göre örneklemin %72 gibi büyük bir çoğunluğun engel olmadığını, insanın hem
dindar hem laik olabileceği konusunda görüşler alınmıştır. İkinci bir varsayım ise
kadın hakları yönünden laikliğin bir güvence olduğu varsayılmıştır. Ulaşılan sonuçlar
%48 oranında kadın hakları açısından laikliğin bir güvence olduğunu, %36 gibi
büyük bir oranın ise laiklik ile kadın haklarının bir ilişki içinde olmadığını ifade
etmişlerdir. Varsayılan her ne kadar gerçekleşmiş olsa da oranların birbirine oldukça
yakın olması bu soru hakkında üzerinde tekrar düşünülüp soruyu derinleştirmek ve
birkaç soru ile desteklemek isabetli olacaktır. %22’lik kadın katılımcılarımızdan %8
gibi bir oranın ilişkisinin olmadığını ifade etmeleri dikkat çekicidir.

Üçüncü

varsayım olarak ülkemizde din ve devlet işlerinin tam olarak ayrı tutulmadığıdır.
Sonuç olarak %62 gibi büyük bir oran ortaya çıkmıştır. Hatta bu soru hakkında
anketi uygularken ciddi rahatsızlıklar, memnuniyetsizliklerle karşılaşılmıştır.
Devletin bir an önce dinden elini çekmesi gerektiğini uygulama sırasında sık sık dile
getirilmiştir. Dördüncü varsayım, laik Türkiye’nin önünde din, engel teşkil etmez
şeklindeydi. Sonuç net bir biçimde %81 oranın engel olmadığı şeklindeki fikirleri
tespit edilmiştir. Son olarak laiklik ile toplumun refah düzeyi arasındaki ilişkinin
olumlu olduğu varsayımında bulunulmuştur. Bu soru 23.Dönemin anket sorularından
bağımsız olarak sorulmuştur. Alınan cevaplara bakıldığında ilişkisinin olmadığı
savunanlar ile kararsız olanların oranının çokluğu ve alınan tepkiler sonucunda soru
üzerinde tekrar düşünülmesi ve toplumun refah düzeyinden kasıt ne olduğu
konusunda birkaç soru ile desteklenmesi gerekli olduğu anlaşılmıştır.
4.2. Öneri
Ortaya konulan tüm bu tespitler ışığında, katı bir biçimde uygulanan laiklik
anlayışın da din, hiçbir zaman yapı için bir tehdit olmaktan çıkmadığından devlet,
laik düzenin sürekliliğini sağlamak amacıyla dini kontrol altında tutmayı görev
bilmektedir. Katı bir biçimde uygulanan laiklik anlayışı devlete, bireyi ve toplumu,
bilimci ve akılcı yönde dönüştürme sorumluluğu yükler ve dine mabetler ve
vicdanlar dışında sosyal bir alan/işlev tanımaz.
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Vicdan ve din hürriyetine yönelik uygulamaların değişim geçirmesi,
özgürlükçü ve demokratik yönetim anlayışının oturtulması için gereklidir. Çünkü
yasaklar yalnızca bu yasakları savunanların gösterdiği direnci ve inanışlarına olan
bağlılığını çoğaltır. Laiklik karşıtı toplumsal hareketlerin odağı olması nedeniyle
kapatılan partilere bakıldığı zaman, kapısına mühür vurulan her parti yerine
kurulacak olan yeni partinin, kendisinden öncekine göre daha fazla oy almış olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda katı laiklik anlayışı benimsenerek inanç hürriyetine
getirilen aşırı yasak ve sınırlandırmalar, bu yasak ve sınırlandırmaların amacına
hizmet etmemesiyle beraber tam tersine demokratik yönetimin ve özgürlüklerin
sarılması zor yaralar almasına neden olmaktadır. Politik ve sosyo-kültürel zeminde
sağduyu ve hoşgörü esas alınarak, modernleşme ve din öğelerinin birbirine
geçirilmesiyle toplumsal anlaşma sağlanmalıdır.
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EKLER
EK-1. Anket Formu
Bu anket formu “27.Dönem Milletvekillerinin Laiklik Algısı” başlıklı bir
bilimsel araştırma çerçevesinde TBMM milletvekillerinin laiklikle ilgili görüşlerini
almak amacıyla düzenlenmiştir.
• Anket sorularının cevaplandırılması hususunda göstereceğiniz dikkat ve samimiyet,
araştırma sonuçlarının sağlıklı olması açısından son derece önemlidir.
• Cevaplarınız sadece bu bilimsel araştırma için veri oluşturacak, bunun dışında
hiçbir kişi ya da kurumun amaçlarına açık tutulmayacaktır.
• Bilimsel çalışmada kullanılmak üzere düzenlenen bu ankette kimlik bilgilerine yer
verilmemiştir. Lütfen anket formuna isminizi vb. kimlik bilgilerinizi yazmayınız.
• Ankette yer alan soruların cevaplarından size göre uygun olanın karşısındaki
paranteze (x ) işareti koymanız yeterli olacaktır. Soruların cevaplarından sizin
düşüncenizi ifade edenini bulamadığınız durumlarda şıklardaki “ ( ) Diğer…. “
alternatifinde kendi düşüncenizi yazabilirsiniz.
• Anket formunun doldurulmasında gösterdiğiniz ilgi ve yardımdan dolayı şimdiden
teşekkür eder saygılar sunarım.
Murat ÖZTUNÇ
A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
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1. Cinsiyetiniz?
( ) Erkek ( ) Kadın

2. Yaşınız?
( ) 22-30

( ) 31-40

( ) 41-50

( ) 51 ve üzeri

3. Öğrenim durumunuz?
( ) Ortaöğretim(Lise)

( ) Üniversite ( ) Lisans Üstü

( ) Diğer…

4. Dini bilgiler konusunda kendinizi hangi konumda görüyorsunuz?
( ) Çok yeterli ( ) Yeterli ( ) Az yeterli ( ) Yetersiz ( ) Diğer…

5. Laiklik ile ilgili bilgi kaynaklarınız nelerdir?
( ) Yazılı ve görsel medya ( ) Kitaplar okuyarak
( ) Kulaktan dolma bilgilerle ( ) Okul öğrenimimden aldığım bilgiler
( ) Özel araştırmalar yaparak ( ) Diğer…

6. Sizce dinden maksat nedir?
( ) İnanç ve ibadet esaslarıdır
( ) Allah’a ve peygambere inanmak, emirlerini yerine getirmektir
( ) Ahlaklı, erdemli ve sorumluluk bilincine sahip olmak
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( ) Din artık çağımızda geçersizdir. Eski zamanların bir inancıdır
( ) Din Allah ile fert arasındadır
( ) Diğer …

7. Sizce laiklik nedir?
( ) Dinsizliktir

( ) Din ve vicdan hürriyetidir

( ) Devlet işiyle din işinin birbirinden ayrı tutulmasıdır
( ) Hem devlet-din ayrılığı, hem inanç ve vicdan hürriyetidir

( ) Diğer…

8. Size göre devletin dine, dinin devlete ihtiyacı var mıdır?
( ) İhtiyacı vardır ( ) İhtiyacı yoktur

( ) Herhangi bir fikrim yok ( ) Diğer…

9. Sizce dindarlık laik olmaya engel midir?
( ) Bir insan hem dindar hem laik olabilir ( ) Bir insan hem dindar hem laik olamaz
( ) Dindarlık laik olmaya engeldir

( ) Kararsızım

( ) Diğer…

10. Sizce Türkiye’de din ve devlet işleri ne ölçüde ayrı tutulabilmektedir?
( ) Hiç ( ) Az

( ) Çok

( ) Kararsızım ( ) Diğer…
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11. Türkiye’de Kur’an kursları, İmam-hatip liseleri, Diyanet İşleri Başkanlığı
vb. kurumların devlete bağlı olması sizce laikliğe uygun mudur?
( ) Uygundur ( ) Uygun değildir

( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) Diğer…

12. Sizce Diyanet İşleri Başkanlığı özerk bir kuruluş olmalı mı?
( ) Olmasını isterim çünkü …
( ) Devletin kontrolünde olmasını isterim çünkü …
( ) Diğer…

13. Diyanet İşleri Başkanlığında azınlıkların dinlerinin ve İslam’ın farklı
yorumlarının(Alevilik gibi) temsil edilmesi gerekir mi?
( ) Evet, gerekir

( ) Hayır, gerekmez

( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) Diğer…

14. Devletin dini yayınlar, radyo ve televizyon gibi programları yapmasını
laikliğe aykırı buluyor musunuz?
( ) Laikliğe uygundur

( ) Laikliğe aykırıdır

( ) Herhangi bir fikrim yok ( )

Diğer…

15. Okullarda din dersi okutulup okutulmaması konusunda laiklikle ilgisi
bakımından ne düşünüyorsunuz?
( ) Mecburi okutulmalıdır
( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) İsteğe bağlı okutulmalıdır
( ) Diğer…

( ) Okutulmamalıdır
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16. Kadın hakları açısından laiklik;
( ) Bir güvencedir ( ) İlişkisi yoktur ( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) Diğer…

17. Üniversite öğrencilerin dinsel kılık/kıyafetle (erkekler cübbe, sarık; kadınlar
başörtü vs.) derse girme durumlarıyla alakalı tutumunuz nedir?
( ) Demokratik haklarıdır

( ) İdeolojik bir tavırdır, laikliğe aykırıdır

( ) Dinin bir gereğidir. İnanç özgürlüğüdür ( ) Herhangi bir fikrim yok

18.

Sizce

Türkiye’deki

laiklik

uygulaması

( ) Diğer…

aşağıdakilerden

hangisi

tanımlamaktadır?
( ) Devlet dine müdahale etmektedir ( ) Devlet dine müdahale etmemektedir
( ) Devlet bazı dini grupların aşırılıklarına engel olmak için müdahale etmektedir
( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) Diğer…

19. Ülkemizde laikliğin bugüne kadar uygulanması sonucu;
( ) Dini hayat zayıflamaktadır ( ) Dini hayat güçlenmiştir
( ) Toplumda din gerçek yerine oturmaktadır

( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) Diğer…

20. Sizce din, laik çağdaş Türkiye’nin önünde bir engel midir?
( ) Evet, engeldir

( ) Hayır, engel değildir

( ) Herhangi bir fikrim yok

( ) Diğer…

( ) Kısmen engeldir

98

21. Laiklik ile toplumun refah düzeyi arasında ki ilişkisi…
( ) Olumludur. Çünkü…
( ) Olumsuzdur. Çünkü…
( ) Yoktur. Çünkü…
( ) Kararsızım/Bir Fikrim Yok.
( ) Diğer…

22. Bu konu ile ilgili eklemek istediğiniz düşünceleriniz var mı? Varsa yazınız
lütfen:
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