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Sunuş
Oğuz Oyan
Dayanışma Forumu Çıkarken...

de konunun güncelliği büyüdü.

Dayanışma Meclisi, Türkiye’de halkın ve
emekçilerin varoluş koşullarının iyice ağırlaştığı
bir dönemde hem güçlü bir sosyalist sola olan
gereksinime yanıt vermek, hem de solun daha
etkin mücadele araçlarıyla dayanışmasını
oluşturmak hedefiyle Eylül 2020’de kuruldu.

Cumhuriyet’in kuruluş dönemi ile bugün
içinde bulunduğumuz tükeniş dönemi
arasında özellikle laiklik bakımından tam bir
tezat olduğu hergün daha fazla kitlelerin
bilincine yansımakta. Laiklik ilkesinin içinin
1945 sonrasında boşaltılmasına ve mevcut
iktidar döneminde tam tersine çevrilmesine
verilecek yanıt, Kuruluş döneminden farklı
olmak zorundadır. Bundan böyle, emeğin
Cumhuriyetinin hedeflendiği bir çerçeveye
oturtmak koşuluyla, laiklik mücadelesini
sınıf mücadelesine eklemleyerek yol almak
zorundayız. Bu artık, laikliğin geri dönülmez
bir kazanıma dönüştürülmesinin de olmazsa
olmazı durumundadır.

Kuruluşundan bugüne, farklı alanlarda
oluşturulan komisyonlar aracılığıyla sınıf ve
aydınlanma eksenli sol bir bakış açısını koruyan
ve bunun toplumun ana tartışma gündemine
dönüştürülmesini hedefleyen ortak açıklama ve
raporlara imza attı.
Dayanışma Meclisi (DM) Haziran 2021’den
itibaren iki ayda bir yayınlanacak Dayanışma
Forumu dergisiyle yeni ve etkin bir mücadele
aracına daha kavuşmayı ve DM’nin ortak
üretim alanlarını çoğaltmayı amaçlıyor. Sayısal
(dijital) platformda yayınlanacak bir dergi olan
Dayanışma Forumu, DM üyelerinin güncel
konular üzerinden yürütecekleri tartışmalara/
katkılara tematik dosyalar biçiminde yer
verecek biçimde planlandı. Ana tema dışında
gerekirse ek başlıklarda diğer güncel konulara
yer verilmesi de öngörüldü.
Dayanışma Forumu dergisinin başlangıçta
DM web sitesi sayfalarında hem web sayfası
formatında hem de indirilebilir dosya
formatında yayınlanması planlandı. Forum’un
teknik özelliklerinin ve daha geniş kitlelere
ulaşabilirliğinin tedrici olarak geliştirilebileceği
öğretici bir süreç de ana yöntem olarak
benimsendi.
Dayanışma Forumu’nun ilk sayısı için Türkiye
gündeminin hiç eskimeyen konusu olan ve
son zamanlarda daha da güncel hale gelen
laiklik konusunu seçtik. 19 yıldır iktidarda olan
siyasal İslamcı hareketin varlığı bile zaten laiklik
meselesini her zaman gündemin ilk sırasında
tutmaktaydı. Mevcut iktidarın Cumhuriyet
kurumlarını bir bir ele geçirdikten sonra toplumu
da daha fazla dincileştirme ve gericileştirme
yönündeki adımlarını sıklaştırmasıyla birlikte
son dönemlerde laiklik başlığı daha yakıcı
olarak gündeme oturdu. Siyasi tabanı daralan
iktidarın dinsel alan üzerinden kışkırtıcı
gündemleri özel olarak kurgulaması nedeniyle
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Dayanışma Meclisi’nin emeğin Cumhuriyetinin
yolunu açmak için seçtiği mücadele ekseni,
laikliği açıkça savunmaktan bilhassa kaçınan
bir düzen muhalefetinin edilgen konumuyla
birleşince, bizi ilk sayımıza tartışmayı buradan
açmaya yönlendirdi.
Bu ilk sayıda, Dergi’de diziliş sırasına göre şu
makaleler yer almakta:

- Güncel bir mesele: Laiklik, Fatih Yaşlı
- Laikliğin ve cumhuriyetin kökenleri, Orhan
Gökdemir
- İslam devletine doğru, Kadir Sev
- İşçi sınıfı laisizmi üzerine tezler, Aydemir Güler
- Sekülarizm ve laiklik, Oğuz Oyan
- Laiklik ve Hukuk, Ali Rıza Aydın
- Laik eğitim, Rıfat Okçabol
- Laiklik ve dış politika, Engin Solakoğlu
- Gençlik ve laiklik, Ekin Şen
Dayanışma Forumu’nun bu sayıda ve izleyen
sayılarında beklentileri karşılayacak bir içerik
ve biçimde çıkmasını sağlamak için DM üyeleri,
Dayanışma Forumu Yazı Kurulu ve Sekretarya
gereken çabayı gösterecektir. Bu hedefe
ancak ortak emeklerimizle yaklaşılabileceğine
inanıyoruz.
Dayanışma Forumu’nun yolu açık olsun.

Güncel bir mesele: Laiklik
Fatih Yaşlı
Türkiye’deki yeni rejime ilişkin tartışmalarda,
rejime karakteristiğini veren temel olgulardan
birinin “dinselleşme” olduğuna ve laikliğin
ortadan kaldırıldığına yönelik tezlere verilen
yanıtlardan birini “Türkiye hiç laik olmuş
muydu” şeklindeki soru oluşturmaktadır. Bu
soruya kanıt olarak sunulan en önemli şey
ise tahmin edilebileceği gibi Diyanet İşleri
Başkanlığı’dır. Buna göre böyle bir kurumun
varlığı daha baştan “laiklik” ilkesini geçersiz
kılmaktadır. Ülkedeki belli bir dinin belli bir
mezhebinin din işlerini devlet üstlenmiş,
topladığı vergilerle onun ibadethanelerini
yapmış, din adamlarını devlet memuru
olarak kabul ederek onları maaşa bağlamıştır.
Böyle bir durumda laiklikten söz etmek ise
imkânsızdır.
İlk bakışta soru da bakış açısı da mantıklı gibi
görünmektedir, ancak meseleye biraz daha
yakından bakmak soruyu da, yaklaşımı da
tartışmaya açık hale getirecektir. Öncelikle
bakılması gereken yer Mustafa Kemal’in ve
Cumhuriyet’i kuran kadroların saltanat ve
hilafete yaklaşımlarıdır, bu ise “egemenlik”
meselesi bağlamına yerleştirilmelidir.
23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi
açılırken kullanılan “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” sözü boş yere seçilmiş
değildir, bu söz esas olarak saltanat/
saray iradesinin yerine “millet” adlı iradeyi
koymaktadır. Kaynağını gökyüzünden alan
iradenin karşısına seküler bir irade konulmuş
durumdadır böylelikle.
Bu sözün gerçekten ne anlama geldiği
ise ancak Milli Mücadele’nin sonlarına
doğru anlaşılacaktır. Egemenliğin kaynağı
da mekânı da değişmiş durumdadır ve
dolayısıyla artık padişaha da saraya da gerek
yoktur. Egemenliğin kaynağı doğrudan
milletin kendisi ve mekânı da Meclis olarak
sunulacak ve önce saltanat sonra da hilafet
kaldırılacaktır.
Eğer laiklik siyasal kamusal ve toplumsal
yaşamın artık din kuralları tarafından

belirlenmemesi ve dinin özel alana itilmesi
ise hilafetin ve saltanatın kaldırılmasının
laiklik adına atılmış çok radikal iki adım
olduğunun kabul edilmesi gerekir. Böylece
hem egemenliğinin kaynağı olarak gökyüzünü
gösteren bir hanedan hem de dünyadaki
bütün Müslümanların temsilciliği iddiasında
olan bir kurum tasfiye edilmiştir.

Ancak laikleşme sadece bunlarla sınırlı
değildir, bu iki siyasal mekanizmanın
tasfiyesiyle yetinilmemiş, başta eğitim ve aile
olmak üzere doğrudan toplumsal yaşayışa
yönelik bir süreç de başlamıştır. Tevhid-i
Tedrisat yani öğretim birliği yasasıyla ülkedeki
bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne
bağlanması, eğitimin tarikat ve cemaatlerin
elinden alınması anlamına gelmektedir.
Medeni Kanun ise aile kurumunun işleyiş
mekanizmalarının dine dayalı olmaktan
çıkarılması ve kadın erkek eşitliği adına
atılmış son derece önemli bir adımdır. Kılık
kıyafete dair düzenlemelerden tutun da
Latin alfabesine geçişe uzanan genişlikteki
düzenlemelerin hepsi dinin toplumsal
yaşayış üzerindeki etkisini zayıflatmak,
minimize atmak adına gerçekleştirilmiştir ve
tüm bunların hepsi ancak “laiklik” başlığına
yerleştirilerek anlaşılabilir.
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Tüm bunların ise elbette ki bir sınırı vardır ve
o sınır da Cumhuriyet’in sınıfsal karakteriyle
ilgilidir. Gecikmiş ve büyük ölçüde tepeden
inme, kitle desteği cılız bir burjuva devriminin
ürünü olan Cumhuriyet’in laikliğinin de
aydınlanmacılığının da sınırlarını o karakter
belirlemiştir. “İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir
kitle” yani sınıfsızlık iddiası üzerinde yükselen
bir sınıf egemenliğinin dine bakışını da bu
belirleyecektir. Dolayısıyla homojen bir kitle
(ulus) inşası ile din arasında kaçınılmaz bir
ilişki ortaya çıkacaktır. Bu homojen kitlenin
sadece etnik olarak değil, dini ve mezhepsel
olarak da olabildiğince homojen olması
hedeflendiğinden, İslam dini ve onun Sünni
versiyonu devletin dini olarak kabul edilmiş,
anayasal bir düzenlemeyle devletin dini
olmaktan çıkarıldığında da toplumun dini
olarak kabul edilmeye ve ona uygun bir
şekilde davranılmaya devam edilmiştir.
Yani İslam ve Sünnilik çoğunluğun dini
olduğundan, yeni kurulan rejim de bunu
veri alacak, onu hem toplumsal bir harç
olarak görürken hem de Osmanlı’dan kalan
“medenileştirme” mirasına uygun bir şekilde
onun şehirli, yerleşik bir dinsel inanç olduğunu
kabul edecektir. Dolayısıyla Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın İslam’ın Sünni mezhebine
uygun olarak yapılandırılmasının gerisinde
bu “homojen” ulusu yaratma anlayışı vardır,
sınıfsızlık iddiası üzerine kurulu sınıf iktidarı
bunu gerektirmektedir yani.
Tüm bunlara ek olarak, yeni rejim bu kurum
aracılığıyla çoğunluğun mensup olduğu bu
din ve mezhebi kontrol altında tutacağını
düşünmektedir. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı,
yeni rejimin doğasına uygun bir şekilde, dinin
özel alandan dışarı taşmasını da olabildiğince
engelleyecek ve onu kontrol edebilecek bir
kurum olarak tasarlanmış, ancak bu tasarım
yine Cumhuriyet’in sınıfsallığı nedeniyle kısa
bir süre sonra geçersiz hale gelmiştir.
Dinselleşmenin dönüşü
Türkiye’de dinin yeniden siyasete
dönüşü ve dinselleşme ile bu sınıfsallık
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Türkiye
emperyalizme entegrasyonu derinleştikçe
dinselleşen bir ülke olmuştur ve bu
entegrasyonu ise elbette ki yönetici sınıflar
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birlikte istemişlerdir. Emperyalizme
entegrasyon sürecindeki kırılma noktası
ise Soğuk Savaş’ın başlangıcı ve yönetici
sınıfın antikomünist saiklerle hızla batıya
yanaşmasıdır. 2. Dünya Savaşı esnasında
Nazizm’le işbirliğinde somutlaşmaya başlayan
antikomünizm merkezli siyaset, Soğuk
Savaş’ta ABD’yle kurulan ilişkilerle birlikte
boyutlanacak ve ekonomik, siyasi, sosyal
alanların hepsini birden etkileyecektir.
Bu noktada 1945-50 aralığı yaşananlar ülkenin
sonraki yıllarını da belirlemesi açısından önem
taşır ve bu aralığı Türkiye siyasetinin özel
bir uğrağı haline getirir. Laikliğin de, genel
olarak Cumhuriyet’in kurucu felsefesinin
de aşındırıldığı yıllar bu yıllardır. Türkiye’nin
IMF’ye, Dünya Bankası’na NATO’ya üyelik
başvurularıyla dinin yeniden siyaset sahnesine
dönmesi ya da eğitim alanında geriye doğru
atılan adımlar –örneğin din derslerinin
müfredata dönüşü veya Köy Enstitüleri’nin
başına gelenler- elbette ki tesadüf değildir.
Gericiliğe alan açmak anlamına gelen devletle
Türk sağı arasındaki antikomünist mutabakat
da emperyalizmle derinleşen entegrasyonun
bir sonucudur.
Bu süreç, Demokrat Parti döneminde daha
da ivme kazanacak, 1960’lı yıllarda işçi sınıfı
siyaset sahnesinde çıktığında ve toplum
sosyalizmle buluşmaya başladığında
ise egemen sınıfların elindeki en önemli
araçlardan biri haline gelecektir. Irkçı
milliyetçilik ve dinci gericilik bu dönemde
örgütlü bir şekilde solun karşısına çıkarılmış,
sola yönelik ideolojik saldırıyla Cumhuriyet’e
yönelik ideolojik saldırı iç içe geçmiş, bu
akımlar aynı zamanda birer paramiliter
nitelik taşımış ve uluslararası antikomünist
merkezlerin yörüngesinde hareket etmişlerdir.
1965-1980 arası “uzun iç savaş”ın 12 Eylül
darbesiyle sona ermesinin ardından ırkçı
milliyetçilikle dinci gericiliğin sentezi olarak
görebileceğimiz Türk-İslam sentezi devlet
ideolojisi haline gelecek, ülkücü hareketin
“kendisi zindanda fikri iktidarda bir hareketiz”
sözü doğrulanacaktır. Yeşil sermayenin
palazlandırılması da, din derslerinin anayasal
garanti altına alınması da, 12 Eylül’ün
antikomünist politikalarının bir ürünüdür. Amaç
ise işçi sınıfının ve solun bir daha asla 12 Eylül

öncesindeki gibi bir aktör haline gelmemesidir.

ayıran önemli bir nokta vardır: AKP, kafasındaki
hedeflere onları kısa bir zaman aralığına
Velhasıl, siyasal İslam da AKP de gökten
sıkıştıran “devrimci” bir yöntemle değil, uzun
zembille inmemiştir, Cumhuriyet’in sınıfsallığı
bir zaman aralığına yayan evrimci bir yöntemle
ve emperyalizmle kurduğu ilişkiler adeta
varmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken ise
AKP’nin “tarih-öncesini” oluşturmaktadır.
dini bir ajandası olduğuna dair ithamları hiçbir
Türkiye’de siyasal İslam da AKP de kendisine
zaman kabul etmemekte, tüm icraatlarını
yükseleceği zemini çok kolayca bulmuştur,
“milletin değerleri”, “milli irade”, “demokrasi”
çünkü o zemin Türkiye yönetici sınıfı tarafından vb. kavramların arkasına gizlemektedir.
itinayla inşa edilmiştir.
AKP’nin rejim inşa sürecinin vardığı noktayı
Yeni Rejim Ve Laiklik
anlamak için örneğin siyasetin diline, örneğin
Erbakan anması yapan muhalefete, dini gün
Türkiye’de bugün AKP eliyle yeni bir rejim
ve bayramlarda siyasilerin verdikleri mesajlara,
inşa edildiği genel bir kabul haline gelmişse
Ayasofya tartışmalarına, laiklik sözcüğünün
de, gayet bilinçli bir şekilde, odaklanılan yer
asla ağza alınmamasına vb. bakılabilir. Ama
rejimin otoriter niteliği olmaktadır. Geriye
inşanın dinsel karakterinin görülebileceği
kalan iki nitelik, yani piyasacılık ve dinselleşme en iyi yer toplumsal yaşayışın düzenleniş
ile belli bir plan program dahilinde göz ardı
biçimindeki değişikliktir. Okullardaki derslerin
edilmektedir. Cumhuriyet’i kuran partinin
içeriklerinden tutun kampüslerdeki şenliklere,
“laiklik” demekten ısrarla kaçınması ya da
içkili mekânlara yönelik baskıdan tutun
örneğin bütünüyle neoliberal bir söylem olan
pandemi gerekçesiyle içki satışı yasağına, her
“Merkez Bankası’nın bağımsızlığı”ndan söz
üniversiteye camii dikilmesinden tutun maç
etmesi bu göz ardı edişe dair akla gelen ilk
saatlerinin iftar vaktine göre ayarlanmasına
örneklerdir.
kadar uzanan bir genişlikte çok açık bir
dinselleştirme basıncı vardır toplum üzerinde.
Oysa, piyasacı ve dinci karakterine
bakmaksızın sadece otoriterleşmeye
Özellikle pandemi süreci rejimin piyasacı
odaklanmak, AKP rejimini anlamak açısından
dinci ve otoriter karakterinin birbirinden
bize neredeyse hiçbir şey vermeyeceği gibi
ayrıştırılamazlığını kesin bir şekilde
geleceğe dair siyasal ufkumuzu da daraltır,
göstermiştir. Çarkların dönmesi adına
körleştirir.
milyonların işe gittiği ve yine milyonların kısa
çalışma ödeneğine ve ücretsiz izne mahkûm
edildiği, her türlü toplu etkinlik yasaklanırken
camilerin açık olduğu, toplumsal yaşamın
anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde
genelgelerle ve yasakçı bir zihniyetle
düzenlendiği bir rejim vardır karşımızda
ve bunların hepsi birbirini besleyecek
güçlendirecek şekilde bir yönetme teknolojisi
olarak kullanılmaktadır.

AKP çok açık ve net bir şekilde “siyasal
İslamcı” bir partidir. Siyasi motivasyonunu
buradan almakta, yol haritasını buna göre
çizmekte icraatlarını buna göre yapmaktadır.
Ancak kendisini uluslararası benzerlerinden

Dolayısıyla, iktidara ve inşa ettiği rejime karşı
verilecek mücadele bu ayrıştırılamazlık
üzerine inşa edilmeli ve piyasacılık, dincilik
ve otoriterlik topyekûn bir şekilde karşıya
alınmalıdır. Bunun yapılmaması halinde AKP’yi
devirmek öyle kolay olmayacağı gibi, olası
bir iktidar değişikliğinde post-AKP döneminin
AKP dönemiyle ciddi benzerlikler taşıyacağı
ve düzenin kendini restore ederek yoluna
devam edeceği açıktır.
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Laikliğin ve Cumhuriyetin kökenleri
Orhan Gökdemir
Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk
tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle
seçildiği yönetim biçimi. Egemenlik hakkının
belli bir kişiye-aileye ait olduğu monarşi
ve oligarşi kavramlarının tersi. Demek
ki usul şu: Yönetimi herhangi bir âdeme
vermeyecekseniz. Hiç kimse orada sonsuza
kadar kalmayacak. Kendisini ülkenin sahibi
sanmayacak…
Ne yazık ki biz bir “cumhuriyet” kavramına
sahip değiliz. Mevcudu Arapça kökten
üretilmiş Osmanlıca bir terim. Cumhur, “bir
araya toplanma, topluluk oluşturma”, bu
kökten türeyen cumhūr ise “cemiyet, toplum,
kamu” anlamına geliyor. Respublica’nın Türkçe
karşılığıdır ki o da “kamusal alan” demek.
Demek ki cumhur olmak için bir kamusal
alana ihtiyaç var. Bir kamusal alan yaratacağız
ve o alan bizi birleştirecek.
18. yüzyılda monarşi ile yönetilmeyen iki ülke,
Hollanda ve İsviçre birer respublica idiler.
Erken kapitalist ülkelerdir. Buna Fransa katıldı.
“Üçüncü sınıf”, içinde aristokrasi ve kilise
babaları dışında kalan burjuvalar, işçiler ve
köylüler vardı, ayaklandı. Monarşiyi, onunla
birlikte ona güç veren aristokrasi ve kilise
babalarını devirdi. Bastille’de toplandılar,
önlerine ne çıktıysa sürüyüp attılar. Alanı
temizlediler ve toplandıkları alan “respublic”
oldu. 1789 Devrimi budur. Üçüncü sınıfın,
bundan böyle aristokrasinin ve kilisenin etkiyetki alanın ötesinde bir alana sahip olduğu
anlamına geliyor bu.
Biz de cumhuriyeti kurarak, sarayın, sultanın,
şeyhülislamın alanından çıkıp seküler yeni
bir alanda bir araya gelerek respublic olduk.
Cumhuriyetimizin de özeti budur.
Evet, Kemalistler kurdu ama fikrin onlara ait
olduğunu söylemek haksızlık olur. Fransız
Devrimi’nin rüzgârından etkilenen Genç
Osmanlılar tartıştı. İttihat ve Terakki amaç
edindi. Mustafa Kemal orada öğrendi.
Uygulama onuru onundur.
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Bunlarla birlikte Fransız Devrimi ile
başlayan dönemi, dünyada bir halk olma
döneminin, mücadelesinin başlangıcı
sayıyoruz. Bir kamusal alan yaratma ve o
alanda aristokrasinin, kilisenin, dinin etkisini
sıfırlama mücadelesidir cumhuriyet. Demek
ki cumhuriyet “fıtratı gereği” laiktir, laik olmak
zorundadır. Olmazsa, toplananları uygun
bir biçimde birleştirecek bir kamusal alan
yaratmamış oluyoruz ki, eksik cumhuriyettir.
Cumhuriyetin eksiğinin olmadığını, eksik ise
başka bir şeye dönüştüğünü biliyoruz.
Eski̇ Bağlılıkları Yıkmak İçi̇n Lai̇klik
Cumhuriyet, eski toplumun temel biçimi
olan cemaatleri dağıtıp kalanlardan,
özgürleşenlerden bir halk yaratma girişimidir.
Elbette devrimle olur. Ama bu da ancak
ekonomik bir devrim kendisine eşlik ederse
mümkündür.
Piyasa, bunu kolaylaştırmıştır. Piyasa,
İngiltere’de kırsal ekonomiyi kendi ihtiyaçlarına
göre şekillenmeye zorlayıp dağıtarak işe
koyuldu. Piyasanın zoruyla topraktan kopup
şehre gelenler, acımasız piyasa koşulları
ile tanıştı. Artık emek güçlerinden başka
satacak bir şeyleri yoktu. “Özgürleşmiş”
emekçiyi üretme sürecidir. Kapitalizm içinde
geliştiği bütün organik yapıyı dağıtır, parçalar.
Böylece “özgürleştirdiği” insanları ekonominin
gereklerine göre yeniden bir araya getirip
örgütler. Ortaya çıkan yeni bir bütünlüktür
ama yine de organik bir yapı değildir. Böylece
bireyler bir yandan toprağa bağlılığından
koparılmış, öbür yandan da piyasada sonsuz
sayıdaki dolaşım odaklarından biri olmak
dışında bir seçenek bırakılmamıştır. Emek
güçlerini satacaklardır artık.
Cumhuriyetle ilgisi ne? Şu; “özgür bağımsız
bireyler” başlangıçta bu iktisadi gelişimin
getirisi olmuştur. “Feodal bağlılıklarından
koparılmışlardır” anlamında söylüyoruz. Deyim
yerindeyse, cumhuriyetin alt yapısını piyasa

hazırlamıştır.
Burada Fransız Devrimi’ni bir prototip olarak
kullanıyoruz. Oradan Ekim Devrimi’ne
ulaşıyoruz. Arada 1848 Devrimi ve 1871 Paris
Komü’nü var. İkisini de yeni bir cumhuriyete
hazırlık sayıyoruz. İçinden Ekim Devrimi çıktı,
sosyalist cumhuriyete dönüştü. Birkaç yıl
sonra kıyısında Anadolu Kurtuluş Mücadelesi
başladı. Anadolu hareketinin önderleri
sosyalizmden ürkmüşlerdi ama nihayetinde
bir cumhuriyet kurdular.

Üç devrimin etrafında cumhuriyet fikriyatını
tartışıyoruz. Fransız Devrimi ile gelen
Cumhuriyet, Rus Devrimi ile gelen Sosyalist
Cumhuriyet ve içinde bulunduğumuz için
Türkiye Cumhuriyeti. Üç devrimin ortak
noktası cumhuriyettir. Bunun politik olarak
neye tekabül ettiğini tartışabiliriz. Ama her
üçü de içinde geliştikleri toplumların dinselfeodal-aristokratik yapısını dağıtmış ve yerine
bir halk yaratmaya girişmiştir.
Öyleyse cumhuriyet halk olmayandan bir
halk yaratma işidir. Fransız Devrimi mutlak
monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin
kurulması ve Katolik Kilisesi’nin etki alanının
daraltılmasıdır. Ekim Devrimi, monarşinin
devrilip yerine sosyalist cumhuriyetin
kurulması ve Ortodoks Kilisesinin etkisinin
kırılmasıdır. Türk Devrimi monarşinin yıkılması
ve hilafetin sıfırlanması işidir. Sıfırlanmıştır.
İdeolojik arka planını hatırlayalım; Kant
tanrıyı tahtından indirmişti, Robespierre buna
dayanarak ayaklanıp kralı tahtından indirdi.
Cumhuriyet bir taht devirme işidir. 14. Louis ve
Kraliçe Marie Antoinette’in bıraktığı boşlukta
yeşerir cumhuriyet. Kral varsa, kraliçe varsa,
sultan varsa cumhuriyet yoktur.
Ve elbette bütün bunlar halkın üzerindeki
din etkisini sıfırlama işidir. Devrimlerin
giriştiği reformların nihai amacı da budur.

Takvim örneğine bakalım. Fransız Devrimi bir
cumhuriyetçi takvim icat etti. Bu takvim 30
günlük 12 aydan oluşuyordu. Hafta 10 gündü.
30 günlük 12 aydan artan 5 gün cumhuriyet
bayramlarını kutlamak için kullanılıyordu.
Bu takvim adını doğadan alıyordu. Brumaire
sis ayıydı, Frimaire don ayı, Germinal yeşilin
sürgün verme ayı, Floréal çiçek ayı, Thermidor
sıcak ayıydı. Takvimi hazırlayan komisyonda
gök bilimciler, matematikçiler ve hatta bitki
bilimciler beraber çalışmışlardı.
Neden cumhuriyetçi bir takvim ihtiyacı duydu
devrim? Çünkü hâlihazırda mevcut takvim
dinsel bir şeydi. Günlük hayatın dine göre
düzenlenmesinin en somut yansımasıydı.
Takvimi değiştirmek dinin günlük hayat
üzerindeki kontrolünü kırmak anlamına
geliyordu. Böylece azizlere adanan günler
gitti, kırsal üretim dönemine adanan günler,
mevsimler geldi. Ekim Devrimi takvimi
değiştirmiştir. Türk Devriminden sonra da
takvim, mesafe ve ağırlık ölçüleri, alfabe gibi
alanlarda değişiklik oldu. Amaç bir ve aynıdır.
Fransız Devrimciler daha cüretkârdı. Katolik
dinini kaldırıp yerine, akıl kültü veya mutlak
varlık kültü koymaya kalkıştı. Tanrıyı kaldırıp
kiliseleri akıl tapınaklarına dönüştürmek
isteyenler de vardı. Yeni bir akıl ve dolayısıyla
yeni bir halk yaratmaktır.
Fransız Devrimi artık yeni soruları olan ve bu
soruların cevabının dinde olmadığını düşünen
insanların işiydi. Farklı soruları olanlara
“yurttaş” diyoruz. Hiçbir sorusu olmayan,
bütün soruların sorulmuş ve bütün cevapların
verilmiş olduğunu düşünen, bunu bir kutsal
kitapta arayana demek ki yurttaş diyemiyoruz.
Yeni sorular ise “Aydınlanma” işidir. Aydınlanma
seküler sorular sormak ve seküler yanıtlar
aramak demektir. Laiklik ise, seküler soru
sorma ve cevap aramayı imkânsız kılacak
dinsel geri dönüşü engelleme işidir. “Devlet
işinden dine el çektirmeden seküler bir alan
yaratamazsınız demektir” bu.
Türk Devriminde de benzer şeyler oldu. Harf
devrimi, takvim ve ölçülerdeki değişikliklerin
amacı dinin günlük hayat üzerindeki etkisini
kırmaktı. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasındaki
amaç da budur. Yeni bir halk olacaksa yeni bir
dil olmalıdır. Yeni bir dil yaratma işi ise mutlak
bir biçimde mevcut tapınakların yerine “akıl
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tapınakları” kurma işidir.
Cumhuriyet devrimi, cemaatlerden yeni bir
halk yaratma işi ise, karşı devrim de halkı
yeniden cemaate dönüştürme işidir. Bu gerici
kalkışma, bizi yeniden üç devrimin eşiğine
getirip bırakmaktadır. Devrim cumhuriyettir
ve devrim mücadelesi bir cumhuriyet
mücadelesidir.
Kurumsal Di̇ne Karşı
Kimdi devrimin hedefe koyduğu o eski
sınıflar? Aristokrasi, onun üzerinde yükselen
Monarşi ve elbette kurumsallaşmış din.
Söylemesi kolay, Versay Sarayı ile bütünleşmiş
Vatikan imparatorluğundan söz ediyoruz.
1789’un devrimci güçleri eski düzeni yıkmakla
birlikte onun kalıntısı olan bu iki kurumu
yaka paça al aşağı etmeye cüret edemedi.
1789’da Meşrutiyet ilan etmekle yetindi. Kralın
yetkilerini kısıtlayarak, kontrol edebileceğini
düşünüyordu. Ancak tam tersi oldu, Saray
yıkılanı onarmak ve yetkilerini geri almak
için harekete geçince son çare 1792’de
Cumhuriyet ilan edildi. Ancak ondan sonradır
ki, 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette’in
kafası uçurulabildi.
Büyük Fransız Devrimi’nin dersidir: Bir
diktatörlüğü ancak başka bir diktatörlükle
yıkabilirsiniz. Esası Jakoben Devrimci
Diktatörlüğüdür. Kralsız, kraliçesiz, kilisesiz bir
düzen demektir. Kısaca Cumhuriyet diyoruz.
Devrimin işleri bellidir: Kilisenin mallarına el
konuldu. Manastır yeminine son verildi ve
papazlar kovuşturuldu. Kilisenin doğumölüm-evlilik kayıtlarına el konuldu, bu yetkiler
komüne-belediye- devredildi. Evlilere
boşanma hakkı-kilise tanımıyordu-tanındı.
İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi ile
“inanç özgürlüğü” getirildi. Bu özgürlük
kilisenin tekelciliğine son veriyordu.
Egemenliğin kaynağı bundan böyle ulustu,
yani tanrı artık bir toplumsal güç kaynağı
olmayacaktı. Devlet bireyleri özgürleştirmekle
yükümlüydü, etnik-dini kimlikler yerine bir
ulusal kimliğin oluşmasını destekleyecekti.
Kilisenin günlük hayat üzerindeki etkisini
kırmak üzere takvimi değiştirdi. Günlük
hayat bundan böyle dini esaslara göre
düzenlenmeyecekti. Haliyle dini eğitime
son verilip “milli eğitime” geçildi. Bu kararları
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korumak üzere aristokrasiye ait olan silah
taşıma yetkisi de onlardan alıp halka verildi.
Ordu, bundan böyle “halk ordusu”ydu, görevi
“Fransız Ulusu”nu korumaktı. Papazsız,
rahibesiz, saraysız, kilesesiz bir düzen
demektir. Kısaca Laik Cumhuriyet diyoruz.
Büyük Ekim Devrimi 7 Kasım 1917’de patlak
verdi. Burjuvazi ile birlikte düzenin en alta
ittiği kalabalıklar çoktan beri ayaktaydı.
Ayaklananlar eski sınıfları ve onlarla birlikte
düzenini al aşağı etmiş görünüyordu. Ancak
devrimin önündeki Burjuvazi ilkinde olduğu
gibi eski sınıfı ve düzenini alaşağı etmekte
tereddüt ediyordu. Rusya görünüşe göre bir
Burjuva Devrimi yaşıyordu.

Öte yandan İmparatorluk içinden çıkılmaz
bir savaşın içindeydi. Ciddi askeri kayıpların
yol açtığı derin umutsuzluk Çarın tahtını
sallıyordu. Şubat 1917’de Çar II. Nikolay kardeşi
Mihail lehine tahttan feragat etti. Ancak Prens
Mihail devrimden korkarak tahtı devralmayı
reddetti. Böylece Monarşi devrim korkusuyla
“kendiliğinden” alaşağı edilmiş oldu. “Şubat
Devrimi”dir, “geçici” bir hükumetin işleri ele
almasıyla sonuçlanmıştır.
7 Kasım’da kızıl birlikler sabaha karşı geçici
hükumetin elindeki tüm kritik noktaları ele
geçirdi. Burjuva iktidarının temsilcisi Başbakan
Kerenski, Bolşevik Devrimine karşı güç
toplama bahanesiyle sıvıştı. Burjuvazinin
geçici iktidarı düşmüştü. Petrograd Sovyeti’nin
öğleden sonraki toplantısında konuşan Lenin
İşçi-Köylü Devriminin zaferini ilan etti. Bu
gelişmelerin ardından eski düzenin “kudretlisi”
Çar, 1918’de, avenesi ile birlikte kurşuna
dizilerek idam edildi. Çarsız, çaricesiz, kilisesiz
ve tabii sınıfsız bir düzen kuruluyordu. Kısaca
Sosyalist Cumhuriyet diyoruz.
Sovyet Devriminin işleri bellidir: Kilisenin
mallarına el konuldu. Kilise devletten ayrıldı,
eğitim alanındaki faaliyetlerine son verildi.
Eğitim parasız ve laik hale getirildi. Din
ve inanç özgürlüğü güvence altına alındı.

Medeni kanuna geçildi, kadınlara seçme ve
seçilme hakkı tanındı. İdam cezası ve soyluluk
unvanları kaldırıldı. Günlük hayatın dine göre
düzenlenmemesi için takvim değiştirildi.
Tüm bankalar, tüm fabrikalar kamulaştırıldı.
“Kızıl Ordu” kuruldu. Ordunun görevi bundan
böyle işçi sınıfını ve diktatörlüğünü korumaktı.
Gelmekte olan eşitlikçi ve laik bir yeni
Cumhuriyetti.
Bizim Cumhuriyetimiz bu iki devrimin
halesinde ilerledi, 1908’de “Hürriyet”in ilanıyla
ancak Meşrutiyet kurulabilmişti. İlkinde
olduğu gibi devrimci güçler düzeni yıkmakla
birlikte o düzenin üzerinde yükseldiği
kurumları alaşağı etmeyi göze alamadı. Ölü bir
kabuğa dönüşen hilafet ve saltanat hükmünü
sürdürüyordu. “Hürriyet”in sağladığı iç barış
çabuk bozuldu. Patlak veren iç savaş düzen
güçlerinin kontrol alabileceği boyutları çoktan
aşmıştı. Dünya Savaşı patlak verince Osmanlı
iç savaşı da büyük bir dış savaşa dönüşmüş
oldu. Bu çatışmaların yol açtığı yıkımdan artık
sadece devrimci bir iktidar çıkabilirdi. Devrimle
sarayın, sultanın, hilafetin alanından çıkıp yeni
bir alanda bir araya gelerek “respublic” olduk.
1923’te kurulan Cumhuriyetin özeti budur.
Devrimin işleri bellidir: Saltanat ve hilafet
kaldırıldı. Takvim değiştirildi, Cuma günü tatil
günü olmaktan çıkarıldı. Medreseler kapatıldı,
dini okullar Milli Eğitim’e devredildi. Tarikatlar,
tekke ve zaviyeler, bunlarla birlikte şeriat
mahkemeleri kapatıldı. Medeni kanun getirildi,
kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Din ve vicdan özgürlüğü getirildi; egemenlik
artık tanrıdan değil ulustan kaynaklanıyordu.
Dinin günlük hayat üzerindeki etkisini kırmak
üzere Latin elifbasına geçildi. Ordunun görevi
bundan böyle saltanatı değil “Türk Ulusunu”
korumaktı. Sultansız, saraysız, hilafetsiz,
tekkesiz-tarikatsız ve tabii hacısız-hocasız
bir düzen demektir. Kısaca Laik Cumhuriyet
diyoruz.
Demek ki “laik cumhuriyet”, devrimler
çağının birleştirici ortak paydasıdır. Çünkü
laik cumhuriyet yoksa, ortada bir halk da
yoktur. “Halk” ise devrimci cumhuriyetin
çıkış noktasıdır. Devrim, kulu insana, cemaati
halka dönüştürme işidir. Bunun için mutlaka
eski düzenlerden kalan bağlılıkları ortadan
kaldırılmak, aklı ve vicdanı özgürleştirmek
gerekir. Kilisenin, kralın, mülkiyetin, dinin,

tanrının ve bunlardan esinlenen kutsal
inançların devrimin hedefleri arasında olması
rastlantı değildir.

Devrim cemaatlerden yeni bir halk yaratma
işi ise, karşı devrim de halkı yeniden cemaate
dönüştürme işidir. Karşıya olduğumuz gericilik
döneminin özeti de budur.
Hürri̇yet’ten Cumhuri̇yet’e
Türk Laikliğinin kökeni yakın tarihin sınıf
mücadelelerine dayanır. 1789 Büyük Fransız
Devrimi’nin Osmanlıya ilk etkisi 30 yıl sonra,
1821’de, Yunan ayaklanmasının patlak
vermesi oldu. Avrupa, Antik Yunanlıların
torunlarının başkaldırısı olarak selamlamıştı
isyanı. Barbar Türklere karşı Yunanlıların
özgürlük savaşı söz konusuydu. Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşa’nın askerleri koştu yetişti,
isyanı bastırdı. Fakat Avrupa devletlerinin
müdahalesiyle Yunanistan ayrıldı. Bundan
böyle Yunanlıları Yunan devleti idare edecekti.
Bu kopuş, aynı zamanda İmparatorluğun
diğer ahalisine yaklaşmakta olanı haber
veriyordu. Ermeniler Ermeni devletine, Türkler
Türk devletine mecburdu. Fransız Devriminin
artçı sarsıntılarıydı bunlar. Devrim Avrupa’yı
düzlemiş, düzlenen Avrupa sınırları ötesine
şekil vermeye başlamıştı.
Yunan ayaklanması sadece bir başlangıçtı.
Osmanlı İmparatorluğu içinde gelişen
milliyetçilikler yüzünden çöktü ve çöküşü yeni
milliyetçiliklerin doğuşuna ebelik etti.
Laik Cumhuriyetten önce Laik Hürriyet
var. Hürriyet mücadelesi Hamit’e karşı
mücadeledir. Haliyle Cumhuriyeti silersen
Abdülhamit’e varırsın. Küçülme döneminin
padişahıdır Hamit. İktidarda olduğu 30 yılda
Romanya’yı, Balkanlar’ı, bugünkü Yunanistan
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topraklarını, Kars-Ardahan-Batum hattını,
Kıbrıs’ı, Tunus’u, Libya’yı ve Mısır’ı kaybetti.
Anadolu’ya sıkışıp küçülmüş ülke onun
eseridir.
1876’ta tahta oturdu. Bir yıl sonra OsmanlıRus harbi patlak verdi ve Ruslar Osmanlı
topraklarında hiçbir direnişle karşılaşmadan
ilerleyip başkentin kapılarına dayandı. İki
yıl sonra, 1878’de, Berlin’de bir kongre
düzenlendi. Osmanlı, Rusya, İngiltere,
Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya
kongrede “Şark Meselesi”ni masaya yatırdı.
Gerçekte ise Osmanlının parçalanması
planlanıyordu. Osmanlı-Rus harbi enkazın
kaldırılıp atılmasının çok kolay olacağını
göstermişti.
Hamit, denildiği gibi “Müslümanlığı sahici,
dindarlığı siyasi” bir zavallı âdemdi. Bu
kötü gidişi durduracak ne bir fikri ne de
bir planı vardı. Tek çaresi Tanzimat’tan
bu yana yapılmaya çalışılan reformları
sürdürmek ama bir yandan da bunu “kitabına
uydurmaya çalışmak”tan ibaretti. Lafta
şeriatçı ve antiemperyalistti, gerçekte “düvel-i
muazzama”nın masaya sürdüğü piyonlardan
biriydi. Panik içinde kaçınılmaz olan yıkılışı
ertelemeye çalışırken, dedelerinden kalan
toprakların elinden kayıp gidişine tanıklık etti.
Gerçi sorun sadece onda veya devletinde
değildi, dünya kabuk değiştiriyordu. Tahta
oturduğu yıl ile Birinci Büyük Savaş arasında
geçen çeyrek asırdan biraz fazla zamanda
dünyanın dörtte biri el değiştirdi. Bunda da
büyük pay Osmanlı topraklarınındı.
Sonunda imparatorluğunun hızlı çöküşü
o kadar belirgin hale geldi ki “düvel-i
muazzama” elde kalan Anadolu’yu da
paylaşma planı yapmaya girişti. Osmanlıya
bıraktıkları Orta Anadolu’dan Batı Karadeniz
kıyılarına uzanan küçük bir toprak parçasından
ibaretti.
Hamitist küçülme, 20. yüzyılın başında bir
felakete dönüşmüştü. Hem saray hem de
halk ülkenin hızla parçalandığını görüyor,
bunu durduracak bir çare bulamamanın
umutsuzluğuyla akıbetini bekliyordu.
Denklemi değiştirecek adımı bir avuç aydınsubay attı. Rumeli kaynaklı bu hareket Hamit’i
devirerek felaketi durdurmayı deneyecekti.
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1908 Devrimi ülke için umut ve vaat dolu bir
dönemin kapısını aralamıştı. Anayasaya dayalı
hukuki bir düzen kurulacak, devlet kurumları
çağdaşlaştırılacak, ülke ayağa kalkacak ve
dış güçlere karşı güçlü bir şekilde dikilecekti.
Özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla
cemaatler arasındaki gerilimler ortadan
kalkacak, vatana huzur gelecekti. Hürriyet
kahramanı Enver durumu şöyle özetliyordu:
“Bundan böyle Müslim, gayrı Müslim bütün
vatandaşlar elbirliği ile çalışacak, hür
milletimizi, vatanımızı, daima yükselmeye sevk
edeceğiz. Yaşasın millet, yaşasın vatan!”
Öyle oldu, halk sokaklarda toplandı ve
aralarındaki farklara bakmaksızın kol kola
girip dans etti. İmamlar, hahamlar ve rahipler
kucaklaştı, Rumlar Türklerle birlikte yürüyor,
Ermeniler Kürtlerle yan yana duruyordu. O
Temmuz günlerinde ülkedeki hemen herkes
hayatlarının olumlu yönde değişeceğine
inanıyordu.

Fakat 10 yıl sonra, 1918’de, imparatorluk tam
bir enkaza döndü. Bir zamanların o cesur ve
umutlu İttihatçıları, kurtarmaya yemin ettikleri
imparatorluğu düvel-i muazzamanın insafına
bırakarak kaçıp gitti. Osmanlı’yı, Saray’ı, onun
bir uzantısı sandıkları ülkeyi içine düştüğü
çürümüşlükten kurtarmak istiyorlardı ama
sonunda gidip o çürümenin bir uzantısı
oldular. 1908’deki umuttan eser kalmamıştı.
Ülke parçalanmış, ondan geriye kalan
topluluklar birbirini boğazlamaya başlamıştı.
Müslüman Hristiyan’ı, Hıristiyan Yahudi’yi,
Türk Ermeni’yi, Ermeni Kürt’ü boğazlıyordu.
Hamit’i devirenler Hamidizmin bir uzantısına
dönüşmüş, amaçları küçük iktidarlarını
korumaktan ibaret kalmıştı. Devrimini
tamamlayamayan, çöküşün bir parçası haline
gelir.
1908’in iyimserliği ile 1918’in karamsarlığından

çıktı Cumhuriyet. Ortasında Enver ve
kıyısında Mustafa Kemal var. 1918’de
imparatorluk dağıldı ve Hamit öldü. Devrim,
1908’in iyimserliğini devralacak ve 1918’in
karamsarlığını dağıtacaktı. Ve yeni hareketin
öncekinden tek bir farkı vardı; ortalıkta
kurtaracak bir imparatorluk ve boyun eğecek
bir saray kalmamıştı. Haliyle onlar da kendi
yollarını kendileri çizmek zorunda kaldı. Buna
devrim diyoruz.
Büyük Hürri̇yet Hareketi
Hürriyet hareketi bizden önce İran’dadır.
1904’te başlayan olaylar 1905’te büyük
bir ayaklanmaya dönüşmüş, 1906’da İran
Anayasası ilan edilmişti. İnkılab-ı Meşrutiyet,
Anayasa Devrimi’dir. İran halkları bu devrimle
aşağı-yukarı bu topraklarda hüküm sürmüş
2500 yıllık mutlak bir monarşiyi, bir süre
ortadan kaldırmayı başardı.
İran üzerinde esen bu devrimci rüzgârda
Osmanlıda 1976’da Kanun-ı Esasi’nin ilan
edilmesinin rolü büyüktür. Osmanlı Aydının
başarısıdır anayasa. Bu uğurda verilen
mücadeleler, Abdülhamit’in anayasayı önce
kabul edip sonra rafa kaldırması İran’da
fırtınalar estirmiştir.
İran anayasa fikriyle dalgalanırken aynı
anda Rusya’da devrim patlak vermiştir.
Papaz Gapon önderliğinde 100 bini aşkın
işçi Çar’a dilekçe vermek için Kışlık Saray’a
yürümektedir. Çar II. Nikola, kendisinden
yardım istemeye gelmiş bu silahsız işçi
topluluğuna ateş açtırmış, binden fazla işçi
öldürülmüştür. Düşenler arasında Bolşevikler
de vardır. Tahran’da ve Moskova’da aynı çığlık
duyulmaktadır: Kahrolsun istibdat, yaşasın
hürriyet!
Üç yıl sonra aynı çığlık bu kez Selanik ve
İstanbul sokaklarındadır. Rusya ve İran’dan
esen rüzgârlar, Büyük Fransız Devriminin
devrimci ruhuyla birleşmiş, sarayın duvarlarını
yerle bir etmiştir. “Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet”
diye yürümektedir kalabalıklar İstanbul’da.
Selanik’te, “Liberte, Egalite, Fraternite” diye
yankılanmaktadır. Cumhuriyete, Sosyalist
Devrime giden yollar böyle açılmıştır.
Kapı kapıyı açar, merakı olan halklar açık
kapıları aşarak ilerler. Bizler bir anlamda geçen
yüzyılın ilk 10 yılındaki o büyük devrimci

dalganın ürünleriyiz. Bizdeki İslamcılık da
Türkçülük de aslında bugünkü haliyle 1908
devriminin içinden çıktı. Cumhuriyetle aynı
ortamın, aynı hürriyetin ürünü oldular. Fakat
bunlar, Cumhuriyet’e ve 1908 devrimine hep
şaşı baktılar. Devrime yol açan 31 Mart gerici
ayaklanması onlar için devrimden daha ilham
verici oldu.
Pek çok “yenilik” getirdi hayatımıza 1908’le
birlikte. Bilim onun açtığı kapıdan ülkeye
sızdı. Basın yayın da öyle. İslamcı Beyanü’l
Hakk, İslam Mecmuası, İslam Dünyası,
Ceride-i Sufiyye, Ceride-i İlmiyye, Mahfil
1908’in getirdiği hürriyetle hayat buldu.
İstanbul ve Selanik’te tarih ve sosyoloji
eksenli Türkçülükler türedi. Türk Yurdu,
Genç Kalemler, Yeni Felsefe Mecmuası,
Türk Sözü, Türk Duygusu, Büyük Duygu
bu dönemin yayınları. Sosyalizm de İkinci
Meşrutiyet’in paltosundan çıktı. Selanik’te
yayınlanan Amele dergisi bir başlangıçtı.
İlk 1 Mayıs da orada kutlandı. İstanbul’daki
muadili İştirak’ti. Osmanlı evrim teorisiyle
de bu dönemde tanıştı. Batıcılık, ilericilik ve
gericilik gibi kavramlar Abdullah Cevdet’in
İctihad dergisinin getirisiydi. İctihad kadın
haklarını ve ailenin modernleşmesini savundu,
medreseye karşı tavır aldı, laik bir toplum
anlayışını savundu. Arap abecesinin Latin
abecesi ile değiştirilmesi, uluslararası tartı ve
ölçü sisteminin benimsenmesi de İctihad’da
tartışılmıştı ilk. Müthiş bir devrimci sıçramadır.
Sonra her üç devrimin üzerine de hışımla
geldi monarşi. Kanlı çarpışmalar oldu ve
zamanın saati durdu. Öyle zannettiler. 1917’de
Rusya Sosyalist Devrimle ışıldadı. Türkiye’de
Cumhuriyetin ışığı parıldadı. İran ise Rıza Şah’ın
demir yumruğu ile tanıştı. Büyük laikleşme
hareketidir.
Lai̇kli̇ği̇n Yıkılışı
Kenan Evren, Turgut Özal, Recep Tayyip
Erdoğan. Arada Mesut Yılmaz, Tansu Çiller
gibi önemsiz duraklar var ama Türkiye’nin
son 40 yılının belirleyici isimleri işte
bunlar. 1920’den 1980’e 60 yıllık bir kültür
savaşı ve siyasi mücadelenin Cumhuriyet
aleyhine sonuçlanmasının hazin hikâyesinin
kahramanlarıdır hepsi. Tarihleri, 24 Ocak
kararları ile ekonomik olarak intihar etmiş
bir düzenin yobazizme uzun yolculuğudur.
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Dramatik bir askeri darbeyle açılmış, sağcıdinci siyasi geleneğin omuzları üstünde
ilerlemiştir. Düzenin yobazizme bu kaçışın
temelinde 24 Ocak kararları olduğuna göre
Türkiye egemenlerinin dine teslim oluşunun
hikâyesidir anlattığımız.
Daha geride bir kök bulma imkânımız var
mı? Türk siyasal hayatını şekillendiren siyasal
akımlardan biri olma iddiasına karşılık,
siyasal İslam’ı, muhalif kimliğinden çok
devlet kucağında büyümüş olması ile ayırt
edebiliyoruz. En büyük referansları olan
Saidi Kürdi, dönemin istihbarat teşkilatının
içinden geliyordu. Devlet için silahlanmış
ve devlet için vuruşmuştu. Onun yerini
doldurma iddiasındaki taklitçisi Fethullah
Gülen de aynı yolu izledi. Çıkışı Erzurum
Komünizmle Mücadele Derneği’dir ki
istihbarat saymamızda bir sakınca yoktur. İlk
ve en büyük eylemleri ise Kanlı Pazar’dı. O
gün ülkenin İslamcıları ABD’ye başkaldıran
gençleri linç etmek için harekete geçti.
Böylece Türkiye’nin İslamcılarının kayda
geçmiş ilk eylemi organize bir faşist şiddet
eylemi oldu.

koruyucu bir şemsiye sağlıyor hem de ikbal
yollarını açık tutuyordu. Ayrıca antikomünizm
siyasal İslamcılığın alamet-i farikasıydı. Kitabın
ötesinde, bunlar daha belirgin bir siyasal hat
oluşturulmasında etkiliydi.
1960’lı yıllarda başlayan ve 1970’li yıllarda
bir iç savaşa dönüşen sol sokak hareketleri,
milliyetçi ve dinci siyasal hareketleri devlet için
daha çekici kılmıştı. Milliyetçiler elbette tercih
edilirdi ancak cumhuriyetin kuruluşundan
bu yana “Türk milliyetçiliği”nin nüfuz alanının
siyasal dinciliğe göre çok sınırlı olduğu
anlaşılmıştı. Siyasal kamplaşmaların ateşinin
düştüğü dönemlerde din halka ulaşmakta
daha etkili bir araçtı. Diyanet işleri, devletin
bir faaliyetiydi ve uzun zamandır devlet, dini
memurları aracılığıyla kontrolünde tutuyordu.
Ayrıca siyasal bir rengi olsa da dincilik genel
olarak devletin hassasiyetlerini paylaşıyordu.
12 Eylül’ün elinde tuttuğu siyasal İslam işte
böyle bir şeydi, kullanılmaya milliyetçilikten
daha elverişliydi ve ülkeyi sarsan 70’li yıllarda
daha geri planda kalarak milliyetçi siyasal
hareketten daha az yıpranmıştı.

Darbeci generaller klasik Kemalist
Bütün bu tecrübelerin özeti, soldan ve Kürt
laiklik ilkesini terk ettiler ve dini, devletin
hareketinden farklı olarak Türkiye İslamcılığının gözetiminde tekrar kamu yaşamının sınırları
Kemalist devletin kucağında büyümüş
içine aldılar. Bunu yaparken dini de belli bir
olmasıdır. Doğuşundan itibaren devletinin
biçimde tarif etmeye çalıştılar. Bu din “Türkyakınında oldular, hiç başkaldırmadılar ve hep İslam Sentezi” olarak biliniyordu ve ideolojik
devletin düşmanlarını düşman bellediler.
bir tercih olarak dinci milliyetçiliği sembolize
Bugün devleti yöneten kadroların içinden
ediyordu. Devlet için din bundan böyle
geldiği Milli Türk talebe Birliği de devletin
kalabalıkları hizaya getirmeye yarayan basit,
“komünizmle mücadele” projesi içinde
sade bir disiplin aracıydı.
şekillendi. Birliğin, başlangıçtaki “milliyetçi”
görüntüsünün hızla “mukaddesatçılığa”
Kenan Evren’in yaptığı işte buydu;
dönüşmesi de bu programa uygundu. Devlet
konuşmasının arasına ayetler serpiştirerek
daha 70’li yıllarda tehdidin önüne barikatı
kalabalıklar nezdinde belli bir meşruiyet
milliyetçilik ile kuramayacağını anlamıştı. Bu
sağlıyordu. Bir anlamda yeni dönemde dinin
yüzden birliği temsil eden “bozkurt”un yerini
rolünü test ediyordu. 12 Eylül’ün kitlesel
“kitap” aldı. Kitap Kuran’dı ve bu yeni dönemin
popülaritesinin arkasında da işte böyle
ruhunu baya iyi temsil ediyordu. Abdullah Gül, bir dönüşüm yatmaktaydı. Devletin dini,
Mehmet Ali Şahin, Recep Tayyip Erdoğan,
azınlıkla çoğunluğu yönetmenin bir aracı
Bülent Arınç, Beşir Atalay, Ömer Dinçer, Taner
olarak yürürlükteydi. Bütün bunların ötesinde
Yıldız, Abdülkadir Aksu, Hüseyin Çelik işte o
24 Ocak kararlarıyla kapağı açılan vahşi
“kitaplı” birliğin getirisi oldu. Artık bozkurdun
kapitalizmi kalabalıkların sindirebilmesinin
izinde değillerdi ama komünizmle mücadele,
tek yoluydu din. Yani 24 Ocak kararlarının gizli
bilinçaltlarında hep diri kaldı.
maddeleri arasında, dinsel dozu arttırılmış bir
yönetim ve islamize edilmiş bir halk yaratmak
Erbakan’ın “Millî Görüş”ü bu antikomünist
da vardı.
gençler için zorunlu bir duraktı. Parti hem
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Bunun somut kanıtlarından biri, 12 Eylül
Anayasasında dinin bir ferdi vicdan
meselesi olduğunu “unutarak” Diyanet İşleri
Başkanlığına toplumun bütünleşmesini
sağlamak görevinin verilmesiydi. “Türklüğün
tarihi ve manevi değerleri” zorunlu din ve
ahlak derslerini de gerekli kılıyordu haliyle.
Laik devletin anayasası “manevi değer”
kılığında dini kutsuyordu.

Yeniden tanımlanmış devletlü dine fıtratları
uygun değildi.

Artık “Atatürkçü” bir “dinci milliyetçilik”
yürürlükteydi. Bu Atatürkçülük anti Kemalist
bir yeni Atatürkçülüktü. Atatürk burada Türkİslam Sentezine göre yeniden tanımlanmıştı.
Kurucu önder devlet tarafından imamdan
hallice bir politikacı olarak anlaşılıyordu. Bu
durumda laiklik de artık din-devlet işlerinin
ayrılması olarak anlaşılmayacaktı.
Bu bir anlamda Cumhuriyet’in ölüm haliydi.
Laik devlet ölmüştü ve ölü devleti elinde
tutanlar cenazeyi kaldırmak için bir imam
arayışına girmişti. Necmettin Erbakan eldeydi,
ancak yeni duruma uyum sağlayamayacağı
çok çabuk anlaşıldı. Kapattılar, yerine Turgut
Özal’ı buldular.

Yani dincileri neoliberal piyasacılara
dönüştürmek de yine bir devlet projesiydi.
Böylece “Millet, Milli, Selamet, Fazilet ve
Saadet” çizgisi, Ak’a dönüşmüş, Erbakan’ın
yerini Erdoğan almış, kalkınmacı bir dinsel
eğilimden faizci bir İslamcılık türetilmişti.
1997 devlet açısından da bir kırılma noktasıydı.
12 Eylül’ün başlattığı dinci eğilimler artık
mantıki sonuçlarına yaklaşıyordu. Eski düzenin
kalıntılarını temizlemek üzere “Ergenekon”
için harekete geçildiğinde karşı devrimin son
hamlesi de yapılmış oldu.

Özallı yıllar, bir yandan vahşi kapitalizmin
inşasına girişildiği, bir yandan da devletin
dinci milliyetçiliğe göre restore edildiği
yıllardı. Devlet dinin yetmediği yerde devletin
kapısı tarikat ve cemaatlere de açıldı. Özal’ın
Anavatan Partisi bir dinciler ve milliyetçiler
koalisyonu görünümdeydi. Bugünkü iktidar
partisinin pek çok kadrosu da o partinin dinci
kanadından devşirildi.
Özallı yıllar boyunca Erbakan’ın dinci partisi
sınırlanmış bir alanda bir yan rolü oynamak
zorunda bırakıldı. Çünkü Milli Görüş ile AKP
arasında derin farklılar vardı. Büyük ölçüde
Batıdan beslenmesine karşın Milli Görüş, anti
batıcı ve antikapitalist eğilimler taşıyordu.

İmdada 28 Şubat kararları yetişti. Düzen
ağırlığını AKP’den yana koyarak Erbakan’ı
ve partisini engelledi. Erbakan’ın önü açılan
öğrencileri o gün Batıcı ve AB’ci oldu.
Cumhuriyeti gömecek son imam için artık
ortam hazırdı.

2007’de başlayan bu davaları anti Kemalist
devletin dinci milliyetçi tarihini mahkemeler
aracılığıyla yeniden yazma girişimi sayabiliriz.
Eski rejimin temsilcileri toplandı ve bir tür
istiklal mahkemesinde yargılandı. Mahkûm
edilmeye çalışılan şey laik Kemalist
Cumhuriyetti. Tek tek yargılanan kişilerin
geçmişlerine dikkat edilmemesini böyle
de anlayabiliriz. İktidarın kontrolündeki
“yandaş” basını da basın saymaktan çok
bu mahkemelerin bir uzantısı saymalıyız.
Genellikle polisin ve savcının rolünü
üstlendiler ve zamanla birer infaz kurumuna
dönüştüler.
Dönelim başa. Cumhuriyet, hükûmet
başkanının, halk tarafından belli bir süre için
ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi.
Egemenlik hakkının belli bir kişiye-aileye ait
olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının
tersi. Demek ki usul şu: Yönetimi herhangi bir
âdeme vermeyecekseniz. Hiç kimse orada
sonsuza kadar kalmayacak. Kendisini ülkenin
sahibi sanmayacak. Sanıyorsa ve sonsuza
kadar oturacağını söylüyorsa Cumhuriyet
yoktur. Buna büyük bir dinselleşme dalgasının
eşlik etmesi de sorunun doğasına uygundur.
Cumhuriyet yoksa laiklik de yoktur. Yoklukta
tartışıyoruz…
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Gazi̇ Ve Şehi̇t: Di̇li̇n Yeni̇den Di̇nselleşmesi
Mehmet Zeki Pakalın 1886’da Ohri’de doğdu.
Tıbbiye eğitimini sağlığı nedeniyle yarıda
bıraktı. Orada burada kısa süreli memurluk,
öğretmen vekilliği gibi işler yaptı. Balkan
Savaşları başlayınca İstanbul’a göçtü.
Osmanlı küçülüyor, ülkesi küçük Asya’ya
sıkıştırılıyordu. Gazanın bittiği, cihat çağrılarının
hiçbir şeye yaramadığı bir çağın tanığıdır.
Hayatının kalanını Rumeli’den sökülüp
atılmış, daralmış Türkiye’de sürdürdü. 1950’de
emekliye ayrıldı. Fransızca yanında Bulgarca,
Sırpça ve Rumca’ya aşinaydı. Ölene kadar
tarih çalışmaları ile uğraştı. 1972’de öldü
ve Karacaahmet Kabristanı’na gömüldü.
Arkasında çok değerli bir kütüphane pek çok
değerli eser bıraktı. “Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü” en önemlilerinden biri.
“Gazi” maddesi şöyledir: Gazi, gaza ve gazve
eden, din uğruna cenk eyleyen Müslümanlar
hakkında kullanılır bir tabir… Muharebeden
dönenlere denilirmiş eskiden. Demek ki gazi
sayılmak için herhangi bir muharebeye katılma
gerekliliği varmış henüz. Bir muharebeye
katılıp da dönemeyenlere “şehit” denirmiş.
Pakalın, “Dönersem gazi, ölürsem şehit”
darbımeselini buna örnek gösteriyor.
Pakalın, sözlüğünde çarpıcı bir bilgi daha
veriyor. Aslında “gazi” unvanın verilmesi
âdeti muharebeye gitmeyip evde oturan
Müslümanların baş gösterdiği rehavet
asırlarında ortaya çıkmış. İlk Müslümanlar
meşru mazeretler müstesna olmak üzere
genellikle harbe gittiklerinden dönenlere bu
unvanın verilmesi lüzum görülmüyormuş.
Mantıklı. Bu durumda herkes gazi olmuş
oluyor çünkü. Müslümanlık ilerleyip
zengin fakir farkı yeterince belirginleşince,
müminlerin bir kısmı gazaya giderken bir kısmı
sarayında yan gelip yatmaya başlamış. Bu
durumda savaşa gidip dönenlere gazi unvanı
verilmesi gerekliliği doğmuş.
Ancak sarayında yan gelip yatanların gazi
olmanın yollarını aramaya başlaması çok
zaman almamış. Başlangıçta Osmanlı
hükümdarları da sıradan fertler gibi savaşa
katılır ve gazi unvanı alırlarmış. Fakat orada da
düzen oturup sınıflar hâsıl olunca, padişahlar
ve seçkin kapıkulları sarayda oturup
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zamanlarında kazanılan savaşlar üzerinden
gazi olmaya başlamışlar. Koca padişah, gazi
olmasın da şehit mi olsun!
Fakat Pakalın’a göre bu halde bile bir şekil şartı
var. Ucunda sultan bile olsa öyle otomatik
gerçekleşmiyor işlem yani. Fetva gerekiyor.
“Gaza” fetvasından sonuncusu Şeyhülislam
Hayrullah Efendi tarafından ikinci Abdülhamit
için verilmiş. Fetvada özetle “padişah gazaya
gitmese de gazi sayılır” deniliyor.
Laik Cumhuriyetin tanığı Pakalın, “Gazi”
maddesinde “Gazi” Mustafa Kemal’e de
değiniyor. “Memlekette tahatti eden ve
varlığını tehlikeye koyan düşmanlara karşı
ortaya atılan Mustafa Kemal Paşa’ya da
başardığı bu işten dolayı Millet Meclisi
kararıyle gazi unvanı verilmiş ve bu unvan
Mustafa Kemal’i en iyi tavsif etmek itibariyle
laikliğin kabulüne rağmen istimal olunmakta
berdevam bulunmuştur. Soyadı Kanunu
üzerine ‘Atatürk’ soyadını almasıyla gazi
unvanı matrük kalmıştı.”
Özetle şudur. Mustafa Kemal’in katıldığı bir
muharebe vardır ama o arada “gaza” devletin
işleri arasından çıkarılmıştır. Bu durumda
Mustafa Kemal’in “gazi” sayılması mümkün
değildir. Bununla birlikte Gazi’ye “gazi”
unvanı verilmesi laiklik ilkesine aykırı olduğu
halde verilmiştir. Pakalın’a göre bu aykırılığı
ortadan kaldıran gelişme soyadı kanunudur.
Gazi’ye “Atatürk” soyadı verildikten sonra
“gazi”liği metruk olmuştur. Metruk olanı ise
önemsemeye hiç gerek yoktur. Demek ki hem
laik hem gazi olunamamaktadır. Olduysan
bile laikle birlikte unvanın metruk kalmaktadır.
Laikliğe giriş mukabilindendir.
Demek ki laik bir cumhuriyette şehit veya
gazi olamazsınız, imkansızdır. Çok zorlarsanız
“kahraman” olmanız mümkündür. Ölü veya
diri, fark etmiyor, kahraman kahramandır. Bu
sadeleştirmeye “ideolojik donanım” diyoruz,
savaşlarda çok önemlidir.
Pakalın’ın “şehit” tarifi de şudur: “Allah yolunda
yapılan bir savaş esnasında veya asiler ve
eşkıyalar (yol kesenler) ile çarpışma esnasında
ölen Müslümanlar için kullanılır” tabirdir.
Tariften anlaşılacağı gibi, Müslümanlığın ilk
devrine ait bir tanımdır bu da. Malum, Arap

yarımadasında eşkıya boldur, yol kesenlere
sıkça rastlanır ve yeni dinin zaferi için hep
savaşmak gerekmektedir. O zamanlar işler
basitti: Bir tarafta Müslümanlar vardı, diğer
tarafta Müslüman olmayanlar. Yani kimin gazi
kimin şehit, kimin ölü sayılacağı noktasında
bir karışıklık çıkmıyordu. Git zaman “gazi”nin
başına gelenler “şehit”in de başına geldi.
Rehavet çağında evinde veya sarayında
otururken şehit olanlar baş gösterdi. Oluş
biçimine göre iki türü olduğunu varsaydılar
mecburen. “Şehid-i hakiki”, gerçekten şehit
olanlara deniyordu. Bir de “şehid-i hükmi”
vardı, şehid hükmünde sayılan ve şehitliğe
benzeyen bir haldi. Kazaya uğradın, yüzmek
isterken boğuldun, toprak kaydı altında kaldın,
Mekke’de bir otel odasında kuvvetlendirici
ilacın dozunu kaçırdın tahtalı köyü boyladın
diyelim, bu durumda bile şehitlik garantiydi
Müslümana. Böyle hallerde “ne gazi ne şehit”
değil, “şehid-i hükmi” sayılıyordun. İslam’ın
mümine sağladığı sınırsız olanaklardandır
bu. İstesen bile sıradan ölü olman mümkün
değildir…
Laiklik ise ölümün doğal bir hal olduğunu
kabul etmektir. Olabildiğince sadedir.
Sadeleştirmiş olduk.
Cumhuriyeti “Dil Devrimi” ile başladı. Dine
yönelimi kolaylaştırdığı için Arap elifbasından
vazgeçtik, Latin elifbasına geçtik. Dinin
günlük hayat üzerindeki etkisini kırmak üzere
dili dinden arındırdık. Tekkeleri ve zaviyeleri
kapatıp, laik milli eğitim getirdik. Şehit ve gazi,
dilin dinselleşmesinin ilk örneklerindendir.
Karşı devrim de dil karşıdevrimi ile başladı.
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İslam Devletine Doğru…
Kadir Sev
Cumhuriyetin ilk yıllarında bilim ve
aydınlanmanın toplumda kök salması
amacıyla kurulan kurumları, günümüzde
laikliğin ortadan kaldırılmasına hizmet edecek
bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Yaşamın
her alanı gericiliğin ağlarıyla sarılmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, mezhep ve cemaat
gibi yapıların egemen konumunun ortadan
kaldırılması amacıyla kurulmuştur. Anayasa’nın
136. Maddesinde; “laiklik ilkesi doğrultusunda,
bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında
kalarak, özel kanununda gösterilen görevleri
yerine getirir” yazılıdır. Oysa görevlerini,
önceki DİB Başkanının deyişiyle; “Bizim Hanefi
Mezhebi” yorumuyla sürdürmektedir.
Anayasasında “laik” olduğu yazılı bir ülkede
DİB başkanı, şöyle sözler edebilmekte ve
kimse umursamamaktadır; “Hadis ne kadar
dini bir ilimse matematik o kadar dini bir
ilimdir. Çünkü matematik olmazsa, Allah´ın
kâinata koyduğu sünnetleri ve kanunları
öğrenemezsiniz.”
Bu hizmetlerin gereğince yerine getirilmesi
için yalnızca DİB bütçesinden 2018-2020
arasındaki üç yılda toplam 29 milyar lira
harcanmıştır; 2021-2023 arasındaki üç yılda 42
milyar lira ödenek istemektedir.
Salgın koşullarında yaşadığımız 2020 yılında
bile 880 bin milyon kişi hafızlık vb adlarla
kurslardan geçirilmiştir. Bu sayının 182 bini 4-6
yaş aralığındaki çocuklardır.
DİB, 130 bine yaklaşan kadrosuyla 89 bin
camide halkla her gün beş vakit buluşup yakın
ilişki kurabilme olanağına sahiptir. Bununla
yetinmeye niyeti yoktur: namaz vakitleri
dışında gençlerle ilişkiyi sürdürebilmek
amacıyla “Camilerde gençlik kolları” adlı bir
program geliştirmiştir. 2021 yılında 20 bin
caminin hazırlanması planlanmıştır ve bunun
müjdesini DİB Başkanı değil MEB Din Öğretimi
Genel Müdürü vermiştir.
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Yerleşkelerine yaptırılan camiler sayesinde
DİB, üniversitelerde de egemenlik alanlarına
kavuşmaktadır.
Sağlık, eğitim kurumları ve cezaevlerinde de
yetkileri vardır. Dahası, yasayla yetinmemekte,
fetvalar vermekte; sendikal haklar, çalışma
yaşamı, aile konularında haddini aşan sözler
etmektedir.
Başkanı, Soma maden cinayetinin ertesinde
ailelerine; “…ne mutlu bize ki, bizim için ölüm
sevgiliyle buluşmadır…” diyebilmiştir. Kıyımın
ardından Soma’ya ilk giden İsmailağa cemaati
olmuştur ve sokaklarda; “isyan etmeyin dua
edin” telkininde bulunmuştur.
DİB Başkanı savaş rüzgarları estirilmesinde
önlerde rol almaktadır. Haç’la, Hilal’in
savaşlarından; şehit olmanın faziletlerinden
söz etmekte, hutbelere elinde kılıçla
çıkmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Diyanet İşleri
Başkanlığının ayrılmaz bir parçası gibidir.
Bütçe yasaları için öngörülen kurallara uymak
zorunda olmadığı için DİB’in zorlanacağı
harcamalar TDV bütçesinden yapılmaktadır
Ticari işletmeleri, Televizyonu ve Üniversitesi
vardır.

TDV, son üç yılda 8 milyar lira gelir
toplamıştır. 7 milyarı “hayırsever vatandaşların
bağışlarından” oluşmaktadır. Sayıştay
denetiminden bağışıktır ve mali tablolarından
gelirlerin ne tür hizmetlere, hangi ilkeler
doğrultusunda harcandığı anlaşılamamaktadır.
2016 yılında bütçeden verilen kaynaklarla
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) kurulmuş,
FETÖ’nün olduğu söylenen yurt dışındaki
okul, yurt ve sosyal tesisleri, bu Vakfa
devredilmiştir. Her yıl genel bütçeden ödenek
aktarılmaktadır. 2021 yılı itibariyle aktarılan
paranın toplamı 3 milyar lirayı aşmıştır. Ancak
bulundukları ülkelerde misyoner işlevi gören
bu okulların yaptığı işler, bu kadar parayla
kotarılacak gibi değildir. Bilemediğimiz
kaynaklardan besleniyor olabilir.
Dinci vakıf ve dernekler aracılığıyla, hurafelerin
toplumun kılcal damarlarına değin etki
edebileceği bir ortam oluşturulmuştur. Gözde
olanlarına milyarlarca lira değerinde kamu
taşınmazları verilmekte; vergiden bağışık
tutulmakta; izin almaksızın bağış toplamak ve
dağıtmak gibi ayrıcalıklar tanınmaktadır.
Özel vakıf ve dernekler denetimsiz ortamlarda
kuran kursları vermektedir. 31.12.2019 itibariyle
15.742 kuran kursunda 1 milyon 204 bin kişi
eğitim görmüştür. Kursların 4.852’si özel vakıf/
derneklerin mülkiyetindedir.

Milli Eğitim Şûrası, “din şûrası”na dönüşmüştür.
Gerici, aydınlanma karşıtı uygulamaların
hepsinde bu kurulun kararlarının katkısı ya
da izi bulunmaktadır. Eğitimin 4+4+4 olarak
üç parçaya ayrılması Şûrada alınan kararların
gereği olarak yasalaştırılmıştır. 9-10 yaşlarında
çocukların, kur’anı ezberlesinler diye
okullarından alınıp, bir eğitim yılı süresince
Diyanet İşlerine terk edilmesi de Şûrada alınan
kararların gereği olarak uygulanmaktadır.
Eğitim Birliği Yasası, eğitimde birliği
sağlayabilecek özelliğini çoktan yitirmiştir.
Din dersleri “Din kültürü ve ahlak öğretimi”
adı altında her tür ve derecedeki okulda
verilmektedir. Seçmeli görünümü altında çoğu
okulda İHL müfredatı dayatılmaktadır.
İHL’lerde okuyan öğrenci sayısının
artırılabilmesi için para esirgenmemektedir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, son üç yılda
35 milyar lira ödenek kullanmıştır.
Öğrenci sayıları biraz durulmuş gibi görünse
de genel kanının aksine artmaktadır. Orta ve
Lise bölümlerinde 2019-2020 öğretim yılında
1 milyon 387 bin öğrenci eğitim görmüştür.
Bu sayı 2018-2019’da 1 milyon 350 bin; 20172018’de ise 1 milyon 367 bin olmuştur.

Bunlar Diyanet ve TÜİK’in yayımladığı resmi
verilerdir. Merdiven altlarında, kimler eliyle ne
sayıda kişiye neler öğretildiği ve bunların ne
tür kaynaklardan beslendikleri gibi bilgilere
ulaşılamamaktadır.
Yoğun biçimde taciz-tecavüz olayları olduğu
bilinmekte ancak çoğu gizlendiği için gerçek
boyutu ortaya çıkarılamamaktadır. Basına
yansıyabilenler ise unutturulmaktadır.
Unutturulmasında benzer vakıf ve derneklerin
bir çatı örgütü altında toplanmasının payı
çoktur. Aralarında MÜSİAD, ENSAR, TÜRGEV,
İHH, Deniz Feneri, İlim Yayma Cemiyetinin
de olduğu 150 dolayında Vakıf ve dernek,
gerektiğinde ortak tavır koyabilsinler diye
“Gönüllü Teşekküller Vakfı” adlı bir örgütün
üyesi yapılmıştır. Cinsel istismarlarla gündeme
gelen vakıf/derneklerin yardımına koşmakta,
olayın kapatılmasına katkı vermektedirler.

Pansiyonlu okul, yurt gibi yatırımlarda imamhatip liselerine daha çok pay verilmektedir.
Öğrencileri, temel ya da mesleki eğitim veren
okul öğrencilerine göre burs olanaklarından
son yıllarda daha çok yararlandırılmaya
başlanmıştır.
Üniversitelerde 87 İlahiyat ve İslami
İlimler Fakültesi vardır. Ön lisans ve lisans
programlarında 2018-2019 öğretim yılında 112
bin; 2019-2020 yılında 126 bin öğrenci eğitim
görmüştür. İki yılda yaklaşık 70 bin öğrenci
yeni kayıt yaptırmıştır. Bu kadar üst düzey din
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uzmanı, din devleti için bile fazladır.
Anayasa Mahkemesi de verdiği kararlarla,
laikliğin içini boşaltmakta, hukuk alanında
kazınmasına katkı vermektedir.
Bu yazıda, Devlet örgütündeki dönüşüm
sürecine değinilecektir. Resmin bütününü
göstermek iddiasında değildir. Ancak
genel bir görüş oluşmasına vereceği katkı
azımsanmamalıdır.
Di̇yanet İşleri̇ Başkanliği (DİB)
Örgüt yapısının güçlendirilmesi ve yeni
yetkiler:

Planda, kamu/özel ne kadar kurum-kuruluş
varsa hepsi paydaş ya da ortak ilan edilmişti.
Paydaşlarına bakalım: Milli Eğitim; Sağlık;
İçişleri; Dışişleri; Adalet; Aile ve Sosyal
Hizmetler; Gençlik Spor bakanlıkları; yerel
yönetimler; Vakıflar Genel Müdürlüğü; TRT;
İlahiyat Fakülteleri; din hizmeti veren STK’lar;
Basın yayın kuruluşları.
Görev ve yetkileri yaşamın her alanını
kapsayacak biçimde genişletildi ama yine de
yasasına sığamıyor, kendine yeni görevler icat
ediyor.

DİB’in görevleri, 1965 yılında çıkarılan 633 sayılı
Kuruluş Yasasında şu sözlerle tanımlanıyordu;
“İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak
esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini
yöneltmek üzere…kurulmuştur.”
Bugün de 633 sayılı Yasayla yönetiliyor. Ancak
1965-2019 yılları arasında çıkarılan 17 yasa
ve KHK ile kurallarında çok sayıda değişiklik
yapıldı. İlk biçiminden hiç iz kalmadı.
En kapsamlısı 2010 yılında olanıydı. Yürütme
ve yürürlük maddeleri dahil 43 maddeden
oluşan yasanın 30 maddesi yeniden yazıldı.
Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük
iken müsteşarlık düzeyine yükseltildi; örgüt
yapısı çeşitlendirildi; 14 yeni hizmet birimi
kuruldu. Cami dışında yeni görev yerleri ve
yetkiler tanımlandı. Anayasanın 2018 yılında
yürürlüğe girmesiyle, her kurum gibi DİB de
Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
DİB, yeni görevlerine uyum sağlamakta
zorlanmadı. Önceki Strateji Planını
değiştirmekle işe başladı. 2012 yılında
yayımladığı Planda yeni görevleri şöyle
tanımlanıyordu;
“…uluslararası arenada etkin bir din hizmeti
sunmanın yasal alt yapısı oluşturulmuştur...
cami dışı din hizmetlerinin önü açılmış…ayrıca
bir radyo ve televizyon kurulması hususu da
Başkanlığa bir görev olarak verilmiştir. Böylece
Başkanlık, toplumu din konusunda aydınlatma
noktasında her türlü imkândan yararlanmaya
âdeta memur edilmiştir.”
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Bir örnek verelim: Yasada, İslam dininin
inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri
yürütmek, toplumu aydınlatmak gibi sözlerle
tanımlanan görevleri, Stratejik Planda şöyle
yorumlanıyor; “Toplumun dini, ahlaki ve manevi
değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam
Dininin temel kaynaklarına…”
Misyon bildirimindeki tanım da sorunlu:
“İslam Dininin temel kaynaklarına dayalı
doğru ve güncel bilgi…(vermek)” yazıyor. Oysa
mezhepler ve çok sayıda tarikat var. Ve her
biri “İslam dininin temel kaynaklarını” farklı
algılıyor, farklı yorumluyor. Böyle bir görevi
gerçekleştirebilmek için bunlardan birinin
inanç sistemini temel alıp ötekilere dayatmak
gerekiyor.
Öyle de yapıyorlar. Önceki başkan 2016 yılında
Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiği ABD’de bir
cami açılışına katıldı ve orada; “Bizim Hanefi
mezhebinde bir insan namaz kılarken çocuk
ateşe gidiyorsa namazı bozmak ve çocuğu
kurtarmak gerekiyor” diye bir cümle kurdu.
Böylelikle tercihin Hanefi mezhebinden
yana yapıldığını Kurumun en yetkili ağzından
öğrenmiş olduk.

Yapının güçlendirilmesi 2010 yılından sonra
da sürdürüldü!

mülkiyetine geçiriyor. Kimi zaman basında
AKP’li belediyelerin camilerine değerinin
üzerinde paralar önerdikleri haberleri
okuyoruz. Bütün bunlara bakınca aklımıza
ister istemez şu sorular geliyor; Maliye
Bakanlığı neden cami satın alır ve piyasada
alınıp satılmayan bir mal için kamu kurumları
arasında bedel belirlenmesi ne anlama gelir?

Kurumun 2010 yılında 82 bin dolayında olan
çalışanı vardı. 2020 yılında 60 bin arttı; 130 bine
yaklaştı. Böyle olunca da 3 başkan yardımcısı
yetmedi; 2017 yılında 5’e çıkarıldı.

Hizmetleri?...

2011 yılında yurtdışında cami-sosyal tesis
açmak; şura toplantıları düzenlemek gibi
görevler verildi. Yurtdışına sürekli görevle
atanabilen Başkanlık müftülerinin sayısı 15’ten
40’a çıkarıldı.
20 milyon lira sermaye verilerek kurulan
Dini yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin
sermayesi 80 milyona yükseltildi. İşletmeye,
Said-i Nursi kitaplarını yayımlama tekeli verildi.

TÜİK Eğitim İstatistiklerine göre 2018-2019
öğretim yılında kuran kurslarına 1 milyon
204 bin kişi katılmış, 1 milyon 124 bini mezun
olmuş.

2018 yılında cami, kur’an kursu ve
eklentilerinin kiraya verilmesi ve elde edilen
gelirin paylaşımındaki Maliye Bakanlığı’nın
yetkisi sınırlandırıldı.

Salgın yüzünden 2020 yılı yasaklarla geçti,
hepimiz kapandık. DİB bu durumdan olumsuz
etkilenmemiş. 2020 yılı Faaliyet Raporundan
öğrendiğimize göre;
- 52 bin camide 492 bin çocuğun katılımıyla
“camiyi seviyoruz, namazda buluşuyoruz”
programı uygulanmış.
- 62.700 din görevlisi “Vefa Koordinasyon
Grubu” ya da Vakıf ve derneklerin sosyal
destek çalışmalarına katılıp, yardıma
muhtaçların evlerine yiyecek götürmüş.

Diyanet Yayınları EBA’da
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim
Bakanlığının, pek övündüğü ama salgında
foyası dökülen bir projesi. Uzaktan eğitim için
kullanılmak üzere hazırlanmıştı. 2016 yılında
MEB ile DİB arasında Diyanet yayınlarının
EBA’ya yüklenmesinin öngörüldüğü
bir protokol imzalandı. Öğrenciler EBA
Programına girdiklerinde Diyanet Yayınlarını
da görüyorlar. EBA’nın 12 milyonun üzerinde
kayıtlı üyesi olduğu belirtiliyor. Az reklam
değil.


- Büyük bir bölümü “cami cemaatinden
oluşan” yaklaşık 4 milyon 306 bin kişinin
katıldığı Evliliğe ilk adım; Temel Aile Bilinci
Eğitim seminerleri verilmiş.
- Sosyal medya hesapları üzerinden haftada
iki saat “Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri”
programı yürütülmüş; yaklaşık 3 milyon kişi
katılmış.


- Kur’an kurslarında 182 bini 4-6 yaş
aralığındaki çocuklardan oluşan 880 bin kişiye
eğitim verilmiş. Ayrıca Diyanet TV’de hafta içi,
akşam saatlerinde programlar düzenlenmiş;
izlemek için yaklaşık 420 bin kişi kayıt
yaptırmış.

Tüzel kişilik ve camilerin mülkiyeti sorunu:
DİB, tüzel kişilik verilmeyişi yüzünden
camilerin mülkiyetine sahip olamamaktan
yakınıyor. Mülkiyeti kendinde olmadığı için
eklentilerini dilediğine, dilediği koşullarda
kiraya vermekte zorlanıyor. Tüzel kişilik
olurlarsa mülk edinebilecekler ve kira
gelirlerinin hepsi kendilerine kalacak.
Tüzel kişilik vermeye hazırlık mı yapılıyor?
bilinmez ama Hazine ve Maliye Bakanlığı bir
süredir, belediyelerin camilerini, borçlarını
silme karşılığında satın alıp Hazinenin



- “İhtiyaç Odaklı Din Eğitimi” adlı programda,
611.599 öğrenci eğitilmiş. Aralık 2020’de “Haydi
Türkiye Evden Kuran öğrenmeye” adlı bir proje
başlatılmış.

- Camilerde Kur’an öğretimi programı
kapsamında 111 bin öğrenci eğitim-öğretim
görmüş.
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Kaynaklar?
DİB, 2018 yılında 8,4 milyar; 2019 yılında 10,2
milyar; 2020 yılında 11 milyar lira harcadı.
2021’de 13 milyar; 2022’de 14 milyar; 2023’te 15
milyar lira ödenek istiyor. Demek ki yukarıda
özetlenen hizmetlerin 6 yıllık karşılığı 72 milyar
lira tutuyor: bizden alacaklar.

2017-2019 yılında elde edilen 3,5 milyar lira
gelirin 2,8 milyarı bağışlardan oluşuyor. Ve
bağış tutarları hızla artıyor: 2014- 2015- 2016
yıllarında sırasıyla 330 milyon; 400 milyon; 500
milyon lira dolayında olan bağışlar, 2017’de
900 milyon; 2018’de 1,3 milyar; 2019’da 1,2
milyar lira olarak gerçekleşmiş. Hayırsever
vatandaşların, üstelik kriz ortamında
bağış sırasına girmelerinin nedenleri
sorgulanabilirse belki ihale yolsuzluklarının
ipuçlarına da ulaşılabilir.
Harcamaların mali tablolardaki kodlanmasında
ise bir gariplik var. Üç yılın harcama toplamı
olan 2,8 milyar liranın 955 milyon lirası; “hayır
işleri ve gönüllü faaliyetler”; 236 milyon lirası
ise “diğer” adı altında veriliyor. Kalanıyla
çalışanlarının aylıkları ödenmiş. Bunun nereye
harcadığımızı sormayın demekten hiç farkı
yok.
TDV’nin kuruluşları
TDV’nin akçalı olanakları yukarıdakilerden
ibaret değil, üniversitesi, şirketi ve Televizyon
kanalı var.

Türki̇ye Di̇yanet Vakfı (TDV)
TDV, DİB’nın yan kuruluşu gibi çalışıyor. Bütçe
disiplini içine sığmayan hizmetlerin bedeli
TDV’den ödeniyor.
2004 yılında çıkarılan 5072 sayılı Yasayla
kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerindeki
vakıf ve derneklerle ticari ilişkileri yasaklandı.
Yasanın gerekçesinde, bütçe kaynaklarının
bütçe dışına çıkarılarak özel isterler
doğrultusunda harcanmasının önüne
geçileceği yazıyordu. Yasanın asıl amacı,
üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri
öncülüğünde kurulan vakıfları işlevsiz
bırakmaktı; ancak istemeden DİB ile TDV
ilişkisi koparılmıştı.
Bu sorun, 2010 yılında DİB Yasasına “TDV ile
işbirliği yapabilir” kuralı eklenerek giderildi.
Kaynakları ve harcamaları:
TDV, 2017-2019 arasındaki üç yılda yaklaşık
3,5 milyar lira gelir elde etti; 2,8 milyar
lirasını harcadı. 2020 yılı tabloları ise henüz
yayımlanmadı.
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Uluslararası İslam Üniversitesi;
2010 yılında İstanbul’da 29 Mayıs adlı bir
Üniversite kurdu. Çok zengin. “Türkiye’nin
en yüksek bursluluk oranına sahip olan
üniversitesi” olmakla övünüyorlar. Zenginliğin
kaynağında İBB’nin katkısının payı çok.
Sayıştay’ın 2017 yılı raporunda İBB’nin 46
milyon lira harcamayla 17 bin metrekare
büyüklüğünde bina yaptırıp 29 Mayıs
Üniversitesine devredildiği ortaya çıkmıştı.
Önceki DİB Başkanı, 2014 yılında Mekke’de
Hac İdare Merkezinde bir basın toplantısı
düzenlemiş ve orada özetle şöyle
konuşmuştu; “Dünyadaki önemli İslam
üniversitelerinin müfredatlarıyla Müslümanların
yaşadığı sorunların üstesinden gelecek bilgi
üretilemiyor. Buralarda yetişen âlimler sorun
çözmek yerine birçok yerde sorun oluyor.
Mısır’daki El Ezher üniversitesi ile dört ülkedeki
benzer okullara örnek ve destek olmak üzere
İstanbul’daki 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası
İslam Üniversitesine dönüştürülerek bu sorun
çözümlenecektir.”

Uluslararası İslam Üniversitesi, Diyanet
İşlerinin önceki Başkanının hayaliydi.
Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan’da İlahiyat
Fakültesi, Frankfurt Goethe Üniversitesi’ndeki
İslam Araştırmaları Merkezi, Strasbourg’taki
İslam İlahiyat Fakültesi ve Sofya’daki Yüksek
İslam Enstitüsünü, kurmak istediği Uluslararası
İslam Üniversitesine bağlanması için çaba
gösterdi. Henüz gerçekleştirilemedi ama
çalışmaların sürdürüldüğünü biliyoruz.

yükseköğretime hazırlayıcı programlar
uygulayan öğretim kurumlarıdır.”

Diyanet TV
Diyanet TV, 2018 yılında TDV’nin iştiraki olarak
275 bin lira sermayeyle kurulmuştu. Daha etkili
hizmet verebilsin diye 2021 Mayıs ayında 2
milyon 275 liraya yükseltildi.
İktisadi işletme (KOMAŞ)
TDV’nın, KOMAŞ adlı bir şirketi var: inşaat;
ahşap doğrama ve dekorasyon; seyahat
acentesi; ticaret ve pazarlama; özel eğitim
kurumları işletmeciliği; soğuk hava tesisleri
işletmeciliği gibi birbiriyle ilgisi olmayan her iş
yapılıyor. Etkinliklerini Azerbaycan; Nahcivan,
Türkmenistan; KKTC; Kazakistan ve Türkiye’de
yürütüyor.

İmam-Hatip Liselerine meslek okulu gözüyle
hiç bakılmamıştır. Dünyayı dinsel inançlar
doğrultusunda algılayan her meslekten insan
yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Zaten eğitim
programları bu amacı karşılayacak anlayışla
hazırlanmaktadır: Anadolu İmam Hatip
liselerinde müfredatın %70’i fen ve kültür;
%30’u din dersleridir.

Mi̇lli̇ Eği̇ti̇m Bakanlığı (MEB)

Dünya-ahiret dengesi kurabilen bireyler:

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 12.
Maddesinde; “Türk milli eğitiminde laiklik
esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim
okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan
zorunlu dersler arasında yer alır” denilmektedir.
Ama MEB, laiklik ilkesinden çoktan
vazgeçmiştir. 1982 yılında eklenen ikinci
cümlede sözü edilen ve zorunlu tutulan dersi
ise; “milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlığa
faydalı olma idealine sahip…güzel ahlaklı
insanlar yetiştirmek” olarak anlamıştır.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2017 yılında
eğitim müfredatını yeniledi ve misyonunu
şöyle tanımladı; “…dünya-ahiret dengesini
kurabilen, Kur’an ve sünneti merkeze alarak
güncel meseleleri çözümleyen bireyler
yetiştirmek.” Eğitim müfredatında; “cihat,
şehitlik ve gazilik; İslam ve ekonomik hayat;
İslam hukukuna göre faiz, rüşvet, helal
kazanç, işçi ve işveren hakkı; İslâm’da evlilik,
boşanma, miras” konularında dersler verilmesi
öngörüldü.

İmam-hatip liselerinde zorunlu olan Arapça,
Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in hayatı,
Temel Dini Bilgiler gibi dersler genel ve
diğer meslek okullarında seçimliktir ama,
birçoğunda zorunlu gibi uygulanmaktadır.
Yasanın 32. Maddesinde İmam-Hatip liseleri
(İHL) şöyle tanımlanmıştır; “imamlık, hatiplik
ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin
yerine getirilmesi ile görevli elemanları
yetiştirmek üzere açılan hem mesleğe hem

İmam Hatip Okulları, STK’lar aracılığıyla
yurtdışında da açılmaktadır. Bakanlık faaliyet
raporlarında; bakanlıkça parasal olarak
desteklendiği belirtilmektedir. Ayrıca Bakanlık,
Ülke içinde “uluslararası İmam Hatip Liseleri”
açmakta ve bu okullara giderleri TDV’ce
karşılanmak üzere yabancı öğrenci kabul
edilmektedir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Harcamaları
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 2017-2020
arasında toplam 33 milyar lira harcamıştır.
Harcamaları giderek artmaktadır. 2017 yılında
6 milyar lira olan harcama tutarı 2020 yılında
10 milyar liraya yaklaşmıştır.
Yatırım arttıkça öğrenci de artıyor.
İmam Hatip Okullarını cazip hale getirip
öğrenci sayısının artırılması için büyük
tutarlarda yatırımlar yapılmaktadır. Orta ve lise
bölümlerindeki 2014 yılında 2.215 olan okul
sayısı, 2020’de 5.088’e; 23.979 olan derslik
sayısı 61.863’e; 40.964 olan öğretmen sayısı
96.100’e; 714.111 olan öğrenci sayısı, 1 milyon
387.446’ya yükselmiştir.
Yatırım ödenekleri/pansiyonlu okullar
Yatırım ödenekleri adaletsiz dağıtılmaktadır:
610 bin öğrencinin eğitim gördüğü İmam
Hatiplerin lise bölümleri için 2015-2020 yılları
arasında toplam 3 milyar 812 milyon lira; 5
milyon 630 bin öğrencinin eğitim gördüğü
genel ortaöğretim kurumlarında ise 3 milyar
896 lira harcanmıştır.
Pansiyonlu okullardan yararlanan öğrencilerin
dağılımı da adaletsizdir; pansiyonlu okulların
¼’ ünden İmam Hatip Okulu öğrencileri
yararlandırılmaktadır. Bakanlığın 2019 yılında
3065 pansiyonlu okulu vardır. Bunun 532’si Din
Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir. Pansiyonlu
okullarda toplam 328 bin öğrenci eğitim
görmüştür: 80 bini İmam Hatip öğrencisidir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile DİB
arasında yapılan protokoller
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile DİB
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında
İHL’lerde hafızlık eğitimi programlarının
yürütülmesi için; “tercihen 6. Sınıfta eğitim
öğretime bir yıl ara verilmesi ve ezberleme
sürecinin tamamlanması”nın öngörüldüğü
protokoller yapılmaktadır.
Öğrencinin eğitimine bir yıl ara verdirilip, DİB
kurslarına gönderilmesi eğitim açısından
sorunlu bir davranıştır. Devlet geleneklerine
de aykırıdır ve hukuksal açıdan da sorunludur.
Protokoller, Bakan ve Başkan arasında değil;
Devlet hiyerarşisi bir yana bırakılarak Genel
Müdürler arasında imzalanmaktadır.
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Son söz:
Şu soruyu sorup bitirelim: Türkiye Cumhuriyeti
laik bir ülke mi?

İşçi Sınıfı Laisizmi Üzerine Tezler
Aydemir Güler
Laiklik işçi sınıfı kimliğinin başlangıç
noktalarından biridir
Emekçilerin hak arayışının başlangıç noktası
insanların sorunlarının dünyevi düzlemde
tanımlandığı, çözümün de toplumsal
ilişkilerde arandığı, dolayısıyla “yurttaşlar arası”
bir hukukun esas alındığı laikliktir. Emekçilerin
tek tek dinsel inanç sahibi olmaları ve ibadet
edip etmemeleri konunun özünü oluşturmaz.
Düğüm noktası dinsel inanış, pratik ve
örgütlenmenin sınıflar arası ekonomik ve
politik ilişkilere müdahale edip etmediğidir.
Laiklik bu anlamda dinin topluma müdahale
etmeme durumudur.

görülmüş olmalıdır. Toprak mülkiyetinin
belirlediği üretim biçimleri ve toplumsal
formasyonların temelleri üstünde insanların
eşit doğma olasılığını, tek bir hukuku
paylaşmalarını kökten reddeden, merkezinde
dinin durduğu ideolojik ve siyasi üstyapılar
yükselmiştir.
Öte yanda servetini ticari, finansal veya sınai
etkinlikleri sayesinde edinen, dünya ötesi
aristokratik iddiaları olmayan, hatta bunların
karşısında çalışmayı yücelten bir sosyal sınıf,
burjuvazi gelişmiştir. Bu sınıf, aristokratlara ve
ruhbanlara göre tanım gereği halk sınıflarına
daha yakın konumlanıyor, ancak seçme ve
seçilme gibi hukuksal ve yönetsel haklarını
para karşılığı satın alabiliyordu. Sözcük
anlamı itibariyle kentli anlamına gelen bu sınıf
gerçekten de giderek kentlerin ekonomik ve
sosyal yaşamında belirleyici bir güç haline
geldi. Ekonomik karakteri itibariyle laik,
dindışı bir sınıf olan burjuvazi, egemenlik
alanını, gücünü dinle tanımlayan eski sınıflarla
mücadele ederek genişletebilirdi.

Burjuvazinin laisizmden kopuşu sınıfsaldır

Sanayi devriminin kentli zengin sınıfın servetini
ve dolayısıyla gücünü kısa bir zaman diliminde
katlamasıyla bu güç mücadelesi siyasi
iktidarın el değiştirmesine evrildi. Burjuvazi
mülksüz halk kitlelerinin devrimci enerjisini,
yurttaşların eşitliği ve tüm halkın siyasal karar
mekanizmalarına katılımı hedefleriyle arkasına
almayı başardı. Demokrasi ve laiklik kardeş
kavramlardır. Yurttaşların eşitliği, temel insan
hakları, halkın siyasal mekanizmalara katılımı
ve dünyevi kaynaklarla tanımlanmamış bütün
ayrıcalıkların reddi burjuva devriminin siyasal
yüzünü oluşturmuştur.

Laikliğin burjuvaziye eşlik etmesi rastlantı
değildir. Önceki mülk sahibi sınıflar iktidarlarını
çoğunlukla toprak mülkiyetinden almışlardır.
Toprağın belirli insanların malı olması dünyevi
bir akıl yürütmeyle açıklanamazdı; toprak
çalışarak kazanılmış olamazdı. Toprak,
sahiplerine tanrısal bir güç tarafından
bahşedilmiş, yalnızca onlar buna layık

Ancak bu demokratik ve laik devrimci ittifak,
daha iktidarın el değiştirmesi sürecinde
burjuvazi için bir yük haline gelmeye
başlar. Herhangi bir sömürü ilişkisinin tam
eşitlikçi, özgürlükçü, adaletçi bir ideolojiyle
ve bu temelde bir halk hareketiyle uyumlu
olması olanaksızdır. Halk sınıflarının ileri
taleplerini frenlemeye, bu taleplerle harekete

Ancak burada “durumu” dondurulmuş bir
moment değil, mücadele olarak anlamalıyız.
Sömürü ve eşitsizliğin emekçilere kader
olarak kabul ettirilmesi egemen güçlerin
laikliği tasfiye etme veya geriletme uğraşının
özünü oluşturur. Laiklik geriledikçe cemaat
kimliği güçlenir, laiklik güçlendikçe, sözcüğün
etimolojisine laos’a, halk’a yaklaşırız. Burada
halk toplumsal yaşamda bir özne anlamı
kazanmaktadır.

22

geçtiklerinde ise bastırmaya yönelen burjuvazi
hızla ittifak sistemini değiştirmiştir. Aristokratik
ayrıcalıklar, toprak mülkiyeti restore
edilmiş, eski egemen sınıflar kapitalizme
eklemlenirken din de siyasete geri dönmüştür.
Yönetilen sınıflar yeniden kaderciliğe itilmek
istenmiştir.
Kapitalizmin hüküm sürdüğü farklı coğrafya
ve ülkelerde dinin siyasette işgal ettiği yer,
özgün güç dengeleri, gelenekler, aydınlanma
düşüncesinin ulaştığı mevziler ve emekçi
sınıfların kazanımları gibi parametrelere bağlı
olarak çeşitlilik gösterse de, dinselleşme
sermaye egemenliğinin baskın eğilimidir.
İşçi sınıfı laisizmi bir statüko değil mücadele
sürecidir
Emekçilerin dinsel inanışları egemen sınıfın
halk içindeki en önemli dayanak noktalarından
biridir. Dinin toplumsal yaşamda bir referans
kaynağı oluşturmasına engel olan, bu
anlamda dini bireyin vicdanında özgürleştiren
bir tanım laiklik için yeterlidir. Ancak model
tanımdan değil güç dengelerinden doğar
ve biçimlenir. İşçi sınıfının hak arayışına ve
giderek iktidar mücadelesine zemin sunan
bir laiklik modeli için, işçi sınıfı aralıksız bir
mücadele yürütmelidir. Bu mücadele bir
kez elde edilmiş bir statükonun (modelin)
savunulmasına indirgenemez. Sömürülen,
ezilen, yönetilen emekçilerin mevcut durumu
savunmaya çekilmesi mantıksal bir çelişki
oluşturacaktır. Egemen güçler yürürlükteki
modeli yeniden yorumlamalara tabi
tutmak, uygulamayı etkilemek ve sonuçları
farklılaştırmak açısından yönetilenlere göre
çok daha avantajlıdır. İşçi sınıfının siyasal
öncüsü veya emekçiler adına tutum alan
siyasal akımlar, dinin tuttuğu alanı daraltmaya
yönelik olarak kültür, sanat ve spor gibi
alanlarda da aktif olmak durumundadırlar.
İşçi sınıfı laisizmi tanım gereği statüko değil
mücadeledir.
Burjuva laisizminin sınırları işçi sınıfını
savunmasız bırakır
Laiklik kuşkusuz emekçilerin sınıf
mücadelesine tarihsel bir zemin sunmanın
dışında anlamlara da sahiptir. Burjuva
modernizmi emekçileri temsil eden akımlar
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için gerisine düşülmesi düşünülemeyecek
bir alt sınırdır. Mülk sahibi sınıflar, burjuva
devriminin son bulması ve kapitalizmin
bir bütün olarak gerici ideolojilere teslim
olmasıyla birlikte laikliği de terk etme
eğilimine girdiler. Bu eğilimin özü sınıfsaldır
ve halk kitlelerinin sömürüyü değişmez
bir kader olarak kabullenmeleri için dinin
yardıma çağrılmasına dayanır. Uzun süredir
devrimci dönemlerde laikliğin ilke sayıldığı,
dini kurumların toplumsal rollerinin sınırlandığı
kapitalist ülkeler açık bir geri dönüşe sahne
olmuşlardır.
Bir yandan dinsellik bir egemenlik
mekanizması olarak kapitalizmin içinde yerini
alırken, laisizmin tarihte imza attığı toplumsal,
ideolojik, kültürel atılımın kazanımları apolitik
ve sınıf dışı bir ateizm olarak aydın kesimlerde
yeni bir statü oluşturmuş ve bununla
sınırlanmış görünmektedir.

Ancak burjuvazinin modernleşmenin bütün
görüngülerini ve laikliği tümden terk etmesi
de mümkün değildir. Gericilik burjuva
toplumlarda bir iç gerilim kaynağı olmaktan
çıkamaz, hatta Türkiye’de yaşandığı gibi, kimi
zaman bir kriz dinamiği olarak boyutlanabilir.
Bu düzen içi gerilimin laik kanadı olarak
burjuva laisizmi dinsel simgelerin kamusal
alanda kullanılması, eğitim sisteminde dinin
sınırları gibi tartışma başlıklarına hapsolmakta
ve konjonktürel dalgalanmalar yaşanmaktadır.
İşçi sınıfı bilincinin burjuva laisizminin
sınırları içinde hareket etmesi, emekçileri
gericilik ve kadercilik karşısında savunmasız
bırakmaktadır. İşçi sınıfının laikliğin devrimci bir
yorumuna ihtiyacı vardır. İşçi sınıfının ihtiyacı
olan, laikliğin bir yönetim rejimi olmanın
ötesine taşınması ve aydınlanmacı bir halk
hareketi olarak yeniden yapılandırılmasıdır.

Emekçilerin İslamlaştırılması sermaye ve
devlet operasyonudur
Türkiye’de işçi sınıfının dinci akımlar tarafından
kuşatılması ve kimi dönemlerde İslamcılığın
emekçilerin dünyasını ele geçirmesinde başat
faktör, İslam’ın yüzlerce yıllık birikimi değil
egemen güçlerin operasyonel müdahalesidir.
Emekçileri sınıf örgütlerine sahip olamadıkları
ve sınıf bilincinden uzak oldukları ölçüde
egemen güçlerin mezhepçi, milliyetçi
vb. manipülasyonlarına açık bir kalabalık
oluşturabilirler. Ancak burada kitlenin dinsel
ideolojik güdülerle harekete geçmesinden
değil devlet tarafından güdülmesinden söz
edilmesi yerinde olur.
Sanayileşmeyle birlikte Orta Anadolu’dan
büyük kentlere doğru yaşanan Sünni
Müslüman yoksul göçü işçi sınıfı saflarında
dinselleşmenin bir dinamiğini oluşturmuş
olabilir. Ancak ideolojik yapılanma siyasi
yönlendirmeden bağımsız bir gelişme
değildir. Dinci hareket sol örgütlülüğün ve sınıf
sendikalarının bastırıldığı dönemlerde emekçi
semtlerine ciddi yatırım yapmıştır. Kuran
kurslarının okul öncesi bir eğitim kurumu
olarak sosyal işlevi, geleneksel Müslümanların
çocuklarına dini öğretme isteklerinden önde
gelmiştir. Bu gerici yuvalar emekçi ailesinin
modern gereksinimi olan kreş ve anaokulunu
ikame etmiştir. Cami merkezli cemaat
örgütlenmesi modern toplumsal dayanışma
örgütlenmelerinin yerini almıştır. İşçi sınıfı
kültürünün devlet zoruyla baskılanmasıyla
birlikte küçük ve orta sermaye merkezli
(örneğin beyaz eşya bayileri, emlakçılık)
bir dinci örgütlenme işçi sınıfını kuşatmıştır.
Bu operasyon solun 1970’lerde topluma
yayılan yükselişine alternatif olarak
gerçekleştirilmiştir. Toplumsal işlev kazanan
tarikatlar aynı dönemde holdingleşmeye
başlamışlardır.
Türkiye’de laikliğin tasfiyesi tamamlanmıştır
Tek parti döneminde başlayan ve laikliğin
frenlenmesi olarak adlandırabileceğimiz
önlemler egemen güçlerin kimi temsilcilerinin
açıkça ifade ettiği gibi emekçi köylü
kitlelerinin ve dolayısıyla yeni kentli işçi
sınıfının aydınlanmadan bağışık tutulmasını,
geleneksel normların sürdürülmesini

amaçlıyordu. Bu haliyle dincilik toprak
sahiplerinin kapitalist cumhuriyete
eklemlenmelerini yansıtmıştır.

Çok partili burjuva parlamenter sisteme
geçişle birlikte dinci gericiliğin hızla
yükselmesi bir rastlantı değildir. Bu dönemde
geleneksel yapıların kapitalizme eklemlenme
süreci tamamlanmıştır. Kore Savaşı gibi
militarist, emperyalizm yanlısı açılımların
dinsel göndermelerle gerekçelendirilmesi
bu eklemlenmenin “modern” düzeni nasıl
güçlendireceğinin örneklerini oluşturur.
Seçmen kitlelerin sınıfsal çıkarlarının ayırdına
varmalarını ve politik tercihlerini burada
temellendirmelerini önlemenin başta gelen
yolu, dinin siyasette bir referans noktası haline
getirilmesi olmuştur.
Bu önlemlerin sınıfsal çelişkileri
baskılayabilmesinin nesnel sınırları vardı.
Toplumsal mücadelelerde sol, emekçi
hareketlerinin alanı genişledikçe dinci gericilik
vazgeçilmez karşıdevrimci bir yedek güç
olarak ortaya çıkmış, 12 Eylül faşist darbesi ve
neoliberalleşme sürecinde giderek yedek güç
olmanın ötesine taşınmış, egemen ideolojinin
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu
anlamda AKP’nin 2000’li yıllarda laikliği tasfiye
etmesi bir çırpıda gerçekleşmemiştir ve bir
tarihsel derinliği vardır.
Burjuva laisizmi bu noktada yaşanan
karşıdevrimin üstünü örtme yoluna girmiştir.
Laiklik tartışması biçimsel göstergelere
indirgenmiş, halk aydınlanması karakteri
unutturulmak istenmiş, gerici ideolojilerin
demokratik bir tercihin konusu olduğu
yolunda bir tez düzen içi laik akımlara egemen
olmuştur. Türkiye’de burjuva laisizmini
temsil ettiği sanılan muhalefet, siyasetin
ve toplumsal yaşamın dini referanslardan
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arındırılması ilkesinin de gerisine düşmüş
ve laik olmaktan çıkmıştır. Laikliğin tasfiyesi
kavramlaştırması, yalnızca siyasi iktidarın
anti-laik karakterini vurgulamamakta, aynı
zamanda muhalefetin bu alanı boşalttığını da
içermektedir.

spor gibi bir dizi alan egemen ideolojiden
kopuş ve gericileşmeye direnç eğilimi
göstermektedir. Hepsinden önemlisi, en
yaygın ekonomik ilişki olarak ücretli emeksermaye ilişkisinin kendisi, dinsel normlara
sığdırılamamaktadır.

Dinselleşme bir kriz dinamiği olmayı
sürdürmektedir

Burada yalnızca belli başlılarına değindiğimiz
faktörlere dayanarak, laikliğin tasfiyesinin,
dinselleşmeyi toplumsal, siyasal ve
ideolojik bir kriz dinamiği olmaktan
çıkartamadığını söyleyebiliriz. İşçi sınıfının
laikliğe duyduğu ihtiyaç ve Türkiye
toplumunun dinselleştirilmeye gösterdiği
objektif direnç halk kitlelerini kucaklayan
bir mücadele ve hareket olarak laikliğin
yeniden örgütlenmesinin maddi zeminini
oluşturmaktadır.

Türkiye’de burjuva laisizminin tasfiye
edilmiş olması toplumsal süreçlerin
farklı düzlemlerine eşitsiz biçimde
yansımaktadır. Düzen siyasetinde laikliğin
esamesi okunmazken, hukuk alanında
dinselleşmenin yazılı kural olarak
formülasyonu tamamlanamamaktadır.
Modern yaşamın dinselleştirilmesinin
ve gelenekselleştirilmesinin mümkün
olmamasının ötesinde, Türkiye’nin Alevilik gibi
özgün kültürel dinamikleri, ülkenin Batısı ve
kıyı kentleri gibi tarihsel ilerlemenin boy attığı
belli başlı coğrafi bölgeler halkçı bir laisizme
sahne olmaktadır. Kapitalistleşme ve buna
bağlı süreçler kadınları toplumsal yaşama
çekerken dinselleşmenin yine kadınları
geleneksel aile içine geri itmesi çözümsüz bir
çatışma halini almıştır

Hem Türkiye genç bir nüfusa sahiptir, hem
de gençlik toplumsal süreçlerde her zaman
önemli rol üstlene gelmiştir; niteliği düşük
olsa bile eğitim sisteminin kapsamının düzenli
biçimde genişlediği de göz önüne alınırsa
gençlik kitleleri de dinselleşmenin itaatkâr
kitlesini oluşturmamaktadır. Devletin dili ve
ideolojisi, düzen muhalefetini de peşinden
sürükleyerek alabildiğine dinselleşirken,
toplumsal yaşama yön veren modern
unsurların ağırlığı azalmamaktadır. Bu noktada
sanat ve kültür, toplumsal dayanışma formları,
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Laiklik ve Sekülarizm
Oğuz Oyan
Laiklik ve sekülarizm kavramları kadar hem
kendi içlerinde sürekli tartışılan hem de
birbirine düşürülen kavram çifti bulmak
oldukça zordur. Bunu yadırgamamak gerekir.
Somut toplumsal oluşumlarda yüzlerce
yıllık tarihsel gelişmenin sonucunda ortaya
çıkmış olan bu kavramlara, benzer olduğu
kadar farklı anlamlar da yüklenmiştir. Bugün
bile, değişken siyasal gelişmelere göre, bu
kavramlara ilişkin yeni tanımlamalar, yeni
anlam yüklemeler, yeni yorumlama çabaları
sürmekte, bazen siyasal konumlanmalar buna
göre oluşmakta, hatta bitmeyen akademik
tartışmalar da buna eklenmektedir.
Sonradan açmak üzere baştan belirtelim:
Tarihsel oluşum sürecinde Türkiye’de
benimsenmiş olan kavram “laiklik”tir ve bizim
de farklı bir arayışımız olamaz. Ancak bunun
anlamı, “sekülarizm” kavramının üzerini
çizmek, kullanımdan kaldırmak değildir.
Kendimizi bir kavram fakirleşmesine mahkum
etmeden bu tarihsel kavramları yerinde
kullanmaya devam etmeliyiz. Bunu yaparken
ne dayanaksız bir “rakip kavramlar” tuzağına
düşmeli, ne de bu kavramlar arasına yapay
sınırlar çizmeliyiz. Türkiye’de Cumhuriyet’in
kuruluş dönemlerindeki laiklik uygulamasına
eleştiri getirmeye yönelen liberallerin ve
İslamcıların, uydurma “katı laiklik-özgürlükçü
laiklik” karşıtlığını, bilim dışı bir yöntemle
“laiklik-sekülarizm” kavram çiftine taşımalarına
da hoşgörüyle bakamayız.
Kavramlar Üzeri̇ne
Her ülkede din-devlet ilişkileri özgül tarihsel
koşullara göre şekillenmiştir. Ama bu bizi,
laiklik kavramının her ülkeye özgü olarak ayrı
ayrı tanımlanabileceği gibi partikülarist bir
anlayışa götürmez .1
“Laik” terimi etimolojik olarak Yunanca “laos”
yani “halk” teriminden türediği için, laiklik
kavramı, inancı ne olursa olsun tüm halk
katmanları/yurttaşlar bakımından eşitlikçi ve
yansız bir uygulama alanı yaratma iddiasına

daha yakındır. Latince soecularis (ki o da
“seculum-yüzyıl”dan türemiştir ve “yüzyıla ait/
çağdaş/ dünyevî” de demektir) kökeninden
gelen sekülerleşme (secularisation) kavramı,
dini olanı dünyevileştirme anlamını içerir ve
bu bağlamda dinin reforma tabi tutulması
üzerinden bir uzlaşma arayışını içinde
barındırır.
Bir ilk yaklaşım olarak, Katolik gelenekten
gelen toplumlarda Kilisenin devletin alanına
aşırı müdahaleciliğine karşı verilen laiklik
mücadelesinin de daha keskin bir Kilisedevlet ayrımına yol açtığı kabul edilebilir.
Ancak Katolik kökenlere sahip devletler
laik-seküler ayırımı bakımından da türdeş
olmaktan uzaktır. Bu ayırımın daha keskin
olduğu Fransa ile daha melez yapıda
olduğu İspanya, İtalya, Portekiz örnekleri
birbirlerinden farklılaşırlar2.
Protestanlık geçmişi olan ülkelerde ise,
“sekülerleşme”, eskiden dini otoriteler
tarafından yerine getirilen işlevlerin dindışı/
laik otoritelere aktarılması anlamındadır3.
Ancak bu süreç, reforme edilen Kiliseleri
toplumsal örgütlenme ve politik
kurumsallaşma içinde tuttuğu ölçüde sivil
toplumda bir dini eksene yer açmıştır. Bu
ülkelerde vicdani özgürlüğe saygı duyulmakla
ve herkesin inancı kendine aittir denilmekle
birlikte, bazen bu özgürlüğün gerici bir
ahlakçılığa dönüşmesinin yolu da açıktır4.
H. Pena-Ruiz’e göre5 , Avrupa’da din ile
politika arasındaki ilişkiler dört tipik biçime
göre düzenleniyor; bunlar, yakın dönemdeki
gelişmeler nedeniyle bazen birbiri içine de
geçebiliyor. Geleneksel olan birincisinde,
devlet-din ayrılığı şeklen kurulmamıştır;
İngiliz protestanlığı gibi devlet dinleri söz
konusudur. İkincisi, egemen devletlerin
-bazen Vatican veya diğer dini otoriteler
aracılığıyla- din konusunda belirli kamusal
baskılar kurdukları melez sistemlerdir
(İspanya, İtalya ve Fransa’da Alsace-Moselle
bölgesi gibi). Üçüncüsü ikincinin varyantıdır;
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bir dinî vergiyle finansman sağlamak
(Almanya) veya bir dini eğitim vermek ve
devlet okullarına müdahalenin yolunu açmak
üzere dinlere çeşitli avantajlar sağlamak
biçiminde görülebilir. (Slovenya, İspanya,
İrlanda gibi örnekleri vardır). Dördüncüsü,
gerek kamu otoritesinin Kiliselerin içişlerine
gerekse Kiliselerin kamusal alana her türlü
müdahalesini dışlayacak biçimde Kiliseler ile
devletin laik kurallara göre ayrılmasıdır.
Bu sonuncu biçime en iyi örnek Fransa
olmakla birlikte, bu ülkede özel okulların
kamudan destek alması (ki bunların önemli
bir bölümü dini okullardır) ve Alsace-Moselle
bölgelerine ayrıcalıklar tanınması dikkate
alındığında, Fransa bile “din-devlet arasında
tam ayrılık” ilkesini kısmen çiğnemektedir.
Fransa’da, Alsace-Moselle bölgelerinde 1905
tarihli laiklik yasasının uygulanmamasının
nedeni, o tarihte bu bölgelerin Alman
egemenliğinde olması ve yeniden Fransa’ya
katıldığında ise toplumsal tepkilerle
karşılaşmamak adına özel statülerinin
korunması ihtiyacıydı6.

Burada bir parantez açalım: Bu dört “tipik”
biçim açısından bakıldığında Türkiye nereye
otururdu? Eğer 1940’ların ortasına kadar
giden kuruluş dönemi seçilseydi, her ne
kadar Hanefiliğin resmi mezhep olarak
benimsenmesine bakılarak birinci tipe yakın
gibi gözükse de, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
nominal varlığı dikkate alındığında7, devlet
ile din işlerinin birbirinden ayrıldığı dördüncü
tipe daha yakın bir yere de oturabilirdi.
1950’lerin arifesinden itibaren yazılan tarih
ise bambaşka bir hikayedir. İlk üç tipin bir
karmasına doğru yol alındıktan sonra, AKP
döneminde bir din devletinin kurucu unsurları
şekillenmeye başlamıştır. Bu bakımdan
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Türkiye’deki mevcut durum, artık hiçbir
Avrupa ülkesiyle kıyaslanamayacak bir gerilik
düzeyindedir. Avrupa ülkelerinin bazılarında
siyasi ve eğitsel alanda bazı dini ritüeller/
semboller görülüyor olmakla ve siyasi alanda
yeni-dinselleşme akımları ortaya çakmakla
birlikte, bütün Avrupa devletleri ve halkları
sekülerleşme/laikleşme yolunda Türkiye ile
kıyaslanmayacak bir düzeydedirler.
Bununla birlikte, yukarıda sayılan
dört tipolojiden birine veya birkaçının
ortalamasına yakın duran ülkeler açısından
bakıldığında, hiçbir Avrupa ülkesinin laikliğin
üç temel ilkesine ideal biçimde uymadığı
da görülmektedir. Pena-Ruiz ve birçok
araştırmacının altını çizdiği bu üç ilke, -vicdani
özgürlük; -manevi tercihleri ne olursa olsun
(hiçbir inancı olmayanlar, agnostik ve ateistler
dahil) tüm yurttaşların eşitliği; -hiçbir dini/
mezhepsel tercihe dayanmayan kamu alanının
yansızlığı8.
Lai̇kli̇ği̇n Geni̇ş Ve Dar Tanımları9
Laikliği, geniş ve dar kavramlar olarak da
iki düzlemde ele alabiliriz. Geniş kavrayışta,
vicdan özgürlüğünün tamamen serbest
olduğu ve bunun gereği olarak devletin
toplumdaki belirli bir dinsel/mezhepsel
grubu temsil etmediği ve inançlar (ve
inançsızlıklar) arasında ayırım yapmadığı
rejimler kastedilmektedir. Ama vicdan
özgürlüğü dışındaki ilkeler aşındırıldığı ölçüde
kavramın esnekleştirilmesi riski vardır. Dar
kavrayışa göre ise, inanç/vicdan özgürlüğü
yanında, devlet ile dinin (devlet ile dinlerin/
mezheplerin) birbirinden radikal/keskin
ayrılığının sağlanması esastır10.
Bize göre, din ile devletin birbirinden
keskin şekilde ayrılması sağlanmadan
(dar kavram), laiklik ilkesinin kalıcılaşması
her zaman sorunlu olacaktır. Kuşkusuz
burada en öncelikli olan, eğitim ve yargı
başta olmak üzere kamu kurumlarının dinin
tahakkümünden kurtarılmasıdır. Liberaller
tarafından savunulan “özgürlükçü laiklik” diye
bir kavram ise tamamen uydurmadır. Aslında
burada kastedilmek istenen şey, devletin
mutlak veya göreli yansızlığı temelinde “din/
inanç/vicdan özgürlüğü” kavramıdır. Geniş
laiklik kavrayışına yakın gibi durmakla birlikte,

burada, egemen olan dinin veya mezhebin
siyaseti kendisine tâbi kılacağı, dolayısıyla
laiklik öncesine dönüşe kapı açacağı tehlikeli
bir süreç söz konusu olabilecektir. Türkiye
pratiği bunun adeta tarihi laboratuarı gibidir.
Laikliğin geniş ve dar olarak
kavramlaştırmasını izleyebilecek ikinci
saptama şudur: İster geniş (daha yaygın olanı
budur ve sekülerlik olarak da okunabilir),
ister dar (Fransa örneği gibi) kavramlardan,
isterse ikisinin toplamından/ bireşiminden/
eklemlenmesinden yola çıkılsın, gelişmiş
sanayi toplumlarında tarihsel yönelişler
genelde birbirine yakınsamaktadır. Başka
deyişle, ister uzlaşmacı isterse radikal bir yol
izlesin, ister anayasal bir ilkeye dönüşmüş
olsun veya olmasın (ki anayasalara girmesi
istisnadır; Japonya’da girmesi ise II. Dünya
Savaşı yenilgisinin tavizidir), Batı toplumlarında
laiklik halka malolmuş durumdadır.
Dolayısıyla Avrupa ülkeleri, bugünkü Türkiye
gibi Anayasasına göre sözde laik, ama
uygulamalara göre tamamen anti-laik bir
ülkedeki duruma benzer tehditlerle henüz
tanışmış değillerdir. Bununla birlikte, laikliğe
saldırılar her yerde başlamıştır; kapitalist
sömürü ilişkilerinin gereksinimlerine göre
laikliğin yeniden tartışmaya açılmayacağının
bir garantisi yoktur.
Üçüncü saptama, Batı’da laiklik ile sekülerlik
arasında çok keskin uygulama farklılıkları
varmış gibi sert karşıtlıklar yaratılmasından
kaçınılmasının doğru olacağıdır. Aynı şey, ABD
ile Avrupa ülkeleri ve özellikle Fransa arasında
temel bir karşıtlık olduğu varsayımı için de
geçerlidir. Oysa, ABD’de laiklik kavramı -bu
kavram bilinmeden- Fransa’dan bile önce
uygulamaya geçirilmiş, Federal Devlet ile
Kiliselerin ayrılması güvenceye alınmıştı11.
ABD’de devletin laik, toplumun dindar olduğu
saptaması boşuna yapılmamıştır. İlginç
olan, Birleşik Krallık’ta Anglikan kilisesi ile
devlet ayrılığı sağlanmamıştır ama kiliselerin
müdavimleri sürekli azalmaktadır; buna
karşılık ABD’de kiliseler dolup taşmaktadır!
Dördüncü saptama, dinin tarihsel olarak
bazen bağımsızlık mücadelelerinin ideolojik
bütünleştiricisi olarak ortaya çıkabilmesidir.
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında bu rolün kısa

ama yoğun bir tarih dilimi açısından geçerli
olduğu biliniyor. Buna karşılık Yunanistan’ın
Osmanlı’ya karşı bağımsızlık mücadelesinde
Ortodoks Kilisesi’nin rolü yüzyıllık bir kalıcılığa
sahip olmuştur. İrlanda’da da, İngiltere’ye
karşı bağımsızlık mücadelesinde din bir araç
olarak kullanmıştır. Bunların izleri bu ülkelerde
halen görülmektedir. Afrika’da Hristiyanlığı
bir kolonizasyon aracı olarak kullanan
emperyalist ülkelere karşı bazı yerlerde
İslamiyet bir ulusal kimlik geliştirme aracı
olarak kullanılabilmiştir. Ancak bugünkü antiemperyalist mücadelenin, Afrika ülkelerinde
de, militan bir laiklik konumlanmasından
geçtiği açıktır.
Türkiye’deki Yaklaşımlar

Türkiye’de İslamcı ve liberal anlayıştan gelen
araştırmacıların laiklik-sekülerlik kavramlarına
bakışları “sekülerleşme”den yana açık bir
tercihi yansıtır. İslamcı entelijansiyadan gelen
Durmuş Hocaoğlu’na göre12, “Laiklik, LatinKatolik tarzı bir dünyeviliktir ve “laiklik”in
ideolojikleştirilmiş ve baskıcı bir devlet
politikası haline getirilmiş şekli olan “laisizm”
ise, kendisine karşı rüştünü ispat etmek
için çok didiştiği Katoliklik gibi sert ve azmüsamahalı ya da müsamahasızdır”. Bu
bağlamda laisizm, Hocaoğlu’na göre, “ateizme
meyilli bir gayri-dinilik halini alabilen bir ‘lâdinilik’ olmuştur”. Buna karşılık “Sekülerlik,
esas hüviyet olarak bir ‘Anglo-SaksonGerman/Protestan dünyeviliğidir ve laisizme
nazaran daha mûtedildir”. Ancak yazar her iki
kavrama karşı da ihtiyatlıdır: “Ancak yine de, bu
iki terimin arasında önemli kesişme noktaları
bulunduğuna ve zaman zaman birbirinin
yerine kullanıldığına da dikkat etmek gerekir.
Her iki kavramda da “din” reddedilmemiş, yani
din tam karşıya alınarak ateizme gidilmemiştir;
fakat (...) her ikisinde de din ile hayat arasındaki
bağlar asgariye indirilmeye çalışılmıştır”.
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Liberal yaklaşıma sahip araştırmacılar ise,
laikleşme-sekülerleşme süreçlerinin tarihsel
farklılığını yok saymadan, Türkiye’de erken
Cumhuriyet tarzı bir “militan laiklik” politikasını
hedefe koyarlar. Bu konuda eser verenlerden
biri olan Mustafa Erdoğan’a göre13 “Demokrasi
olmak iddiasındaki bir devlet ‘lâisizm’i
vatandaşlarına ‘dayatma’ hakkını kendinde
görüp bu doğrultuda politikalar uygulamaya
başladığı anda, bu iddiasından vazgeçmiş
demektir. Çünkü, bu durumda o, demokratik
bir devlet olmaktan çıkarak otoriter nitelik
kazanmış olur. Kısaca, militan bir lâiklik
politikası demokrasiye ters düşer”. Önceliğin
demokraside mi yoksa hem aydınlanma hem
sosyalist devrimin temel dinamiğini oluşturan
laikliğin benimsenmesinde mi olduğu
kuşkusuz bir başka siyasi tercihtir.
Sosyalist yaklaşıma sahip yazarlar açısından
bu tercih konusunda herhangi bir kafa
karışıklığı yaşanmaz. Kadir Cangızbay’a göre,
“Sekülarizm bir olgu. Laiklik ise bir ilke; ama
etik bir boyutu da var. Birinin, kültürel laikliğin
etik bir boyutu var. Diyor ki, ben insanım ve
bu dünya insanların dünyasıdır; o yüzden de
tanrı olsa da olmasa da insan-üstü bir mercie
dayanarak yasama yapılamaz. Laikliğin güzel
olan yanı bu”. (...) “Oysa zoolojik boyutunun
ötesinde beşerî bir varlık olarak insan, kendi
yapıp ettikleriyle var, yapıp ettiklerinin
ürünüdür; yani, emektir, çalışmadır, iştir ve
de en basitinden en karmaşığına kadar her
iş, mutlaka ve mutlaka aklın rehberliğinde
başarılabilir. Aklın yerine inancın temel alınıp
rehber edinilmesi ise, insanın kendi kendisini
kendi dışından verilmiş belirleyiciliklere teslim
etmesinden, yani özgürleşip özneleşmekten
peşinen vaz geçmesinden başka bir şey
değildir”14.
Laiklik ve sol üzerine yazan Özgür Şen15 “tüm
eksik ve yetersizliklerine rağmen, cumhuriyet
laikleşme yoluna hiç girmedi denemez. Böyle
denilirse, zaten bugün Türkiye’deki temel
mücadele anlaşılamaz”. (...) “Laiklik Türkiye’de
cumhuriyeti cumhuriyet yapan en temel
özelliklerdin birisidir ve laiklik yoksa aslında
cumhuriyet de yoktur”. (...) “Dinci gericilik,
karşısına ilerici bir pozisyonla çıkılmadığı ve
siyasete ilerici şekilde müdahale edilmediği
sürece siyasete ve toplumsal ilişkilere doğru
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yayılma eğilimindedir. Bu, dinci gericiliğin
doğal ve içkin bir karakteridir. Üstelik bu
yalnızca kendilğinden gelişen bir süreç
değildir; burjuvazi iktidarda olduğu düzenin
sürekliliğini sağlamak amacıyla dinsel olanı
her zaman teşvik edecek, dinden bir ideolojik
olgu olarak azami ölçüde faydalanacaktır”.
Kaldı ki, “aydınlanmacılıkla antiemperyalizm
arasındaki ideolojik alışverişin Türkiye için ne
kadar hayati olduğu” da açıktır.
Orhan Gökdemir16 de farklı patikalardan
aynı noktaya geliyor: “Cumhuriyet Devrimi,
cemaatlerden yeni bir halk yaratma işiyse,
karşı devrim de halkı yeniden cemaate
dönüştürme işidir. Bir cumhuriyet gününde
karşı karşıya olduğumuz şey tam da budur.
(...) Artık burjuvaziyle Aydınlanma’nın bağı
kopmuştur. Tam tersine bu sınıf iktidarını
ancak karanlığa yaslanarak sürdürebileceğini
görüyor. (...) Ezilenlerinse bu denklemden
bir çıkarı yok. Onların çıkarı bilimin, sanatın,
felsefenin, tarihin özgürleşmesinde. Yeni bir
Aydınlanma da ancak ve ancak sadece onların
eseri olacaktır”.

Serdal Bahçe 17 bir adım öne giderek
“Sosyalist Aydınlanma”nın çerçevesini çizmeye
yöneliyor: “Burjuvazinin devrimciliği çok
erken bir dönemde sona ermiştir. Kapitalizm
egemen üretim tarzı haline gelince radikal
burjuva düşüncesinin tüm vaatleri ve tüm
hayalleri ıskartaya çıkarılmıştır. Temel dinamiği
sermayedar ile işçi sınıfı arasındaki asimetrik
ilişki olan bu toplumsal sistem sosyoekonomik eşitsizlikleri önce dünyevi araçlarla
olumlamaya çalıştı; olmadı. Çaresiz bir şekilde
akıl dışılığa ve dinselliğe yöneldi. (...) Artık
kapitalizmin moral ve fiziksel olarak insanlığa
verecek bir şeyi kalmamıştır. Kapitalizm
uzunca bir süredir sosyalist aydınlanmanın
saldırısı altındadır. (...) Sosyalist aydınlanmanın

olası birkaç ilkesine değinmek gerekmektedir.
Öncelikle sosyalist aydınlanmacı aklın
nesneyle kurduğu ilişkinin burjuva
aydınlanmacı aklın deneyimle kurduğu ilişkiye
göre daha içerikli ve daha toplumsal olması
gerekmektedir. (...) Sosyalist aydınlanma
kamusal ortak bilince sahip bireyleri birbiriyle
benzeştirmekten imtina edecek ve bireyin
doğa ve toplumla kurduğu ilişkiyi bitmeyecek
bir maceraya ve sürekli yetkinleşmeye
dönüştürecektir”.

Kaynaklar

Korkut Boratav18 ile tamamlayalım: “Siyasî
İslam, iktidar gücünü kullanarak, kendi
din anlayışını, sadece devlet kurumlarına
değil, toplumsal hayata da hâkim kılmak
istemektedir. Bu koşullarda, yani siyasi İslam
iktidardayken, laikliğin klasik tanımı (“din ve
devlet işlerinin ayrımı”), yetersiz kalabilecektir.
(Bugünün) Türkiye’sinde laiklik, bu nedenle
de, ‘din kurallarının ve normlarının, devlet
kurumlarını, hukuku, kamu yönetimini ve
toplumu biçimlendirmesini engelleme’ olarak
anlaşılmalıdır. Belki de gündem, sadece
teolojik (devleti ve toplumuyla Türkiye’yi
İslamcı bir düzene dönüştürmek) değildir. Yani
ideolojik İslam’a göre tehlike, Türkiye halkının,
laikliği pasif olarak sineye çekmesi, bu yüzden
‘gerçek İslam’dan uzaklaşması değildir.
Sınıfsal bir gündem de vardır: Türkiye işçi ve
köylü sınıflarının Müslüman kimliği, bunların
zaman zaman sosyalist, devrimci hareketlere
katılımına engel olmamıştır. İdeolojik İslam,
halk sınıflarını kapitalizm ve sömürü düzeniyle
uzlaşmaya yönlendiriyorsa, sınıfsal bir işlev de
üstlenmiş olacaktır”.

4.Pena-Ruiz (2003), s.245.

Bu son saptama veriliyken, Türkiye’deki laiklik
mücadelesinin bundan böyle mutlaka sınıf
mücadelesiyle birleştirilmesi, bu bakımdan da
militan bir nitelik taşıması kaçınılmazdır. Şunu
da gözardı etmemek gerekir: Türkiye’de laiklik
mücadelesi sıfır noktasından başlayacak
değildir; Arap-Müslüman toplumlarına kıyasla
laik yaşam tarzı geniş bir toplumsal tabana
sahiptir ve iktidar ayağının tasfiyesinden
itibaren dinciliğin tahribatı hızla geri
çevrilebilecektir. Ama artık tahribatın yüzeysel
onarımları yetmeyecektir; gerçek ve kalıcı
bir laiklik hedefine ulaşılması ancak emeğin
Cumhuriyetinin hedeflenmesi ve işçi sınıfının
laiklik mücadelesini sahiplenmesiyle mümkün
olacaktır.
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Laiklik ve Hukuk
Ali Rıza Aydın
Laiklik siyasal, yönetsel, hukuksal, toplumsal
alanlarda, anayasal güvence altında temel
bir ilke olmasına karşın insan hakları,
demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlükte olduğu
gibi farklı kesimlerde ve zamanlarda farklı
anlam ve kapsamda kullanılabilmekte, farklı
değerlendirmelere tabi tutulabilmektedir.
Laikliği anlamından ve amacından uzaklaştıran
bu tür yaklaşımlar, karşıt davranışların
genişlemesine yol açan, güvencesi olduğu din
özgürlüğünün altında kaybolan, dolayısıyla
din özgürlüğünü de zaafa uğratan bir laiklik
anlayışını dayatmaktadır. Laiklik ve din
özgürlüğü üzerindeki zaaflar ve oynamalar
“Aydınlanma”yı, ipleri akıl ve bilimin elinde
olmayan gericiliğin ayakları altında param
parça etmektedir.
Sermaye sınıfının ve siyasal iktidarın ihtiyacına
bağlı laiklik ve aydınlanma anlayışı, Prof. Dr.
İşaya Üşür’ün belirttiği gibi, din incelemeleri
içinde “tarih, tarih metodolojisi ve felsefesi
ile tarih yazımı”nın “göreli olarak az yer
işgal etme”sinin de nedenleri arasındadır.
Örneğin, “İslam anlayışında tarih yazmak
ile tarih yapmak bir paranın iki yüzü gibidir.
Tarih zamandır ve zaman esas olarak kozmik
zamandır. Fakat buradaki kozmos 17. yüzyıl
bilimsel devriminin ortaya koyduğu kozmos
değil, ‘ilahi’dir. Böylece bu ilahi kozmik
zaman içinde yaşayış (tarih) da ilahi olmak
zaruretindedir. Dolayısıyla ‘tarih’ ve ‘zaman’
ne ‘objektif’, ne de ‘tarafsız’ olabilir. Bu, İslam
tarih anlayışının ‘katı çekirdek’idir” der Üşür. Ve
devam eder: “Bu katı çekirdek tek bir önerme
ile ortaya konulabilir sanıyorum: Tarih İslamdır.
Bu ‘katı çekirdek’in koruyucu kuşak(lar)
ı ‘tefsir’dir. Fakat ‘tefsir’ Tevhid’den ayrılmaz.
Böylece Tevhid, ‘katı çekirdek’ ile ‘tefsir’
arasında yıkılmaz bir köprü (ilke) haline gelir”.1
Bu saptama laikliğin ve din özgürlüğünün
saptırılmasının, mecrasından çıkarılarak
kullanılmasının, hukukun bağlayıcı ve üstün
belgesi olan Anayasanın sözünde ve özünde
durduğu halde gerçek anlamından kopararak
içinin boşaltılmasını ve birçok kişinin/kurumun
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içi boşaltılan laikliğe kapılıp dinselliğin çekim
alanına girmesini de kapsar.
Sözcüklerle düşünme ile kavramlarla
düşünme arasındaki uzaklık arttıkça,
kavramlar sözcüklere sıkışıp kaldıkça,
kavramlarla hukuk düzenlemeleri, hukukla da
uygulama arasındaki uzaklık artıyor.
Laiklik, deyim yerindeyse taklalar attırılarak
kılıktan kılığa sokulan, birbirine en uzak, en zıt
durumları dahi arkasına sığınılarak anlatma
aracı olarak kullanılan kavramlardan biri oldu;
içeriksizleştirildi, önemsizleştirildi.
Laiklik, siyasette, devlette, hukukta ve
toplumsal yaşam tarzında “olmazsa olmaz”
temel ilke. Anayasal güvence altındaki
dinsel özgürlüğün güvencesi de laiklik ama
Türkiye’de özellikle son on yılda laiklik ile
dinsel özgürlüğün çatıştırıldığını, güvence olan
laikliğin dinsel özgürlük altına itildiğini, dinsel
özgürlük denilenin de bir dinin bir mezhebine
sıkıştırıldığını görüyoruz. Dahası tarikat
ve cemaat örgütlenmelerinde kurumsal,
mekânsal, bölgesel elde tutmalara göre
egemen olan tarikat ve cemaatin özgürlüğü
diğerlerine basabiliyor; paylaşılmış özürlük
alanlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Laiklikten verilen her ödün, az ya da çok fark
etmiyor, laiklik karşıtlığının yaygınlaşmasına
yarıyor; dinsel gericiliğin alanını genişletiyor.
Dinsel özgürlük farklı dinler, mezhepler ve
inanmayanlar arasında eşitsizlikle, ayrımcılıkla
yaşatılıyor.

Devletin yargı dahil tüm alanlarındaki
kadrolaşmalardan yönetim tarzına, hukukun
metinlerinden uygulamasına ve yargı
kararlarına, yasak olan tarikat ve cemaatlerden
dinsel örgütlenmelere, suçlara dinsel gerekçe
bulmaktan kadın ve çocukların kıstırılmış
yaşamlarına, eğitim ve öğretimden sağlığa,
siyasetten toplumsal yaşam tarzına kadar
her alanda verilen ödünler, yumulan gözler,
çıkmayan sesler dinselliğin iliklere kadar
sızmasına, aklın ve bilimin önüne geçmesine,
aydınlanmayı alt etmesine neden oluyor.
Dinsellik eşitsizliği, adaletsizliği ve sınıfsal
karşıtlığı perdeliyor, özgürlüğü ayrımlaştırıyor.
Paranın saltanatı dünyayı yönetirken,
emekçileri ve emeği denetlerken dinin
saltanatından ve dinsel fırsatçılıktan destek
alıyor.
Din özgürlüğü tek başına öne çıkarılıyor. Bir
dini, bir dinin bir mezhebini baskın kılıp onu
devletin ve yaşamın tüm alanlarına yayıp
egemen kılmak, diğer dinleri tali kılmak ya
da inanmamayı tanımamak din özgürlüğü
değil. Dinselliği aklın ve bilimin, hukukun
yerine koymak ya da içine yerleştirmek de din
özgürlüğü değil.
Laiklik olmadan din özgürlüğü olmaz. Laiklik
korunmadan dinselliğin devlete, hukuka,
eğitime, siyasete, toplumsal yaşam tarzına
girmesi engellenemez. Dinsel özgürlük diğer
haklar ve özgürlükleri sınırlandırmak, onları
dinselliğin altına sıkıştırmak, yurttaşı kul
yapmak değildir.
Kimsenin inancına ya da inanmamasına
müdahale edilmeyecek ama dinin
devlete, hukuka, siyasete alet edilmesine,
yaşam koşullarına el atmasına; laikliğin,
aydınlanmanın ve bilimin dinselliğin
altında ezilmesine de izin verilmeyecek.
Dinselliğin emekçilerin sınıfsal mücadelesini
engellemesine, sömürüyü perdelemesine izin
verilmeyecek.
Düşünce ve bilim dinsel davranış kurallarının
arkasına düştüğü an özgürlüğünü kaybeder.
Sermaye sınıfının egemenliği nasıl emeği,
emekçiyi sömürü uğruna denetim altında
tutuyorsa, din de emeğin ve emekçinin hak
ve özgürlüklerini sınırlayarak, onların yerine

kulluğu ve şükretmeyi koyarak denetimi
elinde tutar.
Dinsellikle sermayenin buluşması emekçilerin
sömürülmesine ve ezilmesine destek verirken,
sömürenlere karşı mücadeleyi de kırmayı
amaçlar.
Anayasanın;
• Laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din
duygularının, devlet işlerine ve politikaya
kesinlikle karıştırılamayacağı (Başlangıç),
• Cumhuriyetin değiştirilemez ve değiştirilmesi
teklif edilemez niteliklerinden “laik hukuk
devleti” (m.2),
• Herkesin (…) din ve mezhep gibi sebeplerle
ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit
olması (m.10),
• Hak ve özgürlüklerden -din özgürlüğü
dahil- hiçbirinin laik Cumhuriyeti ortadan
kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde
kullanılamaması (m.14),
• Hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının laik
Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaması
(m.13),
• Hak ve
özgürlüklerin kısmen veya tamamen
durdurulması durumlarında dahi kimsenin
dinini açıklamaya zorlanamaması ve
bunlardan dolayı suçlanamaması (m.15),
• Kimsenin, ibadete, dini ayin ve törenlere
katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaması; dini inanç ve
kanaatlerinden dolayı kınanamaması ve
suçlanamaması. Ama kimsenin, devletin
sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel
düzenini kısmen de olsa, din kurallarına
dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut
nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa
olsun, dini ve din duygularını yahut dince
kutsal sayılan şeyleri istismar etmemesi ve
kötüye kullanmaması (m.24),
• Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla
eylemlerinin laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı
olmaması (m.68),
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• TBMM üyelerinin ve cumhurbaşkanının
andında laik Cumhuriyete bağlılık (m.81 ve
103),

Yargı yetkisini kullananlar bağımsız ve
tarafsız olacaklarına göre bir dine inanma
veya inanmama, din değiştirme konularında
da bağımsız olmak, yalnız görüşleriyle,
• Laiklik ilkesi doğrultusunda görevlerini yerine kararlarıyla ve tavırlarıyla değil görünümleriyle
getirecek Diyanet İşleri Başkanlığı (m.136),
de tarafsız olmak ve laiklik ilkesini ihlal
etmemek zorundadırlar. Yargıçların dinsel
• Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini
sembol veya giysiyle görev yapması,
koruma amacı güden ve anayasal koruma
kararlarında dinsel referanslara yer vermesi
altında olan inkılap kanunları (m.174),
bağımsızlığı ve tarafsızlığı zedeler, laiklik
Ve bunlarla birlikte, egemenliğin -bir dinin
ilkesini ve din özgürlüğünü ihlal eder; yargı
ya da soyun değil- kayıtsız şartsız ulusun
mensubunun cübbesinin de (ilik aranan
olmasıyla başlayan anayasal bütünlük içindeki cübbede olduğu gibi) hiçbir anlamı kalmaz.
söz ve özü,
Cübbeyi ezen güçlü dinsel ve siyasal giysi ve
semboller cübbeyle bağımsız ve tarafsız yargı
temel laiklik ilkeleridir.
arasındaki bağı koparıp atar.
Laiklik yasama, yürütme ve yargı organlarını,
idareyi, özel ve tüzel kişileri, daha genel
anlatımla devleti, bireyi ve toplumu, herkesi
bağlar.

Hak arama özgürlüğünün kullanılabilmesi
ve adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi
için gerekli yargı organının, yargı mensupları
ve yargılama faaliyetlerinin Anayasaya
ve laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlılığı laiklik
ilkesinin yaşama geçirilmesinin denetlenmesi
yönünden özellikli bir önem taşır. Türk Ulusu
adına yargı yetkisi kullanması gereken
mahkemeler bağımsız ve tarafsız olmak
zorundadır (m.9) ki, Anayasanın değiştirilemez
ve değiştirilmesi teklif edilemez “laik
hukuk devleti” (m.2) ve yukarıda sıralanan
maddeleriyle laiklik ilkesi bütünsel olarak
değerlendirildiğinde ne hukukun, kural
koyucuların ve uygulayıcıların ne de yargının
ve yargı mensuplarının bir din veya inançtan
kaynaklanan veya bir mezhepten esinlenen
davranışları koruması, uygulamaya ve
yargılamaya yansıtması düşünülebilir. Siyasi
faaliyet hakkı ve siyaset de bu ilkeden ayrı
değildir.
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Öte yandan, yargıçların Anayasaya, kanuna
ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine
göre hüküm vermelerinde (m.138) temel
ilke “laik hukuk”dan başkası değildir. Vicdani
kanaat ise dinselliğin vicdanı değil laik hukuk
ve yaşamın, maddi gerçeğin vicdanıdır.
Önceki Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunundaki, tanığa tanıklığından evvel
sorulan sorular arasında yer alan “dini”
sözcüğü, tanıkların dinlerini açıklama
zorunluluğu getirdiği ve bunun da laiklik
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesi tarafından (1996’da) iptal
edilmiştir. Tanıkların dahi dinini açıklaması
laiklik ihlali iken bağımsız ve tarafsız olması
gereken yargıcın dinsel giysi ya da sembollü
görünümü veya dinsel davranış kurallarını
gerekçe yapan yargı kararları nasıl laik hukuk
devletine uygun olabilir?
Konu din olunca, görünümün değil aklın
ve düşüncenin bağımsız ve tarafsız olduğu
iddiası yargılamanın tarafları yönünden
nasıl adil ve inandırıcı olabilir? “Dinsel
giysi ve semboller olsa bile bağımsızlık ve
tarafsızlıktan kuşku duyulmasın” demekle adil
yargılanma hakkı nasıl sağlanabilir?
Tabii yargı mensuplarının da din özgürlüğü
vardır. Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı
Etiği İlkelerinde, din ve inanç özgürlüğü
kullanılırken yargı mesleğinin onurunu,
yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını
koruyacak şekilde davranılacağı belirtilmiştir.
Aksi halde yargıç ayrımcılık yapma

görünümünde olacak ve davalı ya da davacılar
tarafından kuşkuyla karşılanacaktır. Yargı ne
yargılanan taraflar arasında ne de toplumda
en ufak kuşkuyu, baskıyı kaldırır.
Yargıda din özgürlüğü adına dinsel giysi
ve simge kullanımı, adil yargılanma hakkını
ihlal ederken laiklik ilkesiyle birlikte dinsel
özgürlüğü de ihlal etmektedir. Laik hukuk
devletinde ve onun içinde mahkemelerde
bütün dinsel inançlara, din değiştirmelere
ve inanmayanlara eşit davranılacağına göre
dinsel, geleneksel, siyasal, ekonomik hiçbir
gerekçeyle hiç kimseye ayrımcılık yapılamaz.
Hiç kimse tanımının içine yargı mensupları da
girer, hak arama özgürlüğünü kullananlar da…
Yargı için söylenenler, eğitim, sağlık, güvenlik
başta olmak üzere her kamu hizmeti için,
hukuk ve siyaset için geçerlidir.
Laiklik din özgürlüğüne karşı değildir,
salt din özgürlüğü de değildir. Tüm
özgürlüklerin olduğu gibi din özürlüğünün
de koruyucusudur ama dinin bir ayrımcılık ve
istismar aracı olarak kullanılmasına, devlete,
hukuka, yargılamaya girmesine izin vermez.
Dinsel özgürlük, kendi güvencesi olan laikliği
ihlal ederse kendi kendini ayrımcı yapmış olur.
Dinsel giysi ve sembollerin sınırının olması
laiklik ilkesinin gereğidir. Yargılamadaki sınır
“bağımsızlık, tarafsızlık”, “etik” ve “laiklik”
ilkelerine dayanır. Herkes “davacı ve davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargılama
hakkına sahip” olduğuna göre “yargı mercileri”,
kendi dinsel özgürlükleri adına hukukun
temel ilkelerinden, laiklikten uzaklaşırsa adil
yargılanma hakkı ve adalet sakatlanır. Taraflar
ve toplum nezdinde bir dine bağımlılık gibi
şüphe düşürücü görüntü de bu sakatlamayı
yapar. Laik hukuk devletinde hak ve
özgürlükleri ayrım yapmaksızın yazan hukuk,
hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve
adaletli kararla ilgili en küçük bir şüphe dahi
olmamalıdır.
Laik hukuk devletinde nasıl yasal
düzenlemeler dinsel davranış kurallarına
dayanılarak düzenlenemezse kamusal
hizmetler ve yargılama da dinsel gerekçelere
dayanılarak, dinsel giysi ya da sembollerle
yapılamaz. Ayrı ayrı ya da birlikte her ikisinin

ihlali de laiklik ilkesini ihlal eder. Sorun
yalnızca din özgürlüğü üzerinden bakılarak
çözümlenemez. Aynı Anayasa hükümlerini
dönemsel özelliklere göre farklı yorumlamak
da ancak liberal dünyanın çıkara dayalı çifte
standardı olabilir ki bu da egemen sermaye
sınıfı ve iktidarının hukuk ve yargıyı kendisiyle
özdeşleştirmesi, yani hukuku baskı aracı
yapan hukuksuzluk anlamına gelir.
Meşrutiyetten Cumhuriyete uzanan,
Cumhuriyetin başlangıcında ve kuruluşun
güçlenme yıllarında kararlı bir tavırla
sürdürülen “Aydınlanma”, aynı dönemlerden
bu yana gericilikle birlikte yaşamak zorunda
kalmış; yasaklanan tekke ve zaviyeler,
tarikat ve cemaatler her koşulda faaliyetini
sürdürebilmiş; nihayet dinsellik 12 Eylül
1980 faşist darbesinden sonra rahatlayarak,
ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda
güçlenip AKP dönemiyle birlikte zirvesine
ulaşmıştır.

Dönemsel etki ve özelliklere, yaygınlık ve
ağırlıklara girmeden özetlenirse: Eğitim
alanında Kuran kursları ve imam hatipleşme,
siyasi faaliyet alanında partileşerek genel oy
hakkına müdahale etme ve parlamento içine
girme, örgütlenme alanında illegal tarikat ve
cemaatlerle onların legal dernek ve vakıfları,
ekonomi alanında tarikat ve cemaat destekli
sermaye birikimi, kuruluş gerekçesi ve
anayasal amacından uzaklaşan Diyanet İşleri
Başkanlığı, yaygın camileşme ağı, devletin
hemen her kurumunda ve nihayet yargıda
kadrolaşma, hepsini kavrayan ayni ve nakdi
ekonomik güç, siyasi iktidarı ve belediyeleri
elde tutma, dini tarikat ve cemaatlerin
desteğiyle toplumsal yaşam tarzını değiştirme
üzerinde etkili olarak kullanma gibi başlıkları,
başka başlıklarla ve alt başlıklarla birlikte
değerlendirmek gerekir. Hepsinin üstüne
yerleştirilecek, hepsini kavrayacak olansa
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üretim araçları, güçleri ve ilişkileriyle, “yapı”
ile özdeşleşen bir dinsel üstyapıdır. Sermaye
sınıfı yanında olan bu üstyapı emekçileri
köleleştirme, kullaştırma yoluyla denetleme
gücünü de elinde tutabilmekte, böylece
sermayenin emek üzerindeki denetimini
kolaylaştırarak etkili kılmaktadır.
Dinselliğin, aydınlanma ve laiklik üzerine
kurulu Cumhuriyette, “Cumhuriyetin
nitelikleri”ni kimi zaman tırtıklayarak, kimi
zaman üzerine basa basa ezerek, dinsel
özgürlüğü laikliğin üzerine çıkararak
parçalamasını; hepsinin de hem anayasal
denetim hem de toplumsal denetim
mekanizmalarının varlığına karşın yapılabiliyor
olmasını basit kurumsal ve kuralsal
yöntemlerle, hukukla açıklayamayız. Kısa
bir yazıyla sınırlı tutulamayacak analiz için
kavramlardan destek alırsak; sınıflı toplumda,
piyasa ve gericiliğin ortaklığında, paranın ve
dinin saltanatı ifadesini kullanmak yerinde
olur. Zaten anayasal ve toplumsal denetim
mekanizmalarının istenildiği yerde, istenildiği
zaman, istenildiği kadar çalışması ya da
çalışmaması da aynı ortaklığın saltanatında
yerini bulur.
Yukarıda sıraladığımız bu kadar hükme
ve Anayasayla güvence altına alınan
“inkılap kanunları”na karşın ayaklar altında
tepelenen laiklik, bugün siyasal iktidarın
dile getirdiği “yeni anayasa” tartışmaları ve
“1921 Anayasasına gönderme”lerle birlikte
“dokunulması gereken” veya “dokunması
tahmin edilmeyen” bir noktaya sıkıştırılıp
kaldıysa bunda “sermaye düzeni” ve “düzen
içi siyaset” iktidarı ve muhalefetiyle, tüm
kurumları, kuralları ve uygulamalarıyla ortaktır.
Emek gücünü hukukla, hukuksuzlukla ve
dinle kontrol altında tutan sermaye içinde “laik
kapitalistler” sütununa pozitif notlar yazmanın
anlamı olmaz.
Laikliği “kavram” ve “ilke” olmaktan çıkararak
hukukun satırlarında tutup “dinsel özgürlüğe”
sığınanlar neoliberalizmin, sömürü düzeninin
ve istikrarının savunucularıdır aynı zamanda.
Anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi
kararlarını ve onlarca yargı kararını unutanlar,
laiklik bataklığa gömülmeye kalkışılırken de
gözlerini kaygısızca kapatabiliyor. Öylesine
kaygısızca yapılıyor ki göz yumma, sessizlik
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ve tepkisizlik hem aynı Anayasa hükümlerine
karşın ortaya çıkan farklı Anayasa Mahkemesi
kararlarını besliyor hem de antilaikliği geniş
kitleler nezdinde olağanlaştırıyor. Düzen
siyasetinin kabulcülüğü “toplumsal sessizlik”le
birlikte antilaikliğe rıza gösterenleri çoğaltıyor.
Yeni rejimin yerel ve yüksek mahkemeleri ile
Anayasa Mahkemesi de bu antilaik yolculuğun
yolunu temizlemeye girişiyor.
Anayasa Mahkemesinin laiklik karşıtlığının
odak haline gelmesine neden olan birçok
nedenin ve eylemin buluştuğu “siyasi
parti kapatma davaları”ndan ve Anayasa
değişikliklerinin Anayasaya aykırılığının
incelendiği “iptal davası”ndan oluşan
kararlarını anımsatmak vahim durumu
göstermeye yetecektir.
(i) Refah Partisi 1998 kapatma davası.2
(ii) Fazilet Partisi 2001 kapatma davası.3
(iii) Anayasanın 10. maddesine eklenen ibare
ve 42. maddesine eklenen fıkranın iptali
davası: 2008 yılında AKP tarafından yapılan
bu eklemeler Anayasanın değiştirilemez ve
değiştirilmesi teklif edilemez 2. maddesinde
yer alan “laik hukuk devleti” ilkesini değiştirir
nitelikte olduğu için AYM’ce iptal edilmiştir.4
Karar, laiklik ilkesinin ayrıntılı bir dökümünü
içermesi yanında, Anayasanın güvence altına
alınan “Cumhuriyetin nitelikleri” hükmünün
dolaylı yoldan dahi değiştirilemeyeceğini
gerekçelendirme yönünden tarihsel bir
nitelik taşımaktadır. Bu niteliğiyle aynı yıl
sonuçlanana AKP kapatma davasının da
önemli gerekçelerinden biri olmuştur.
(iv) Adalet ve Kalkınma Partisi 2008 kapatma
davası.5
12 Eylül sonrasının ve 1982 Anayasası
döneminin kısa ama öz özetini veren bu
kararlar, 2008’den sonra fiili durumla
ortaya çıkan antilaik eylemlerin çeşitliliğini
ve niteliğini göstermesi yönünden
önemlidir olduğu kadar, anayasal denetim
mekanizmasının varlığı yönünden de
önemlidir. Ancak, bu denetim amacına
ulaşmamış/ulaştırılmamış, laiklik ilkesinin
ihlali yaygınlaşarak devam etmiştir. Laiklik
ve güvencesi için son nokta konulamamış

olmakla birlikte, laiklik karşıtlığı yolunu
açmaya kararlılıkla devam edilmiş; dinsellik
devletin, hukukun, siyasetin ve toplumun
damarlarına şırıngalanırken, Diyanet İşleri
Başkanlığı varlık nedeninden uzaklaştırılarak,
dinsel örgütler ve siyaset güçlendirilerek
sermayenin ve siyasal iktidarın olmazsa olmazı
durumuna getirilmiştir.
Aynı Anayasa hükümlerine karşın varlığı
laikliğe bağlı olan “din özgürlüğü”nün laikliğin
üstüne çıkarılması, hem siyasetle hem de
denetim gücünü Anayasa ve hukuktan alan
yargı üzerindeki operasyonlarla güvence
altına alınmaya çalışılmıştır. Yargı, paranın
ve dinin saltanatı birlikteliğine uygun olarak
sermayenin emekçiler üzerindeki denetimini
kolaylaştırıcı işlevine uygun duruma
getirilirken antilaikliğin yaşatılması için de
uygun duruma kavuşturulmuştur.
2010’da “yetmez ama evet” sözcükleriyle
anılan, yargı yönetiminin ve denetiminin,
yargı organlarının ve Anayasa Mahkemesinin
dönüştürülme hedefine kilitlenen Anayasa
değişiklikleriyle kırılan yargısal denetim,
laikliğin parçalanarak yok edilmesine en etkin
katılımcılardan biri olmuştur. 2008 kavşağı
“siyaset, iktisat ve toplum” alanındaki etkisini6
laiklik alanında da göstermiştir.

2008 kavşağı ve 2010 Anayasa değişikliği
sonrasında anayasal ilke olarak askıya
alınan laiklik siyasal İslam-kapitalizm kutsal
ittifakının istediği dinsel özgürlük altında
yeniden tanımlandı. Tanımlama Anayasa
Mahkemesi tarafından da biçimlendi. 4+4+4
Eğitim Yasası olarak adlandırılan 30.3.2012
günlü 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun”da yer alan “Kur’an-ı Kerim” ve
“Hz. Peygamberimizin Hayatı” derslerinin
ortaokul ve liselerde isteğe bağlı seçmeli
ders olarak okutulması öngörülen kuralın
Anayasaya aykırılık savını inceleyen AYM,

Anayasadaki “laiklik ilkesi”, “laik cumhuriyet”,
“Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliği”
nitelendirmelerini; kimsenin “dini inanç ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı,
dini inanç ve kanaatlerinden dolayı
kınanamayacağı ve suçlanamayacağı”,
kimsenin “devletin sosyal, ekonomik, siyasî
ve hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din
kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne
suretle olursa olsun, dini veya din duygularını
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar”
edemeyeceği ve kötüye kullanamayacağı
hükümlerini dar bir yoruma sıkıştırarak
laikliğin, “devletin dini inançlar karşısındaki
konumunu belirleyen siyasal bir ilke olarak”
düzenlendiğini belirtti. AYM’nin bu kararındaki
bakışına göre laiklik, “bireyin ya da toplumun
değil, devletin” bir niteliğiydi.7
Bu yorumla başlayan kararda “katı laiklik”
anlayışına göre din, “bireyin sadece vicdanında
yer bulan, bunun dışına çıkarak toplumsal
ve kamusal alana kesinlikle yansımaması
gereken bir olgu” olarak tanımlanırken,
laikliğin daha esnek ya da özgürlükçü yorumu
ise; “dinin bireysel boyutunun yanında
aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğu
tespitinden yola çıkmaktadır. Bu laiklik
anlayışı, dini sadece bireyin iç dünyasına
hapsetmemekte, onu bireysel ve kollektif
kimliğin önemli bir unsuru olarak görmekte,
toplumsal görünürlüğüne imkân tanımaktadır.
Laik bir siyasal sistemde, dini konulardaki
bireysel tercihler ve bunların şekillendirdiği
yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında
ancak, koruması altındadır. Bu anlamda
laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğünün
güvencesidir” şeklinde yapıldı.
Esnek, özgürlükçü yorumdan yola çıkan
AYM, Anayasa’nın, “dini hizmetleri toplumsal
bir ihtiyaç olarak görmekte ve devlete
bu ihtiyaçların karşılanması yönünde
yükümlülükler yüklemekte” olduğunu
belirtirken “laiklik ilkesinin, bir yandan
dinin devletin esaslarını belirlemesini
engellemekte, diğer yandan da din eğitim ve
öğretimi dâhil dini hizmetlerin devlet eliyle
verilmesine imkân tanımaktadır” diyerek hem
dinin devletin, hukukun ve siyasetin esaslarını
belirleme konusunda hem de dini hizmetlerin
devlet eliyle verilmesi konusunda yolları açtı.
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Açılan yollar da hep bir dinin bir mezhebi için
kullanıldı. “Siyasi İslam”, hem dinsel örgütleri
hem de -Anayasa Mahkemesinin 2008 kararı
yokmuşçasına-8 dinsel simgeleriyle devletin
ve siyasetin içine yerleşti, hukuku etkisi altına
almaya başladı; bir hegemonya aracı olarak
“sermaye”nin vazgeçemeyeceği, her türlü
ihtiyacını karşılayacağı, emeği denetim altında
tutmaya yarayan etkili ortak oldu.
“Anayasada laikliği tanımı yok” diyenler,
yıllarca ve defalarca laiklik tanımı yapan AYM
kararları karşısında AYM kadroları üzerinde
oynayıp esnek bir laiklik yorumuna geçme
konusunda etkili oldu. Ama sorun yalnızca
AYM’nin açtığı sınıfsallığı açık özgürlükçü
yol değil, düzenin ve siyasetinin iktidarı ve
muhalefetiyle, ittifaklarıyla, kurumlarıyla,
tarikat, cemaat, dernek, vakıf gibi örgütleriyle
siyasal İslamı sermayenin vazgeçilmez
ortağı olarak görmesinde; Anayasaya karşın,
“laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din
duygularının, devlet işlerine ve politikaya
kesinlikle karıştırılamayacağı”nın yok
sayılmasında. Böylece din, olmaması gerektiği
yere toplumsal, siyasal ve kamusal alana
yerleştirildi.
Rejimin laik niteliğinin yıpratıldığına ve
bunun hem Anayasa (10. ve 42. maddeler)
değişikliğine hem de AKP’yi kapatma
davasına götüren Anayasaya ve yasaya aykırı
eylemlerinin odak haline geldiğinin tespitine
ilişkin 2008 AYM kararlarından sonraki
dönem, yıpratılan laikliğin “din özgürlüğü”
kılıfı içinde yok edilmesine damgasını
vurdu. Ne AKP ve ittifakının ne de muhalefet
ittifakının gündemindeydi laiklik. Bugün de,
aydınlanmacıların, sosyalistlerin, komünistlerin
kararlılıkları dışında aynı duyarsızlık ve ilgisizlik
devam ediyor.
2008 Bağımsız Sosyal Bilimciler çalışmasında
yapılan analiz bugünleri çok net anlatıyordu.
“Devletin yeniden yapılandırılması”nın
“neoliberalizmin ideolojik hegemonyasının
sürmesi için yaşamsal önemde olması,
AKP’nin bu yapılandırmaya dini, siyasal
İslamı davranış kuralları ve örgütleriyle dahil
etmesinin de gerekçesi olarak durmakta.
Bu, 12 Eylül yönetiminin ve devamı ANAP
iktidarının yapılandırmasına ek ve tamamlayıcı
bir yapılandırmadır. Dolayısıyla kimi çevrelerde
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‘post-İslamist’ olarak ya da ‘ılımlı İslam’ olarak
tanımlanması, ‘İslamcı bir gelenekten’ gelse
de AKP’nin ‘siyasal İslamla özdeşleştirilmesinin
mümkün olmadığının” ileri sürülmesi; yalnızca
din özgürlüğünü savunuyor gibi gösterilmesi
maddi gerçekle bağdaşmamaktadır.
Nitekim neoliberal devlet anlayışının “AKP’nin
siyasal stratejisi açısından kazandığı ideolojik
işlev” olması, aynı zamanda “devlet-merkezli
ancak anti-devletçi bakış açısıyla AKP’nin
buluşma noktalarından biridir. Bu sayede,
liberalizm ile İslamiyet arasında koşutluk
kurulmaya çalışılmakta ve laiklik tartışma
konusu yapılmaktadır. Biraz açmak gerekirse,
Türkiye’de son dönemde yeni sağ düşüncenin
etkisi altında şekillenen devlet anlayışı, sık
sık liberal devletin, bireylerin önüne ulvi
amaçlar koymayan, bireylerin benimseyeceği
farklı amaçlar karşısında tarafsız kalması
gereken bir devlet olduğunu vurgulamaktadır.
Bunun bir başka ifade ediliş biçimi devletin
ideolojisinin olmaması gerektiğidir. Böylelikle,
tüm toplumsal alanı kapsayan normatif bir
projesi olmayan liberalizmle, özünde bir
ideoloji değil bir din olduğu belirtilen İslamın
bağdaşmaması için bir neden kalmayacaktır.
AKP’nin kendisini tanımlarken, Tayyip
Erdoğan’ın ifadesiyle, ‘ideoloji dayatan’ bir
parti olmayacağını vurgulaması tam da bu
buluşma noktasının altını çizmektedir.”9
“Neoliberal küreselleşme projesinin taşıyıcısı
olmayı üstlenen bir siyasal hareketin kendisini
muhafazakâr demokrat vb. terimlerle
tanımlama çabası içinde olmasını, İslamcı
gelenekten bir kopuş anlamında niteliksel
bir dönüşüm olarak yorumlamak gerekmez”.
“Günümüzde AKP olgusunu, Milli Görüş
hareketi ile bir kopuş-devamlılık ilişkisi
çerçevesinde açıklamaya çalışmaktansa,
siyasal İslamın küreselleşme sürecinde
neoliberal yeniden yapılandırma projesi ile
nasıl bir uyum sağladığının bir örneği olarak
değerlendirmek daha gerçekçi olacaktır”.10
“Kimlik temelli siyaset” 1980 sonrasında “sınıf
temelli siyaset”e ağır darbe vururken 2002’nin
proje partisi AKP bu darbenin pekiştiricisi
oldu. Sınıfsal mücadele kavramının ve
eyleminin içinin kimlik ve din temelli siyasetin
kullanılmasında, bu konunun devletin ve
hukukun içine yerleştirilmesinde AKP düzen

içi muhalefeti de peşine takmayı başardı.
Böylece sınıfsallık, adaletsiz seçime ve
sandığa sıkıştırılmış demokrasi kılıfı içinde,
belirli etnik ve dinsel yaşam tarzlarına
özgürlük tanınarak, devlet ve hukuk yeniden
yapılandırılarak, haklar çifte standartla
bireyselleştirilerek, rekabetçi piyasa ekonomisi
öne çıkarılarak, temsilde adalet düzenin
istikrarına feda edilerek gizlenmeye çalışıldı.
AKP’nin anayasal denetim mekanizmaları
yoluyla denetlenmesinde, 2008 Anayasa
değişikliklerinin Anayasaya aykırı bulunması
kararına11 ve kapatılma davasında yapılan
oylamada, Anayasa’nın 68. maddesinin
dördüncü fıkrasındaki demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı
haline gelmesi nedeniyle “Parti’nin kapatılması
yerine Devlet yardımından yarı oranında
yoksun bırakılması” kararına12 “yargı darbesi”
diyenlerin, yargıya ve Anayasa Mahkemesine
yapılan ağır müdahaleyi ve bu müdahaleden
sonra daha rahat yol alan “siyasal İslamkapitalizm” “kutsal ittifakı”nı kabul etmeleri hiç
şaşırtıcı olmadı.
Siyasal İslama sırtını dayayan sermaye partisi
AKP’nin, büyük sermayenin hiç de şaşırtıcı
olmayan ilgisizliğiyle, tarikat ve cemaatlerle,
düzen içi muhalefetin örtülü ve örtüsüz
desteğiyle birlikte Anayasa’ya karşın yok ettiği
laikliği yeni anayasa dediği projesinde nasıl
biçimlendireceği tartışmalarına da kısada
değinmekte yarar var.
1921 Anayasası göndermesi, mevcut
Anayasadaki yukarıda değindiğimiz
bütünlüklü laiklik tanımlama ve niteliğinin
kaldırılacağının ya da esnetileceğinin emaresi
olarak gösteriliyor. Bu göndermede belirsizlik
var. Bir kere 1921 Anayasasında devletin
dininin İslam olduğuna ilişkin açık hüküm yok.
Ama 1921 Anayasası İstanbul Hükümetine
(Sadrazam Tevfik Paşa’ya) tebliğ edilirken
1876 Anayasasının 1921’e aykırı olmayan
hükümlerinin geçerli olacağı da (çift anayasalı
dönem) belirtiliyor. “Türkiye Devletinin dini,
Dini İslamdır” hükmü 29 Ekim 1923’le giriyor.13
Dolayısıyla, 1921 Anayasasından özgün haliyle
mi, değiştirilmiş haliyle mi esinlenileceği
belirsiz. Ama anayasa yapımı ya da değişikliği
işine kendisinden önceki dönemin yansıması
olarak baktığımızda emare belirsiz değil.

Çünkü yalnızca anayasa tartışmalarında değil,
uzunca bir süredir Anayasa hükümlerine ve
özüne karşın antilaik bir yolda yürüyor düzen.
O zaman geriye siyasal iktidarın uygulamadığı
anayasayı kendince uygulanabilir anayasa
haline getirmesi kalıyor ki AKP’nin anayasa
yapamayacağına ilişkin savın önemli
kanıtlarından biri bu. Kaldı ki mevcut
Anayasadaki laiklik hükümlerine karşın
laikliği yok eden, hukuk devleti ilkeleri yerine
işine bakan AKP’nin bu hükümlere dokunup
dokunmaması kaygı ettiği bir konu değil.
Meşrutiyetten günümüze ilerici hareketlere ve
hukuksal güveliğe sığınılarak güvence altında
olduğu, dokunulamayacağı sanılan laikliğe
ve aydınlanmaya, “meşrutiyetten günümüze
gericilik” hep karşılık verdi. AKP bu gericilik
tarihinin ürününü toplamayı becerdi.
Gericilik AKP’yle birlikte ağlarını genişletti.
Ama yalnızca dinsel bağnazlığın, gericiliğin
saldırısı, baskısı altında değil laiklik; asıl
olarak da sömürücülerin baskısı altında.
Sömürülenlerin sınıfsal mücadelelerinin
vazgeçilmezi olan laikliği yok etmek istenler,
dinsellikle sınıfsallığın üstüne kalın bir örtü
örtmek hedefindeler. Bu nedenle de, her ne
kadar laiklikle hukuk güvenliği arasında sıkı
bağlantı olmakla birlikte, hukukun sınıfsallığı
ve sermaye sınıfı tarafından baskı aracı
olarak kullanılması artık düzen anayasası ve
hukukuyla laikliğin korunmayacağını açıkça
gösteriyor. Laiklikle hukuk ilişkisi toplumsal
hukukun korunması için de önemli. Dinin
bilimden uzak tutulmasıyla hukuktan uzak
tutulması koşut. Ki, asıl olan uzak tutma
değil, ayrışma. Ancak bu ayrışma sınıf
mücadelesinden ayrı olarak akıl ve bilimle
sınırlı tutulamaz.14
Din özgürlüğünün ayrımcılık yapmadan
korunmasının güvencesi laikliktir, bunda
duraksama yok. Laik olmayan devlette ve
toplumda dinsel özgürlük de korunamaz.
Laiklik bir ilkedir, cumhuriyet niteliğidir, sınırsız
ve sömürüsüz toplum niteliğidir, tanımlarla
sınırlanıp daraltılamaz ama din özgürlüğü
laikliği, laik cumhuriyeti korumak amacıyla
sınırlandırılabilir. Anayasa’nın “temel hak
ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması”
başlıklı 14. maddesinde de vurgulandığı gibi:
“Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden
hiçbiri, (…) laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı
38

amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz”;
24. maddedeki “din ve vicdan özgürlüğü” de
14. maddedeki buyurucu hükme dahildir.
Bir din veya bir dinin bir mezhebi üzerine
yapılan ayrımcılık, devletin sosyal, ekonomik,
siyasal ve hukuksal temel düzeninde olması
gereken eşitlik ilkesini bozan temel istismar,
kötüye kullanma, çıkar veya nüfuz sağlama
aracıdır. Ve bu araç ezilen, sömürülen sınıfın
“şükür”le susturularak, edilgen kılınarak daha
fazla ezilmesine ve sömürülmesine hizmet
eder.
Laiklik ilkesi, tüm hak ve özgürlüklerin, hukuk
devletinin, yargının, bilimin, siyasetin, eşitlikçi
ve adaletçi toplumun güvencesidir. Hak
mücadelelerinin, düşünce özgürlüğünün ve
din özgürlüğünün olmazsa olmazı laikliktir. Din
özgürlüğü laiklikle yaşama geçeceğine göre
laikliğin gerçekleşmesi için din özgürlüğünün
sınırlandırılmasında sorun olmayacağı gibi
laikliğin savunulması da din özgürlüğünün
ihlali anlamına gelmez.
Anayasanın laiklik ilkesiyle ilgili ve bütünsel
olarak bağlantılı tüm hükümleri laiklik
ilkesinin “anayasal ayrıcalığa sahip olduğunu,
tüm hak ve özgürlüklerin de bu ilke temel
alınarak değerlendirilmesi gerektiğini”
ortaya koymaktadır. Bu üstün ilke laikliğin
devletle, hukukla ve siyasetle sınırlı olmadığı,
toplumsallığı anlamına gelir. Toplumsallık,
emekçi halkın piyasacılığa ve gericiliğe,
paranın ve dinin saltanatına, ayrımcılığa
ve adaletsizliğe, sömürüye karşı örgütlü
mücadelesiyle gerçeğini bulur.
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Cumhuriyetin Laik Eğitiminin Başına Gelenler
Rıfat Okçabol
Eğitim, kişiyi belli bir kalıbın içine sokmaya
çalışan koşullandırma süreci değildir. Eğitim,
kişinin kendi yeteneklerine göre bilişsel,
devinimsel ve duyuşsal gelişimine; okuma,
anlama, düşünme, sorgulama, eleştirme ve
araştırma alışkanlıkları kazanmasına; “fikri hür,
irfanı hür ve vicdanı hür” bireye dönüşmesine
yardımcı olan bir süreçtir. Eğitimin bu amacına
ulaşmasının ön koşulu eğitim-öğretim
süreçlerinin laik, bilimsel ve kamusal olması ile
erkek egemen, ırkçı ve piyasacı anlayışlardan
arınmış olmasıdır. Anayasa Mahkemesi’nin
(AYM) 16 Nisan 1998 tarihli kararına göre,
“Laik devletin doğası gereği resmi bir
dini bulunmaması belli bir dine üstünlük
tanınmamasını, onun gereklerini yasalar
ve diğer idari işlemlerle geçerli kılmaya
çalışmamasını gerektirir. Bu bağlamda, laik
bir devlette belli bir dinin eğitim ve öğretimi
zorunlu hale getirilemez.”
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlının dini temelli
eğitim sistemini devralmışsa da, kuruluşunun
4. ayında laik eğitimin temellerini atmaya
başlamıştır. 3 Mart 1924 günü çıkarılan Şeriye
ve Evkaf Vekaletini kaldıran 429 sayılı yasa,
Öğretim Birliğini sağlayan 430 sayılı yasa ve
hilafeti kaldıran 431 sayılı yasayla laik rejimin
ve eğitimin ilk adımları atılmıştır. Bu devrim
yasalarının ardından her biri bir şekilde laik
anlayış ve yaşamı önceleyen şu dönüşümler
gerçekleştirilmiştir (Akyüz, 1999):
• 1924’de karma eğitim uygulaması
başlatılmıştır.
• 1925’de, tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış
ve miladi takvim kabul edilmiştir.
• 1926’da yurttaşlar yasası (medeni kanun)
çıkarılmıştır.
• 1928’de, uluslararası rakamların kullanılması
ile yeni Türk harfleri kabul edilmiş, laiklik ilkesi
Anayasa’ya eklenmiştir.
• Eylül 1929’da Arapça/Farsça yerine Türkçe

öğretim dili olmuştur.
• Din dersi 1930’da kent ve 1939’da da köy
ilkokulları izlencelerinden çıkarılmıştır.
• Öğretim Birliği Yasası çıktıktan sonra
medreseler ve sıbyan mektepleri kapatılırken,
bu yasa gereği, toplumun dini gereksinimlerini
karşılamak üzere 29 imam hatip okulu ve
bir de ilahiyat fakültesi açılmıştır. 1930’lu
yıllarda ise öğrenci yokluğundan önce imam
hatip okulları ve sonra da ilahiyat fakültesi
kapatılmıştır (Başgöz, 1995).
• 1931’de, uluslararası ölçülerin kullanılmasına
başlanmış ve bakanlık “Darvin” kitabını
yayımlamıştır.
• 1932’de, ezanın Türkçe okunmasına ve
toplumun sosyal-kültürel gelişimine katkı
vermek amacıyla halkevlerinin açılmasına
başlanmıştır.
•1934’de Ayasofya müzeye dönüştürülmüştür.
• 1940’lı yıllarda Tercüme Bürosu kurulup
dünya klasikleri Türkçeye kazandırılmış ve
Devlet Konservatuarı Kanunu kabul edilmiştir.
•Başta 17 Nisan 1940’da kurulan köy enstitüleri
ile 1943’de açılan Hasanoğlan Yüksek Köy
Enstitüsü olmak üzere tüm öğretmen okulları,
“fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür” kuşaklar
yetiştirecek nitelikte yapılandırılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında dile getirilen
“Yurtta barış, dünyada barış”; “Yaşamda en
gerçek aydınlanma, bilimdir” ve “Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve
meczuplar memleketi olamaz. En doğru
en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır ”
gibi söylemler de, laik toplumsal yaşamı
önceleyen söylemler olmuştur.
Laik Eğitim Anlayışından Sapmalar
Yukarıda özetlenen dönüşümleri destekleyen
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ya da gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), çok partili 21 Temmuz 1946 seçimleri
sonrasında laiklik anlayışıyla bağdaşmayan
uygulamalara imza atmıştır. CHP’den sonra
iktidara gelen partiler de bu tür sapmalara
devam etmişlerdir.
a) CHP İktidarındaki Sapmalar
CHP, 1946 seçimlerinden sonra kurduğu
hükümetlerde gerici kişileri başbakan ve/
ya da bakan yapmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ile yakın ilişkiler kurmaya
ve onların piyasacı/gerici önerilerine kulak
vermeye başlamıştır. Köy enstitülerine karşı
tutum takınmış ve Hasanoğlan Yüksek Köy
Enstitüsünü kapatmıştır. 1949’da imam hatip
kurslarını ve ilahiyat fakültesini açmıştır. İlkokul
programlarına, isteyen ailelerin başvurusu
üzerine açılacak seçmeli din dersi eklenmiştir.
1 Mart 1950’de de, 1925’de kapatılan
türbelerden 19’u yeniden açılmıştır.
b) Demokrat Parti (DP) İktidarında Sapmalar
1950 seçimlerini kazanan DP iktidarındaAdnan Menderes’in başbakanlığında, CHP’nin
başlattığı ABD ilişkilerine ve laik eğitim
anlayışıyla bağdaşmayan uygulamalara
devam edilmiştir. Meclis kararı olmadan Kuzey
Atlantik Anlaşması Örgütü’ne (North Atlantic
Treaty Organization- NATO) girilmiş ve silahlı
kuvvetler bu örgütün emrine verilmiştir.
ABD’nin/NATO’nun piyasacı ve gericiliğine
ayak uydurulmasına çalışılmıştır. İmam
hatipler yeniden açılırken, halkevleri ile köy
enstitüleri kapatılmıştır. Resmi yazışmalarda
anayasa, eğitim ve genelkurmay gibi
Türkçe sözcükler değil de, teşkilatı esasiye,
maarif ve erkanıharbiye umumiye reisliği
gibi Osmanlıca sözcüklerin kullanılmasına
başlanmıştır. Ezanın Türkçe okunmasına
son verilmiştir. Ortaokullara seçmeli din
dersi konmuştur. Seçmeli din dersini almak
istemeyenlerin dilekçe vermesi yöntemi
getirilmiştir. Saidi Nursi gibi tarikat liderlerinin
meşrulaştırılmasına çalışılmıştır. İmam
hatiplere öğretmen yetiştirecek Yüksek İslam
Enstitüleri açılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı
(DİB) Müşavere Kurulu 1946’dan sonra İslamcı
yayınlara onay vermeye başlamıştır. Bu tür
yayınlar, CHP döneminde yasaklanmışken DP
döneminde serbest bırakılmıştır (Uyanık, 2015).
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DP’nin son yıllarında oluşturulan Eğitim Milli
Komisyonu’nun bir değerlendirmesi şöyledir:
“Eğer bu nesil [imam hatipte okuyanlar],
hem dine hem inkilaba inanmış bir nesil
olmaz bilakis inkilabın önüne çıkar, bu
milletin inkişafını durdurmaya çalışırsa,
bu okullar da sevimsiz bir hatıra bırakarak
medreselerin akibetine uğrayacaklardır...
Bugün bu okullarda, dinle ilgili dersler,
ekseriyetle, medrese döküntüsü bir öğretim
kadrosu elindedir... Okullarımızın din öğretimi
dışında köylere kadar uzanan sivil bir
öğretim faaliyeti, son yıllarda gittikçe artan
bir hızla yayılıyor. Bu faaliyet, Kur’anı Kerim
kurslarıyla yürütülüyor. İlmi manada din
bilgisi vermekten tamamen ayrı bir mahiyet
taşıyan bu öğretim, Kur’anı Kerim’i tecvit
dediğimiz usule göre manasını anlamadan
okutmayı ve ezberlemeyi hedef tutuluyor”
(akt. Bahadınlı, 1968: 150). Türkiye Öğretmenler
Milli Federasyonu’na (TÖMF) göre de bu
yıllarda iktidar, “Her yerde ‘İlim Yayma Cemiyeti’,
‘Dinseverler Cemiyeti’, ‘İmam Hatip Okulu
Kurma ve Yaşatma Cemiyeti’ gibi çeşitli adlarla
kurulan din dernekleri ve hatta federasyonları,
anayasaya, Atatürk ilkelerine ve çağdaş
uygarlık gelişmelerine aykırı olan kuruluşları”
desteklemiş ve “Atatürkçülükten söz eden bir
öğretmenin başka bir yere sürülmesi günlük
olaylar haline gelmiştir” (TÖMF, 1965: 56-57).

c) 27 Mayıs 1960 Devrimi Sonrası
27 Mayıs 1960 devrimi, laik, demokratik ve
sosyal hukuk devletine özgü bir anayasa
hazırlatarak cumhuriyet değerlerinin yeniden
gündeme gelmesini sağlamıştır. Ancak,
mesleki eğitim niteliğinde olan 19 imam hatip
okulu için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
oluşturarak, devrim açılımından sapma
göstermiştir. Hem bu genel müdürlüğün
zaman içinde dincilerin eline göçmesine hem
de dini öğretimin laik eğitime seçenek haline

gelmesine (bilmeden) kapı açmıştır. Ezanın
yeniden Türkçe okunması kararını alamamıştır.
Adalet Partisi Zamanında
1965 genel seçimlerinde iktidara gelen
Süleyman Demirel’in başında olduğu Adalet
Partisi (AP) iktidarında, imam olamayacakları
halde imam hatiplere kız öğrenci alınarak,
bu okulların laik eğitime karşı geliştirilmesi
yönünde yeni bir adım atılmıştır. Liselere
seçmeli din dersi konmuştur. Daha önceleri
ilerici yükseköğretim öğrencilerinin etkin
olduğu Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), daha
sonra AP milletvekili olacak Rasim Cinisli’nin
1965 yılında başkanlığa gelmesiyle milliyetçi
bir tutum izlemeye ve komünizmle mücadele
toplantıları düzenlemeye başlamıştır. 1967’de
de (yıllar sonra AKP’nin meclis başkanı yaptığı)
İsmail Kahraman’ın başkanlığa gelmesiyle
de, İslami bir örgüte dönüşmüştür. S. Demirel,
komünizmle mücadele dernekleri, milliyetçi
öğretmen dernekleri/sendikası, MTTB ve
ülkü ocakları gibi sağcı yapılanmalara destek
vermiştir.
1968 üniversite gençlik örgütleri açıkladıkları
bildirilerde, “... fakülte dekanı ya Atatürk
ilkelerine saygılı olmalı, ya da derhal görevini
terk etmelidir” (Onat, 1968: 29) ve “İnkılâpların
ve rejimin sahibi ve bekçisiyiz. Bunların
lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok
inanıyoruz. Rejimi ve inkılâpları benimsiyoruz.
Bunları zayıf düşürecek en küçük ve en büyük
kıpırtı ve bir hareket duyduk mu, bu memleketin
polisi vardır, jandarması vardır, adliyesi vardır,
ordusu vardır, demeyeceğiz hemen müdahale
edeceğiz” (Onat, 1968: 52) demişlerdir. S.
Demirel bu gençleri bastırmak için elinden
geleni yapmıştır. “27 Mayıs Anayasası millete
bol geldi” derken, bu anayasanın ‘millî,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti’
özelliğine karşıtlığını belirtmiştir.
Okullarda, din derslerini seçmeyen özellikle
Alevi öğrencilerin mağdur edilmesine
başlanmıştır. Şule Yüksel adlı bir kişi, ilçe
ilçe dolaşarak kadınları örtünmeye teşvik
etmiştir. Bazı kesimler imam hatip açma,
cami yaptırma ve toplumu din toplumuna
dönüştürme çabalarını artırmışlardır. Demirel
iktidarı bu gibi durumlara müdahale etmekten
kaçındığı gibi, Kuran kursu açma yetkisini

eğitim bakanlığından alıp DİB’e devretmiştir.
Demirel, sağ sol gençlik çatışmasında, hep
sola karşı sağcıların yanında olmuştur. Sol
örgütlerin ortak özelliği bağımsızlıktan,
halktan ve hukuktan yana ve de Amerikan
karşıtı olmaktır. Bu ortak kimliğin içinde, o
yıllarda pek dile getirilmese de, laik anlayış
vardır. Sağcı kuruluşların ortak özelliği ise, sol
kesimi komünist ve dinsiz olarak görmeleri ve
Amerikan yanlısı olmalarıdır. Dile getirilmese
de sağcı kesimin genel niteliği laiklik
karşıtlığıdır. ABD’nin 6. Filosunun İstanbul’a
gelişini 16 Şubat 1969 günü ‘6. filo defol’
diyerek Taksim Meydanı’nda protesto eden
gençlere, sağcı kesimin (polisin himayesinde)
saldırıp ‘Kanlı Pazar’ denen vahşeti yaratması
gibi olaylar bu nedenledir.
Türkiye 1969’da, Kuran’daki ‘ümmet’ kavramı
ile Müslümanların birliği düşüncesi ve bunların
gereği olarak bütün İslâm ülkeleri arasında
her alanda iş birliği sağlama amacıyla
kurulan İslâm Konferansı Teşkilâtı ’nın kurucu
üyesi olmuştur (bu örgüt, 2011’de İslam
İşbirliği Teşkilatı adını almıştır). 1965 yılında
kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası’na
(TÖS) ve öğretmenlere yönelik baskıların
artması üzerine, “TÖS Genel Başkanı Fakir
Baykurt, 1970 yılında Milli Güvenlik Kurulu’nu
öğretmenleri korumaya çağırmıştır” (Altunya,
2000: 41-42). TÖS’ün 9-13 Şubat 1971
tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ‘II.
Devrimci Eğitim Şurası’, katılacakların can
güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir (Aksarı,
1998: 5).
1970’in başlarında Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı ve Memduh Tağmaç da
genelkurmay başkanıdır. Genelkurmay
başkanlığından gelen C. Sunay, Uzun’un
(2020) belirttiği gibi, “ülkücülerin eylemlerini
anlatan İnönü’ye ‘onlar komünizme karşı
mücadele eden çocuklar’ diyerek sahip”
çıkan bir kişidir. C. Sunay ayrıca, “Memleketin
geleceği bunlara [ABD karşıtı gençlere]
teslim edilemez. On yıl sonra bunlar işbaşına
geçecekler, Ülkeyi perişan ederler... bunlara
güvenemeyiz. Onun için laik okullara karşı
imam hatip okullarını alternatif olarak
düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine bu
okul mezunlarını yerleştireceğiz ” demiştir. M.
Tağmaç da, 15-16 Haziran 1970’teki büyük işçi
direnişinden sonra, “Sosyal gelişme ekonomik
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gelişmeyi aştı” diyen(Dündar, 2013) ve 22
Şubat 1971 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) toplantısında da, “Öğrenciler aşırı sola
yöneldi, öğretmenler sol sendikalara kaydı.
Öyle bir hava var ki memlekette, bundan
ordu da etkileniyor” görüşünde olan bir kişidir
(Çelik, 2019).
d) 12 Mart 1971 Muhtırası ve Sonrası
Solcu gençlerin Amerikan karşıtlığına
dayanamayan silahlı kuvvetler, 12 Mart
1971 tarihinde bir muhtıra verince, S.
Demirel hükümeti istifa etmiştir. CHP’den
ayrılan Prof. Dr. Nihat Erim başbakanlığında
yeni bir hükümet kurulmuştur. Erim’in
başbakanlığında, solcu gençler, aydınlar ve
akademisyenler üzerine hışımla gidilmiştir:
Behice Boran, Yılmaz Güney, Yaşar Kemal,
Mümtaz Sosyal, İlhan Selçuk, Çetin Altan
ve İsmail Beşikçi gibi aydın, sanatçı ve
akademisyenlerin bir bölümü tutuklanıp
Ziverbey köşkünde işkence görmüştür. Bazı
solcu gençler, kaldıkları evlerde basılarak,
Mahir Çayan ve 9 arkadaşı da Kızıldere’de
teslim olmaları beklenmeden bazuka ateşiyle,
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan
ise idam edilerek intikamcı yaklaşımlarla yok
edilmişlerdir.
Siyasal İslamcı olarak bilinen kişilerin
öncülüğünde 26 Ocak 1970’de Millî Nizam
Partisi (MNP) kurulmuştur. Genel başkanı
Necmettin Erbakan olan bu parti, Anayasa
Mahkemesi (AYM) tarafından 20 Mayıs
1971’de, “laik devlet niteliğinin ve Atatürk
devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı
olduğu” gerekçesiyle kapatılmıştır. N. Erbakan
parti kapatılınca, yurt dışına çıkmıştır. MNP
kadroları, 11 Ekim 1972’de, benzer nitelikte
olan Milli Selamet Partisi’ni (MSP) kurmuşlardır.
Ardından da N. Erbakan geri çağrılmış ve
MSP’nin başına geçmiştir.
12 Mart muhtırası döneminde pek çok
olumsuz uygulamanın yanında, laik eğitim
açısından iki olumlu gelişme olmuştur. İlki,
o yıllara kadar geçerli olan, ilkokulların bağlı
olduğu ilköğretim genel müdürlüğü ile
ortaokul ve liselerin bağlı olduğu ortaöğretim
genel müdürlüğü yapılanmasından vazgeçilip
ortaokulların ilköğretim genel müdürlüğüne
aktarılmasıdır. Bu dönüşümde, UNESCO’nun
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1950’lerde gündeme getirdiği ve giderek
dünyada kabul gören etkin yurttaş olmak
için gerekli görülen 8 yıllık temel eğitim
anlayışı belirleyici olmuştur. Bu dönüşümün
arkasından da imam hatip ortaokulları
başta olmak üzere tüm meslek ortaokulları
kapatılmıştır. İkincisi 6 Haziran 1973 tarihinde
kabul edilen 1739 sayılı Temel Eğitim
Kanunu’dur. Bu yasayla, ek bir maddeyle
uygulanması ileri bir tarihe ertelense de 8 yıllık
temel eğitim zorunlu olmuştur. Bu yasayla
eğitim sisteminde, ‘Genellik ve Eşitlik, Eğitim
Hakkı, Fırsat ve İmkân Eşitliği, Atatürk İnkılap
ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi
Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik ve Karma Eğitim’
gibi 14 ilkeye yer verilmiştir. Ancak iktidarların
bu ilkelere göre hareket ettiklerini söylemek
mümkün değildir.
Muhtıra sonrasında TÖS yöneticilerinin
bir bölümü tutuklanmış, yapılan anayasa
değişikliği ile memurların sendika kurması
yasaklanmıştır. TÖS’ün yerine 3 Eylül 1971’de
Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma
Derneği (TÖB-DER) kurulmuştur. Bu derneğin
amacı, “Atatürk devrimleri, İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ile anayasamızın milli,
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti
kapsamı içinde üyelerinin tüm ekonomik,
sosyal ve özlük haklarını koruyup geliştirerek
birleşmelerini sağlamaktır” (Altunya, 2006: 41).
CHP-MSP Koalisyonu
14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçimler
sonrasında, 1974 Ocak ayında Bülent Ecevit’in
başkanlığında CHP-MSP koalisyon hükümeti
kurulmuştur. Ömrü 9 ay kadar süren bu
hükümet zamanında,
1. 1974-1975 öğretim yılından itibaren
ilkokulların 4. sınıftan lise 2. sınıfa kadar
zorunlu olacak bir saatlik ahlak bilgisi dersi
getirilmiştir.
2. İmam hatip ortaokullarının kapanması
sonrasında imam hatip liselerine giden
öğrenci sayısı yüzde 70 kadar azalmıştır (Öcal,
1996). Bu nedenle Erbakan’nın baskısıyla
1974 yılında imam hatip ortaokulları yeniden
açılmıştır.
3. Koalisyon hükümeti, 1974 yılında Türk

Ceza Kanunu’nun dinci eylemlerle ilgili 163.
maddesi ile solcu eylemlerle ilgili 141. ve
142. maddelerinden ceza almış kişilere af
çıkarılması kararlaştırılmıştır. Mecliste, 163.
maddeyle ilgili suçlara af getirilmesi kabul
edilince MSP’liler meclisten çıkarak, diğer
cezalılara af getirilmesini engellemişlerdir.
Ancak AYM kararıyla o suçlular da af
kapsamına alınmıştır.
4. Türkiye 1974’de İslam Kalkınma Bankası’nın
kurucu üyesi olmuştur.
1975-1980 Dönemi
S. Demirel, 31 Mart 1975-12 Eylül 1980 tarihleri
arasında iki kez Milli Cephe hükümeti ve
bir kez de azınlık hükümeti kurmuş 3,5 yıl
başbakanlık yapmıştır. İki yıl kadar da B.
Ecevit başkanlığında koalisyon hükümeti
kurulmuştur. S. Demirel bu dönemde, 200’den
fazla imam hatip okulu açmıştır. Bu dönemde
sağ-sol kavgası artmış ve gençler birbirlerini
öldürmeye başlamışlardır. Çoğunluğu
solcu olan akademisyen, siyasetçi ve yazar
öldürülmüştür. 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı’nda
Taksim Meydanı’nı dolduran emekçilere açılan
ateş sonucunda 34 kişi hayatını kaybetmiştir
. 17-20 Nisan 1978’de Malatya’da, 4-5 Eylül
1978’de Sivas’ta, 19-26 Aralık 1978 günlerinde
Maraş’ta ve 28 Mayıs 1980 günü Çorum’da
Alevi yurttaşlara saldırılarda yüzlerce insan
ölmüş ve yaralanmış, işyerleri tahrip edilmiştir.
S. Demirel Aralık 1978’de, “Bana sağcılar
cinayet işliyor dedirtemezsiniz” demiş olsa
da (akt. Oflaz, 2017), Zürcher (2004: 380), “Sağ
ve sol arasındaki mücadele eşit bir mücadele
değildi. 1974-1977 yıllarındaki ‘milliyetçi Cephe’
hükümetleri zamanında, polis ve güvenlik
güçleri, Türkeş’in MHP’sine tahsis” edildiğini
belirtmiştir.
e) 35 Yıllık Sapmalar ve Genel Durum
Laik eğitimde son 35 yılda gerçekleşen
sapmalara ve de genelde Amerikancı olan
iktidarlarla silahlı kuvvetlerin tüm çabalarına
karşın, eğitim sisteminin belirli ölçülerde laik
olduğunu söylemek mümkündür. 1960’ların
ve 1970’lerin üniversite gençliğinin çoğunluğu
laik anlayışta olduğu gibi, öğretmenlerin
büyük çoğunluğunun üye olduğu 1960’ların
TÖS’ü ile 1970’lerin TÖB-DER’i de bu

anlayıştadır. İmam hatip okulları, 1960’lara
kadar genelde Cumhuriyet değerleriyle
sorunu olmayan mezunlar vermiştir. Ayrıca
meslek okulu niteliğinde olan bu okul
mezunlarının küçük bir bölümü öğretmen ya
da hukukçu olabilmiş ve sistemin laik niteliği
pek zarar görmemiştir. 1980 öncesinde, Şule
Yüksel gibilerinin çabalarına karşın öğrenim
düzeyi yükseldikçe, tutucu ailelerden gelen
kızların bile çağdaş aydınlanmacı değerleri
daha çok benimsediği görülmüştür. Bu dönem
sonunda TÖB-DER’in üye sayısı yaklaşık 220
bin ve laiklik karşıtı öğretmen derneklerinin
üye sayısı da105 bin kadardır (Yıldırım, 2013).
Laik Eğitim Anlayışından Uzaklaşılması (Eylül
1980-Kasım 2002)

12 Mart 1971 muhtırasının yeterince etkili
olmadığını gören silahlı kuvvetlerin
komutanları, Amerikalıların “Bizim oğlanlar
başardı” dediği 12 Eylül 1980 darbesini
gerçekleştirmişlerdir. 12 Eylülcüler, Atatürkçü
söylemlerini dillerinden eksik etmezken,
MSP’den senatör adayı olmuş, Nakşibendi
ve Amerikancı olarak bilinen Turgut Özal’ı,
ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına
getirmişlerdir.12 Martçılar gibi sağa hoşgörüyle
yaklaşırken, sol anlayış sahiplerine her türlü
mezalimi göstermişlerdir.
Darbecilerin hazırladığı 1982 Anayasası’nda
din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) dersi, ilk
ve ortaöğretimde zorunlu ders olmuştur. Bu
ders, kısa sürede bir kültür dersi niteliğinden
uzaklaşıp Sünni-Hanefi öğretisine ve pratiğine
dönüşmüştür. Darbeciler, bir Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) Özel İhtisas Komisyonu kurup
“Milli Kültür” raporu hazırlatmışlardır. Bu rapora
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göre, “Türk-İslam sentezi, din-devleti; millet,
din cemaati; milli kültür, İslam kültürü; milliyet,
İslamiyet; milliyetçilik, İslamcılık; Türk milleti,
yüzde 99’u Müslüman olan Türkler; laiklik, din
düşmanlığı; bilim de Kuran’daki bilgiler”dir
(Güvenç ve diğerleri, 1991: 49). Bu rapor
darbecilerin laik ve bilimsel anlayıştan ne denli
uzak olduklarının kanıtıdır. Bu anlayış sonraki
yıllarda eğitim ve kültür yaşamının temelini
oluşturmuştur. Bu yıllarda imam hatipte
okuyan kızlar örtünmeye başlamıştır.

Darbeciler, Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK)
oluşturup Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı YÖK
başkanı yapmışlardır. İ. Doğramacı da, Türkİslam anlayışında olanların rektör ve dekan
olmalarına özen göstermiştir. Haziran 1983’de
1739 sayılı yasada değişiklikler yapılarak temel
eğitim kavramından ilköğretim kavramına
dönülmüş, imam hatiplilere, harp okulları
dışında kalan yükseköğretim alanlarına
girme hakkı verilmiştir. O tarihten sonra
imam hatip anlayışına sahip öğretmen ve
hukukçu yetişmesine yol açılarak devletin
laik temellerinin bozulmasına yol açılmıştır.
Darbeciler, eğitim bakanlığına bağlı olan
öğretmen okullarını eğitim yüksekokulu ya da
eğitim fakültesine dönüştürürken, 7 Yüksek
İslam Enstitüsü’nü de ilahiyat fakültesine
dönüştürmüştür.
a) ANAP İktidarında (1983-1991)
1983 Kasım genel seçimleri sonrasında, Turgut
Özal’ın kurduğu Anavatan Partisi (ANAP)
iktidara gelmiştir. Türk-İslam sentezi anlayışını
sürdüren ANAP iktidarında, laik eğitim karşıtı
gelişmeler hız kazanmıştır. Evrim kuramı yerine
yaratılış düşüncesi öne çıkarılmıştır. Bakanlıkta
imam hatipli kişilerin istihdam edilmesine
ağırlık verilmiştir. Yabancı dille öğretim yapan
Anadolu imam hatip liseleri açılmış, imam
hatiplere diğer okullardan çok daha fazla
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yatırım yapılmıştır. İlahiname, İlahi Hadisler
ve Nur Hikayeleri gibi dini içerikli kitapların
çocuklara önerilmesine başlanmıştır (Okçabol,
2005). Tarikatlar kendi okullarını açmaya
ve yatılı devlet okullarında kadrolaşmaya
başlamışlardır. Devlet okullarında, Atatürk adlı
okullarda bile çocuklara selamünaleyküm
deme alışkanlığının kazandırılmasına ve dini
öğretime katılanlara çeşitli ödüller verilmesine
başlanmıştır.
İ. Doğramacı, ilahiyat fakültesi sayısını üç kata
çıkarırken üniversitede de türban sorununu
yaratmıştır. Doğramacı, YÖK’ün 1985 yılında
yayımladığı ‘Anarşi ve Terör’ başlıklı bir
kitabı, tüm akademisyenlere göndermiştir.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hükümete
yaptığı bir sunumdan derlenen bu kitap,
ayrılıkçı terör tehlikesi yanında Nurcuların,
Nakşibendilerin ve Süleymancıların şeriat
düzenini getirmeye çalıştıkları gibi tehlikelere
işaret eden bir kitaptır. Ancak hükümet ve
YÖK kitaptaki uyarılara hiç aldırmamıştır. Bu
rapora karşın, Çelik’in (2005: 53) dediği gibi,
“Özellikle yeni kurulan taşra üniversitelerinde
medreseleştirmede önemli yol alınmış,
rektörler ilkokul eğitimi bile olmayan şeyh, şıh
ve cemaat liderlerinin ellerini öpmeye, bilimi
İslamlaştırmaya (!) başlamışlardır.”
DİB bu yıllarda, laiklik karşıtı tutum ve
anlayış geliştirmeye ve bunları uygulamaya
başlamıştır. Örneğin DİB’in bir yayınında,
dinsizliğin “her türlü faziletsizliğin doğmasına
ve yayılmasına ve bunun sonucu olarak da
ahlaki düşüncelerin kaybolarak toplumun
bozulmasına” yol açacağı yazılabilmiştir
(Sanay, 1984: 37). 12 Eylül darbecileri,
Atatürk’ün mirası olan ve dernek niteliğindeki
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nu
kapatıp Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurulu’na dönüştürmüşlerdir. Bu kurul,
Türk-İslam sentezi anlayışında olan ‘Kültür
Unsurlarının ve Kültür Politikasının Tespitinde
Uygulanacak Yöntem ve Sorumluluklar’
başlıklı raporu 1986’da onaylamıştır (Güvenç
ve diğerleri, 1991: 69-110).
1926 yılında çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nun
141 ve 142’inci maddeleri sosyal bir sınıfın
diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümüne
yönelik eylemlerle ve 163’üncü maddesi de
laikliğe aykırı eylemlerle, ilişkili olarak 1951’de
yeniden düzenlenmiştir. 12 Nisan 1991 yılında

bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak
sonraki yıllarda laiklik karşıtı eylemler için
bir yaptırım getirilmemişken, 141 ve 142’inci
maddelerle ilgili yasaklar çeşitli yollarla
devam ettirilmiştir.
ANAP’ın başbakanlık müsteşarlarından ve
eğitim bakanlarından Hasan Celal Güzel,
yıllar sonra 1997’de sekiz yıllık kesintisiz
eğitime geçilmesini yeşil bayraklarla protesto
etmiştir. ANAP’ın bir başka milli eğitim bakanı
Avni Akyol da, Kuran kurslarına sekiz yıllık
ilköğretim diploması verilmesini önerebilmiştir.
b) Koalisyon Hükümetlerinde (1991-2002)
28 Kasım 1991’de, AP’nin uzantısı olarak
kurulan Doğru Yol Partisi (DYP) ile CHP’nin
uzantısı gibi olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti
(SHP) koalisyon hükümeti (S. Demirel/Tansu
Çiller-Erdal İnönü) kurulmuştur. 1980’lerde
başlayan laiklik karşıtı gelişmeler, 1991-2002
yılları arasında kurulan koalisyon hükümetleri
zamanında da hız kesmeden devam etmiştir.
Fetöcü yapılanmalar ve tarikatların devlet
okullarındaki hakimiyeti artmaya başlamıştır.
2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta, “Cumhuriyetin
temelleri Sivas’ta atıldı; Sivas’ta yakılacak”
bağırışlarıyla, ilerici kesimin toplantı yaptığı
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şair, yazar ve sanatçı yanarak ölmüştür.

İ. Doğramacı ve sonrasında gelen YÖK
başkanları Mehmet Sağlam ve Kemal Gürüz
zamanında, 28 Şubat MGK kararlarına kadar
laiklikle bağdaşmayan pek çok kişinin
rektör ve dekan olmasını sağlamışlardır
(Okçabol, 2007). “Üniversitelerin birçoğunda
‘Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’ derslerine
‘Atatürkçü düşünceye’ ve ‘Kemalizme’ düşman,
Cumhuriyet’i yadsıyan ama Osmanlı’yı
yücelten, Vahdettin yanlısı yeni Osmanlıcı

okutmanlar girmeye” başlamıştır (Tayhani,
2000: 47). YÖK’ün bir başka tasarrufu da, 1997
yılında, Dünya Bankasının kredisi ve öneriyle
oluşturulan ve “fikri hür, vicdanı hür ve irfanı
hür” mezun verme olasılığı ortadan kaldırılan
bir öğretmen yetiştirme sistemini uygulamaya
koymuş olmasıdır (Okçabol, 2005a).
Bu yıllarda Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile sekiz
yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmesi
konuları gündeme gelmiştir. 1995 genel
seçimleri sonrasında Erbakan-Çiller (Refah
Partisi-DYP) koalisyon hükümeti (1995-1997)
kurulmuştur. 1996 yılında toplanan 15. Milli
Eğitim Şurası’nda, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin
zorunlu olması büyük çoğunluk tarafından
kabul edilmiştir (MEB, 1996). Bakanlığın bu
şura için gerçekleştirdiği bir araştırmaya
katılanların yüzde 80 kadarı, sekiz yıllık
kesintisiz eğitim konusunu desteklemiştir
(MEB, 1995). 1997 başlarında yazarın izleme
fırsatı bulduğu bir televizyon programında,
Refah Partisi milletvekili ilahiyatçı Prof. Dr.
Ömer Özyılmaz, mealen, “Bildiğiniz gibi
fizik ve biyoloji gibi dersler Hıristiyan öğeleri
içermektedir. Biz ilahiyatçılarla ilgili alanın
uzmanlarını bir araya getireceğiz. Komisyon bu
derslerdeki Hıristiyan öğelerini bir bir çıkaracak
bu konuları millileştirecek” diyebilmiştir.
Erbakan’ın 11 Ocak günü başbakanlık
konutunda tarikat liderlerine iftar yemeği
vermesi ve 2 Şubat’ta Sincan’da düzenlenen
Kudüs Gecesi’nde İran büyükelçisinin şeriat
çağrısı yapması gibi olaylar büyük tepkilere
neden olmuştur. 28 Şubat 1997 günü
gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu’nda (MKG),
hükümete laiklik konusuna dikkat edilmesi ve
bir an önce 8 yıllık kesintisiz eğitimin zorunlu
olması önerilmiştir. Bu önerileri göz ardı
eden koalisyon hükümeti bir süre sonra istifa
etmiştir. Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan
yeni bir koalisyon hükümeti zamanında,
18 Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı yasa
ile sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim
uygulamasına geçilmiş ve imam hatip
ortaokulları kapatılmıştır. 1996-1997 yılında
imam hatiplerde okuyan 511.831 öğrencinin
192.032’si imam hatip lisesi öğrencisidir. İmam
hatip ortaokulları kapatıldıktan sonra 19721974 yılları arasında yaşananların benzeri
yaşanmış ve imam hatip liselerine giden
öğrenci sayısı 2002-2003 öğretim yılında
64.534’e düşmüştür (Çizelge 1).
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partisinin arka bahçesi olduğunu söylemesi
(akt. Adem, 2000) 15 yılın özeti gibidir.

Çizelge 1. Dini Öğretimde Sayısal Gelişmeler
Kaynak: MEB yayınlarından derlenmiştir.

Son 15 yılda laiklik karşıtlığı açık açık savunulur
hale gelmiştir. Örneğin Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) laik eğitimi “Vahyin bütünleştirici ve
birleştirici imkanından kafaları, kalpleri ve
eğitimimizi mahrum eden zihniyet” olarak
gören bir kitap yayımlamıştır (TDV, 1996: 120).
Bu kitabı 15. Milli Eğitim Şurası üyelerine
bedava dağıtmıştır. Güzel’e (1998: 26-27)
göre eğitimin amacı, “… insanı kamil bir
Müslüman olarak yetiştirmektedir. ... Kamil
insan, durmadan Allah’ına varacak yolları
arayan insandır.” 12 Eylül sonrası gelişmeler,
öğretmen örgütlerinde de etkili olmuştur.
Öğretmen örgütlerinin (sendikalarının) üye
sayısı azalmış, 2002’de laik eğitimi savunan
öğretmen sendikalarının üye sayısı 149 bin
ve diğerlerinin üye sayısı da 144 bin kadar
olmuştur (memurlar.net; 2009). 12 Eylül
darbesinin bir başka sonucu, piyasacı ve gerici
bir parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
(AKP) 3 Kasım 2002 tarihli seçim sonrasında
iktidara gelmesidir.
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Türkiye’de Kadınlar İçin Laiklik
Aslıhan Çakaloğlu
Kadının kurtuluşuna doğru ilk adım
Türkiye’de kadının özgürleşmesi için ilk büyük
adım cumhuriyetin kuruluş sürecinde atıldı.
Kadınların tebaa olmaktan çıkıp yurttaş haline
gelmeleri, toplumsal yaşantıda daha görünür,
ailede daha çok söz sahibi olabilmeleri
Türkiye Cumhuriyetinin laiklik başlığında attığı
adımlar sayesinde mümkün oldu. Gerçekten
de 1924 Öğretim Birliği (Tevhid-i Tedrisat)
Yasası, 1925 Kılık Kıyafet Yasası, 1926 Türk
Medeni Kanunu ve 1934’de yapılan Anayasa ve
Seçim Kanunu değişikliği ile kadınların seçme
ve seçilme hakkının yasallaşması kadınların
hayatında devrim niteliğinde değişiklikler
yarattı. Bunlara cumhuriyetin kuruluş yıllarının
aydınlanmacı karakteri ve kadınlar hür
olmadıkça toplumsal ilerlemenin olamacağı
fikri eklenince kadınların yeni ülkenin
kuruluşunda etkin görevler alabilmesinin
önünün açıldığı söylemek de mümkün hale
geliyor.
Oysa cumhuriyetin hemen öncesinde
nüfus sayımlarında yurttaş olarak bile
kaydedilmeyen kadınlar adeta eve
hapsedilmişlerdi. Sokağa çıkarken ne
giyecekleri çarşaflarının uzunluğundan
ayakkabı biçimlerine kadar tarif edilmişti.
Gemi ve tramvayda ayrı bölümlerde
yolculuk yapıyor, yanlarında kocaları olsa
bile lokantada yemek yiyemiyorlardı. Kız
çocuklarının okullaşması ancak ilkokul
düzeyinde mümkündü, biraz daha fazlası
ancak II. Meşrutiyet sonrası mümkün
olabildi. Eğitim ve meslek sahibi olma hakkı
isteyen, eve kapatılmaya, zorunlu peçeye ve
örtünmeye karşı olan kadınların II. Meşrutiyeti
sevinçle karşılaması bu açıdan şaşırtıcı
olmasa gerek. Boşanma hakkına (bazı
koşullarda) 1917’de çıkarılan Aile Kararnamesi
ile kavuşabilen kadınlar, bundan sadece
2 yıl sonra bu haklarından yine mahrum
kaldılar. Meşrutiyetin ilerici etkisi ile birinci
dünya savaşı yıllarında din mahkemelerinin
Adliye Nezaretine bağlanması, din okullarının
Maarif Nazırlığı, vakıfların ise Maliye Nazırlığı
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gözetimine bırakılması bu toprakların ilk
laikleşme uygulamalarından sayılabilir.(1)
Saltanata ve halifeliğe son veren 1923
Cumhuriyeti ise seküler yapısı ile dini
yasaları geçersiz kıldı. Kamusal alan dinsel
referanslardan arındırıldı, eğitim sistemi laik bir
içerik ve biçimle tek merkezde yapılandırıldı.
Müfredat içeriğinin bilimsel olarak ve cinsiyet
eşitliği gözetilerek oluşturulması, sadece
kentlerde değil köylerde de karma ve
uygulamalı eğitimin (Köy Enstitüleri) verilmesi
cumhuriyetin ilk yıllarında pek çok alanda
başarılı ve öncü kadının yetişmesine katkı
sağladı.

Kılık Kıyafet Kanununun fes giyilmesinin
yasaklanmasından öte kadınların örtünme
zorunluluğunu ortadan kaldırması nedeniyle
oldukça önemliydi, bu anlamda cumhuriyet
laik olmanın gereklerini yerine getiridi. 1926
Türk Medeni Kanunu ise müslüman bir
toplumun kadınları için muazzam bir sıçrama
sayılabilecek uygulamaları hayata geçirdi.
Miras ve velayet hakkında eşler arasında
eşitlik, boşanma hakkının kadınlara da
tanınması, erkek çok eşliliğinin yasaklanması
söz konusuydu. Bu kanunda yer alan kocanın
ailenin reisi olarak tanımlanması ve kadının
çalışabilmesinin kocanın iznine bağlanması
gibi maddeler ise kadın mücadelesinin de
emeğiyle ilerleyen yıllarda revize edildi.
Toplumsal alandan kamusal alana laikliğin
tasfiyesi
Yukarıda tanımlanan tüm bu ileri adımlar
burjuva laisizminin uygulamaları bile
olsa emekçi kadınlar için asla gerisine

düşülmemesi gereken kazanımları içeriyor.
Ancak cumhuriyetin kuruluş yıllarından
AKP dönemindeki cumhuriyetin tasfiyesi
yıllarına hızlı bir geçiş yaptığımızda, bugün
bir karşı devrim saldırısının içinde olduğumuz
ve yükselen kadın mücadelesine rağmen
kadınların toplumsal konumlarında bir
gerileme olduğu hızla farkediliyor.
İktidarı ele geçiren burjuvazinin iktidarını
elinde tutmak için gericilikle işbirliği yapması
elbette bizim topraklarımıza özgü değil.
Fransız Devrimi ve 1848 Avrupa Devrimleri
bunun tarihsel, bugünkü dünya ise güncel
örnekleriyle dolu. Dinin siyasal etkisini ortadan
kaldıran düzenlemeler yaparken gayet
radikal olan burjuva devrimlerinin toplumsal
yaşantıda dinin belirleyici olmasından
adeta memnun olmasının nedenleri ise
bu deneyimlerden açıkça anlaşılabiliyor.
Burjuvazi için bu noktada önemli olan işçi
sınıfı mücadelesinin iktidarını tehdit etmesi
durumunda gerekirse dinin “birleştirici” ve
şükrettirici özelliklerinden faydalanabilmek
ve bu dünyaya ait sorunların çözümünü öbür
dünyaya erteletebilmek oluyor.

çocuklarının bu liselere yönlendirilmesi eşlik
etti. Eğitim müfredatının içeriği bilimsellikten
uzaklaştı, bireysel rekabete odaklandı ve
müfredatta cinsiyetler arası eşitliğinin esamesi
kalmadı. Okul kitaplarında kadınlar evde ve
mutfakta resmedilirken üretici ve karar verici
olan erkeklerdi.
Önemsiz gibi geçiştirilen ama medeni
kanunda önemli bir törpülenme olan bir diğer
değişiklik, resmi nikah olmadan dini nikah
kıyılmasını cezalandıran yasanın 2015 yılında
kaldırılmasıydı. Bunu müftülere evlendirme
memurluğu yetkisinin verilmesi izledi. TCK
Madde 103-4-5’de (çocuk istismarı ve cinsel
taciz yasası olarak biliniyor) yeni düzenlemeler
yapılmasına, nafaka süresinin kısıtlanmasına,
şiddet ve boşanma davalarında arabuluculuk
uygulanmasına dair hala süren tartışmalarsa
kadınların önemli birer mücadele gündemi
olmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi eğitim
sisteminde ve medeni kanunda yapılan tüm
bu değişiklikler kadınların kurtuluşunun
laiklikle doğrudan olan ilişkisini açıkça gözler
önüne seriyor.

Türkiye’de de cumhuriyetin kuruluş yıllarına
damgasını vuran laiklik ve aydınlanmacılık gibi
ilerici değerler zamanla yerini muhafazakarlığa
ve ardından liberalizme bıraktı. Bugün ise
siyasal rejimin temel ekseninin dinselleşme
olduğunu, siyasetin çoktandır dinsel
referanslarla yapıldığını görüyoruz. Dinin
artık sadece toplumsal alanda değil kamusal
alanda da belirleyiciliği söz konusu. Çünkü
yirmi yıldır iktidarda olan AKP her fırsatta bir
karşı devrimci uygulamayı yürürlüğe koyuyor.
Bu uygulamaların çok büyük bir kısmı ise
Kadın mücadelesinin ve bazı uluslararası
hiçbir dolayım olmaksızın doğrudan kadınları
kurumların yıllardır önemli bir gündemi olan
ilgilendiriyor.
kadına yönelik şiddetle mücadele, iktidar
tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının kadın
2008 yılında kamusal hizmetlerden
vaizler ataması ile “destek”lendi. Devletin
yararlanmada başörtüsü serbestisinin MHP’nin şiddet gören kadınlara sağlanması gereken
desteği ile mecliste kabulü, ilerleyen yıllarda
hukuksal ve psikolojik desteği bu vaizler
bu serbestinin okulda dokuz yaşına kadar
yaptıkları cami ve ev sohbetlerinde bir çeşit
inmesine evrildi. Böylece din özel alanın
arabuluculuk ile idame ettirme eğiliminde
dışına, kamusal alana taştı.
oldu. Şiddet gören kadınlara şiddet uygulayan
aile bireylerini alttan almaları, ailelerine sahip
Eğitimde yapılan onlarca değişiklikten biri
çıkmaları ve daha çok camiye gelmeleri
olan 4+4+4 eğitim sistemi ile AKP’li yıllarda pek önerildi.
çok kız çocuğu örgün eğitimin dışında kaldı.
Karma eğitimin sınırlandırılması çabasına
Öte yandan siyasal iktidar kadın erkek
imam hatiplerin yaygınlaştırılması ve kız
ilişkilerine kendi yaklaşımını toplumun
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genel kabulü haline getirmek için her fırsatı
değerlendirdi. Kadın erkek eşitliğinin fıtrata
ters olduğunu, kadın ve erkeğin eşit değil
birbirini tamamlayıcı olduğunu dillendiren
siyasilerin kadınlar için uygun gördükleri
tamamlayıcı rol yüce annelik ve kutsal ailenin
devamını sağlamak idi. Eşitlik söyleminin
her türlüsüne alerjisi olan siyasi iktidar, kendi
kadın örgütlerine cinsiyetler arası “adalet”in
propagandasını yaptırdı. Kısaca laiklik
uygulamaları azaldıkça aileye ve kadının
anne rolüne vurgu arttı. Henüz yasal düzleme
taşınması göze alınamayan dinci gericiliğin
kürtaj ve doğum kontrolü karşıtlığı ise siyasiler
tarafından güçlü bir Türkiye için gereken genç
işgücü ihtiyacı söylemi ile meşrulaştırılmaya
devam ediliyor.

Kadının temel görevinin annelik olarak
tanımlanması ve ailenin kutsanması aslında
tam da burjuvazinin ihtiyaçlarına tekabül
ediyor. Ev eksenli tanımlanan kadının emeği
değersizleştiriliyor ve kadın emek gücü ucuz
emek gücü olarak piyasada yerini alıyor.
Bunun bir diğer sonucu ise ebeveynlerin her
ikisinin de çalıştığı ve geçim sıkıntısı çeken
emekçi ailelerin gasp edilen kreş hakları
nedeniyle çocuklarını tarikat ve cemaatlere
emanet etmek durumunda kalması oluyor.
Kısaca laikliğin tasfiyesi ve toplumun
dinselleşmesinin sonucu olarak Türkiye’de
kadın politikasının en önemli bileşenleri; Nazi
Almanyası’nın kadınlar için uygun bulduğu
(3K:Kinder, Küche, Kirche) çocuk, mutfak, kilise
-din- üçlüsünün ta kendisi oluyor.
Hangi laiklik, hangi özgürlük?
Birinci Cumhuriyetin ve kuruluş
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paradigmalarının tasfiyesi her ne kadar AKP
iktidarı döneminde gerçekleşse de sürecin
temel taşları aslında 1980’lerde sola yönelik
büyük saldırı ve neoliberal politikaların
uygulanması ile döşenmeye başlandı. Solun
yenilgisi ve işçi sınıfı mücadelesinin geri
düşmesiyle ülkenin ekonomik ve politik
geleceğinde liberalizmin etkisi belirgin
derecede arttı.
1980 darbesi sonrası liberaller, sol adına
konuşmaya devam eden bir kesimin desteği
ile temel mesele olarak cumhuriyet ile
hesaplaşmayı önlerine koydular. Cumhuriyetin
ve laikliğin tepeden inmeci ve halkın değerleri
ile uyumsuz olduğunu iddia ettiler.(2) Laiklik
ve otoriterlik akademinin yeni gözde konusu
haline gelirken zamanla bu başlıklara
feminizm eklendi. Böylece ilerici kesimlerin
dilindeki din ve vicdan özgürlüğü söylemi de
yerini bireysel hak ve özgürlüklere bıraktı.
Bu yılların önemli siyasi olaylarından biri
“Türbana özgürlük” eylemleriydi. Örtünmenin
siyasallaştırılmasını dikkate almayan
liberalizm, türbana özgürlük talebini eşit
yurttaşlık ve bireysel özgürlük talebi olarak
pazarladı. Kamusal alandaki türban yasağı
kadına yönelik baskı ve devlet şiddeti olarak
karşıya alındı. Akademinin bizzat beslediği bir
düşünce olarak Türkiye modernleşmesinin
otoriterliği, müslüman kimliğin baskılandığı ve
mağdur olduğu izlenimini beslerken bundan
güç alan liberal sol ve feministler üniversiteler
önünde yapılan türban eylemlerine “birleştirici
etkisi” nedeniyle destek verdi. Kadın haklarının
işçi sınıfı siyasetinden bağımsız olması
gerektiği düşüncesi laikliğin kültürel bir alan
olarak kavranması ile birleşince kapsayıcılık
adına dinci gericiliğin yükselişine karşı körlük
kaçınılmaz hale geldi.
Bu dönemde kadın mücadelesi içindeki liberal
kesimler kapsayıcılık, çok seslilik, özgürlük
ve demokrasi adına türbana özgürlük talebini
sahiplenirken kemalist kesimler laiklik ilkesinin
ihlaline odaklanarak 1950’lerdeki “Modern
Türk Kadını” idealinin yerine “Laik Türk
Kadını” idealini koydu. Hem laiklik düşüncesi
hem de kadının kurtuluşu kavrayışlarında
her iki cephede de olmayan ise sınıfsal
bakışın ta kendisiydi. 90’lı yıllarla beraber
kadın mücadelesinin ana eksenini hukuk

temelli bir hak arayışı oluşturmaya başladı.
Bu anlamda laik ve özgürlükçü kesimlerin
ayrılan yolları yeniden kesişti. Emperyalizm
kapitalizmin rehabilite edilebilir olduğu
yanılgısını yaygınlaştırmaya çalışıyor, üstelik
bu doğrultuda hazırlanan bazı uluslararası
kuruluşların rapor ve eylem planları devletler
tarafından benimseniyordu. Sivil toplumculuk
destekleniyor, kadın örgütleri düzen içi
iyileştirmeler için devletle işbirliği içinde bazı
projeler yürütüyorlardı. Kadınların kurtuluşu
için eğitim ve kentleşme biricik reçete olarak
formüle ediliyordu. Yoksul kız çocukları
için eğitim burslarının, kadınların ekonomik
bağımsızlığı için halk eğitim kurslarının
organizasyonu temel etkinlik haline geldi.(3)
Sonsöz yerine
Türkiye’de kadınlar için laiklik başlığı bu yazıda
pek çok tartışmaya girmeden ve ancak genel
hatlarıyla ele alınabildi. Kadının kurtuluşu
mücadelesinde önemini yitirmesi söz konusu
olmayan laiklik, dinci gericiliğin devam eden
saldırısı nedeniyle güncelliğinden de hiç
kaybetmiyor. Laik cumhuriyetin kadınlar
için kazanımlarına karşı yapılan bu saldırılar
sürdükçe toplumsal yaşantının her alanında
kadınların maruz kaldığı şiddet, ayrımcılık ve
sömürü artıyor. Burada suçluyu tek başına
gerici siyasal iktidardan ya da onun gerici
uygulamalarına göz yuman ve laikliğin içini
boşaltan düzen muhalefetinden ibaret
görmek, cezayı keserken burjuvazinin
bizzat kendisini gözden kaçırmak anlamına
gelebileceğinden dikkat gerektiriyor. Bir
sermaye projesi olduğu açık olan AKP
iktidarının, piyasanın ihtiyaçlarını karşılama
yeterliliğine bağlı olarak bundan sonra da
burjuvazi tarafından destekleneceği ya da
günü geldiğinde burjuvazinin bunu yapma
iddiası olan bir başka düzen partisi ile yoluna
devam etmeyi seçeceği akılda tutulmalı. Söz
konusu yeterlilik ise sermayeye sağlanan
teşviklerin ötesinde siyasal iktidarın kitleleri
yönetebilme gücüne, yani emekçi sınıfların
derinleşen sömürü ve eşitsizlikler karşısında
suskun kalmasının ve boyun eğmesinin
sağlanmasından başka bir şey değil.

kadınların dinselleşme ve otoriterleşme
eğilimi karşısında aldıkları direngen tutumun
Türkiye siyasetini doğrudan etkilediği
gerçeğini bir kenara yazalım. Üstüne bugün
pandeminin büyüttüğü ekonomik kriz ve
geçim sıkıntısı içinde emekçi sınıfların giderek
artan hoşnutsuzluğunu ve dinci gerici iktidarın
azalan yönetebilme yeteneği de ekleyelim.
Unutulmamalıdır ki dinci gericiliği kim
püskürtürse kazanan o olacak. Kazanansa
bu defa burjuvazi değil, emekçi kadınlar ve
emekçi halk olmalıdır.
Kaynaklar
1. Server Tanilli, Ne Olursa Olsun Savaşıyorlar: Kadın Sorununun
Neresindeyiz? Cumhuriyet Kitapları, 2010
2. Gelenek 137, Muhafazakârlık ve Liberalizme Karşı Türkiye’de
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Bu noktada akla ilk toplumsal dinamiğin,
iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren AKP’ye
geri adım attırabilen kadınlar olmasını,
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Gençlik ve Laiklik: Tutmayan Maya Dinselleşme
Ekin Şen
AKP’li yıllar laiklik ilkesinin tasfiye edilmesi
ve seküler yaşamın geriletilmesinde hızla
yol alınan, bunun karşısında gericiliğin de
palazlandığı bir dönem. Laiklik yalnızca
anayasada yazan bir madde olarak varlığını
sürdürürken Türkiye’de doğan ve yetişen
gençler için laiklik çoktan rafa kalkmış,
anlamı üstüne düşünmelerine pek de fırsat
kalmamıştı.
Sözünü ettiğimiz gençler AKP’den başka
bir iktidar görmemişti. 80’lerle birlikte
topluma boca edilen piyasacı, neoliberal
uygulamaların yarattığı yıkımın çocukları bu
gençler. Gezi’ye ancak annesinin kucağında,
babasının omzunda katılmış, Cumhuriyet’in
tasfiyesine doğmuşlardı. Mesela bu gençler
okula başladıklarında türban tartışması
bitmiş, anaokulundaki çocuğun başına türban
takılmıştı. Ancak yine de oldukça hızlı akan bir
dünyanın içine doğmuşlardı ve küreselleşen,
ellerindeki telefonlar sayesinde dünyayı
kolaylıkla yakalayan bu yeni nesil hiçbir şeyin
tek tip biçimde yaşanmadığını hissediyorlardı.
Belki laikliğin ve seküler yaşamın kendileri için
önemini tam olarak doğru tanımlayamıyorlardı
ama her gün bireysel ya da bir hashtag altında
bir araya gelerek onlara duyulan ihtiyacı ve
tepkilerini gösteriyorlardı.

endişe duyuyorlar.
Ve bugünün gençleri okul zamanı geldiğinde
evlerine en yakın okula gitmesi gerektiğinden
sıklıkla imam hatip okullarına kaydoluyor ya
da ailelerinin biraz olsun maddi imkânı varsa
özel okula yazdırılıyorlar.
Bir kısmı cemaatlerin/tarikatlerin
dershanelerinde/okullarında/yurtlarında
yaşamaya veya okumaya zorlanıyorlar.
Ellerinin altındaki dünyada bambaşka ilişki
biçimlerini görürken; kendi hayatlarında
seyrettikleri, merak ettikleri şeyler için
ayıplanıyor, sekülarizmin toplumsal yaşamdan
tasfiye edilmesi gençliğin içten içe tepkisine
yol açıyor.
Bu girişin ardından en önemli nokta laikliğin
ve seküler yaşamın bir kez daha tanımlanması
olacaktır. Keza laikliğin “Din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılması” şeklinde dillere
pelesenk olmuş tanımdan hareketle bahsi
geçen gençlerin tepkilerinin anlaşılması da
mümkün gözükmüyor.
Laiklik ve Seküler Yaşam Nedir?

Bazı araştırmalar bu dönemdeki gençlerin
ayrımcılık, doğa talanı, çevre tahribatı ve
hayvan hakları gibi konulara duyarlı olduklarını
söylüyor. Önceki bir kuşakta örneğin savaş
karşıtlığı ortak tema iken yeni yetişen nesilde
neden bu konular ortaya çıkıyor? Kuşakları
belirleyen, homojen olmasa da ortaklaştıran,
içlerine doğdukları koşullar olduğundan
nesnelliği anlamının önemi burada devreye
giriyor.
Gençler kapitalizmin çevreyi, doğayı, insanı
en acımasız biçimde talan ettiği bir döneme
doğmuştu. Zincirlerinden boşanmışcasına
hayatı talan eden bir sınıfın hüküm
sürdüğü dünyada yetişmekte olan gençler,
yaşayacakları dünyanın yok olacağından
53

Öncelikle tanımdaki hatayı açarak başlayalım.
Devlet insanlık tarihi içerisinde, bir ihtiyacın
ürünü olarak ortaya çıkmış, icat edilmiş bir
aygıttır. Ve bu aygıtın varlığı kamudan ayrı
ele alınamaz, devlet kamunun ihtiyaçlarını
gözetmek adına vardır. ‘Din ve devlet işlerinin

ayrılması’ önermesinde ise kamu için din ve
devlet işlerinin iki ayrı elden yönetilmesinden
söz edilmektedir. Halbuki laiklik ilkesinin
uygulandığı bir devlet modelinde din adına
uygulamalarda bulunmaktan, bu alana
büyük kaynaklar ayırmaktan ve olanaklar
yaratmaktan ziyade, kişilerin inançlarını
yalnızca vicdanlarına sıkıştırmak en temel
görevdir. Devamında kamusal alanda dinin
çizeceği sınırlar ve yaşam pratikleri hakkındaki
vaazları yok edilmelidir.
Bu durumda laikliğin neden bütün toplumların
çıkarına olduğu da açıklamalıdır.
Laiklik evrensel olandır, çağı yakalamak
için gereklidir. Sınırsız ve sınıfsız dünyanın
karşısında, dinler insanları bazı sınırların
ve kendinden yana doğruların içine
hapsetmektedir. İnanç, yaşam biçimi, cinsel
yönelim, gelenek ve görenekler gibi bunca
farkın olduğu bir dünyada doğrular dinden
yana değil, bilim ve teknikten yana olmalıdır,
yani dinsiz olmalıdır. Analitik ve eleştirel
düşünüş biçimlerinin içinde dine de yer yoktur.
Nihayetinde laiklik en basit haliyle ‘Dinin
ve dinsel düşüncenin toplumsal yaşamdan
tasfiye edilmesi ilkesidir’ şeklinde
tanımlanabilir. Sekülarizm ise dinin ve genel
olarak mistik düşüncenin toplumsal alanda
deşifre edilmesi ve de bu alanın dışına
ittirilmesindeki uygulamalardır.
Gençlik için Laiklik
Laiklik tanımı gereği yalnızca gençliğin değil
toplumun tamamının çıkarına olduğunu zaten
anlatıyor. Laikliğin tasfiyesi ise koca bir binanın
yıkılmasına benziyor. Enkazın altında kalan da
topyekün işçi sınıfı. Ve gençlik çalışan nüfusun
önemlice bir kısmını oluşturuyor. Sadece
bu sebeple bile gençlik açısından meseleyi
biraz daha açmak gerekiyor. Tabi ki gençliğin
geçtiği yolu da anlamak gerekiyor. Tasfiye
ederken boca edilen dinselleşmeyle beraber
evrim, üreme, büyüme sürecinde değişen
hormonlar ve cinsellik gibi konular ders
kitaplardan çıkartılıyor, tarihin bir akışı olduğu
fikri rafa kaldırılıyor, zorunlu din dersinde
İslam dini onlarca sayfa anlatılırken diğerleri
toplamda bir sayfada anlatılıp geçiliyor.

Buradan itibaren gençliğe yapılan bazı
yakıştırmaları, yorumları ve bu meseledeki
köşe taşlarına bakarak devam edelim.
Gençliğin çoğunluğunun bu ülkeden gitmek
istediği ve genellikle de yüzünü Avrupa’ya
döndüğü uzunca süredir konuşulmaktadır.
Gençler bugünüyle beraber gelecekteki
muhtemel sorunlarına birinci çözüm yolunu
gitmekte buluyor. Gençler gitmeyi dilerken
yaşam biçimine edilen müdahaleyi “Sokakta
dilediğim gibi yürümek istiyorum, kimsenin
ne giydiğime bakmadığı, karışmadığı bir hayat
istiyorum.” Benzeri sözlerle ifade ediyorlar.

Yurtdışını çözüm olarak görüyor olmalarının
bir tarafı da bilimsel çalışmalarına sunulan
desteğin oldukça kısıtlı olması. Örneğin
geçtiğimiz 23 Nisan’ların birinde liseli bir
öğrencinin tıp okumak için Almanya’ya gitmeyi
istediğini söylediğinde kopan yaygarayı
hatırlamak gerekir. Ülkemizde bugün master,
doktora yapmak isteyen, alanında ilerlemek
ve alanına hâkim olmak isteyen nitelikli her
genç bir ayağını yurtdışına atmaya çabalıyor.
Çünkü ülkemizde bilimsel araştırmalar
desteklenmiyor, örneğin matematik bilimi
yalnızca mühendislik alanında somut olarak
‘işe yarayacaksa’ çalışılabilir oluyor. Ve
dahası örneğin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteklediği
projelerle Zaytung haberi misali ‘Papaz eriğini
imam eriğine çevirme’ projelerinde adını
hatırlatıyor. Ülkenin tarihsel bakımından en
önemli kurumlarından biri gençlere örnek
olarak bunun gibi projeleri sunuyor. Tam
da bu sebeple laikliğin tasfiyesiyle birlikte
dinselleşme, gençlerin yüzünü yurtdışına
dönmesinin önemli nedenlerinden biri haline
geliyor. Çağı yakalamaktan ziyade yeni
yetişenlere yanlışın matah olarak gösterildiği
bir ülkede aydınlanmış beyinlere yeni bir
cumhuriyetin mümkün ve gerekli olduğu fikri
ve onun için mücadele azmi yerleşmediği
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müddetçe o gençleri tutmak da oldukça
zorlaşacaktır.
Dijitalin içine doğan bu kuşağın dünyaya
açılmak isteği de gençlik hakkında
söylenenler arasında. Dünyaya açılma
isteği elinin altından istenilen her şeye her
saniye ulaşılabileceği fikri ile ortaya çıkıyor
ve pekişiyor. Bu dönemin gençleri Youtube,
TikTok, Instagram gibi uygulamalar ve
arama motorlarından oluşan algoritmaların
doğrultusunda dünyanın binlerce farklı
noktasından insanı görüyor, işitiyor ve yaşam
biçimi hakkında fikir sahibi oluyor. Doğru
ya da yanlış bunca bilgi, kendi kısır kalmış
hayatlarında, hele de son 1,5 yıldır evin içine
tıkıldıkları bir dönemde, gençlerin farklılıklara
ne kadar alışkın olduklarının ve dinsel
referanslarla ‘doğru’ olarak emredilenlerin
köhnemiş kalmaya mecbur olduklarının da bir
başka göstergesi.

varlığını sorgulanmaz ve ebedi olduğu fikrini
yerleştirmek adına dinselleşmeyi en temel
aygıt olarak kullanıyor. Bu durumda gençler
içinde bulunduğu cenderenin farkında
olmalarının yanısıra dinselleşmenin karşısına
yeni, laik bir cumhuriyet kavgasıyla çıkmak
zorundadır.
Son olarak da dinselleştirmenin bir diğer
önemli enstrümanını yazmak gerekir. Bu kuşak
pıtrak gibi çoğalan imam hatip okullarına,
tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş bir
kuşaktır. İmam hatipler bugünün Türkiye’sinde,
din adına çalışan insanlar yetiştirmek yerine,
genç kuşakların dinle, cennet ve cehennem
ikilisindeki ödül ve sopa ile erkenden
tanışmaktadır. Analitik düşüncenin yerini
korkular almaktadır. Keza dinselleşmede
cemaat ve tarikatlerin de büyük payı
olduğunu unutmamak gerekir.
Pandemi döneminde akla ilk gelen hemen
okulları kapatmak olmuş, eğitim gözden
çıkarılmışken açık kalan kuran kurslarını,
gençlerin tarikat ve cemaatlere yollanmaya
devam ettiğini unutmamak gerekir.
Tarikat yurtlarından her gün basına yansıyan
taciz haberleri, Aladağ’daki cemaat
yurdunda çıkan yangında kaybettiklerimiz,
Ensar Vakfı’ndaki tecavüz haberi basına
yansıyanların yalnızca bir kısmı. Bunlar ne
kabul edilebilir ne de yıllar boyu sürdürülebilir
cinsten meseleler.

Bir diğer önemli başlık ise işsizlik! Araştırmalar
2016-2019 arasında üniversite mezunu işsiz
sayısının ikiye katlandığını gösteriyor. Ve
gençlerin sıklıkla geçici işlerde çalıştıklarını
ve pandemiyle birlikte önemli bir kısmının
işsiz kaldığını da ekleyecek olursak genç
işsizlik alıp başını gitmiş durumda. Verilere
göre üniversite mezunu işsizlik 15 senede 5
kat artmış. Bunca eğitim görmüş, eleştirel
düşünceyi kavramaya hazır beyinleri
ve mesleğini yapmak isteyen gençleri
ancak dinselleştirilmiş toplum ve boyun
eğen davranış biçimleriyle kontrol altında
tutabilirler. İşsizlik ve geleceksizlikle bizi
bir başımıza bırakan yöneteci sınıf, kendi
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Ancak göle çalmaya çalıştıkları mayanın
tutmadığı da bir gerçek. Yıllardır
televizyonlarda umdukları düzeyde gençler
üzerinde etki edemediklerini anlatıp
duruyorlar, hayıflanıyorlar. 2 sene önceki
bir Twitter akımını hatırlatmak isterim.
‘#10YearsChallenge’ akımı, türbandan
kurtuluşunu anlatan genç kadınların akımına
dönüşmüştü. ‘O da bir şey mi ben 2 yılda…’
diyerek kendini anlatan genç kadınlar,
kurtulurken neler yaşadıklarını, üzerlerindeki
baskıyı ve özgürleşmek yönünde gösterdikleri
inatla başka genç kızlara umut olmuşlardı.
Bitirirken…
Gericiliğe karşı laiklik mücadelesi henüz
gençlik için bütünlükte vücut bulmuş bir
kavga konusu değil. Ancak laikliğin tasfiye

edilmiş olması dolayısıyla yaşam biçimine
edilen müdahale gençliğin protesto ettiği en
önemli konu başlıkları arasında geliyor. Bu
noktadan hareketle laiklik mücadelesinde
gençler mutlaka ama mutlaka kendilerine
bayrak edinmeli ve gençliğin doğasındaki
dinamizmle bu mücadele harmanlanmalı.
Ve gençlik hem bugünü hem de yarınıyla
ilişkili umutlarını tazelemek ve bireysel
buhranlarından kurtulmak istiyorsa toplumsal
dönüşümleri filizlendirecek olan mücadeleye
atacakaları ilk adım olacak…
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Laiklik ve Dış Politika
Engin Solakoğlu
Tarihsel süreç
Laiklik kavramının dış politika ile ilişkisini ele
alırken kavramın bizim bildiğimiz dünyanın
gündemine gelişiyle başlamak uygun olabilir.
Biraz ansiklopedik bilgi verecek olursak, 1648
yılında imzalanan Westphalia Anlaşması
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içinde
mezhep ayrılığı sebebiyle baş gösteren ve
zaman içinde Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç
gibi Avrupa’nın belli başlı devletlerinin de
müdahil oldukları otuz yıl savaşlarını bitiren
anlaşma olarak biliniyor.
Anlaşmanın birçok alanda bir ilk teşkil ettiği ve
bir anlamda modern diplomasinin temellerini
attığı kabul ediliyor. Westphalia Anlaşması’nın
bu makale bağlamında bizi ilgilendiren bir
özelliği ise Avrupa’da din dışı bir nitelik taşıyan
ilk çok taraflı uzlaşma olması. O döneme
kadar Vatikan yani Papalık birçok devletler
arası müzakerenin hakemi ve kimi zaman da
hâkimi durumundayken, ilk kez Westphalia’da
devre dışı bırakılıyor ve anlaşma sürecinin
hiçbir aşamasına Papa veya bir temsilcisi
davet edilmiyor.
Henüz ulus devlet kavramından da bugün
bildiğimiz Laiklik kavramından da çok
uzaktayız ama kimi tarihçiler Westphalia’yı bu
yüzden ulusal egemenlik kavramının göksel
egemenliğin önüne geçtiği bir aşama olarak
görüyorlar. Bu anlayıştan hareketle 1648’i dış
politikada din dışı bir yaklaşımın başlangıç
noktası olarak yorumlayabiliyoruz.
Laiklik siyasi ve toplumsal bir kavram olarak
1789 Büyük Fransız Devrimi’nin ürünü.
Aristokrasi’nin sömürü düzenine rıza yaratma
aygıtı olarak işlev gören Kilise’ye yönelik
tepki Devrimin beslendiği kaynaklardan birini
oluşturuyor. Bu yüzden de Fransız Devrimi’nin
dindışı olmanın ötesinde din ve özellikle de
Kilise karşıtı, başka bir deyişle anti-klerikal
olma özelliği var. Salt devletin işleyişinde
değil, toplumsal alanda da dinin/Kilisenin
dışlanması, hayata dinsel inançların değil
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aklın ve bilimin egemen olması bir zorunluluk
olarak görülüyor.
Tarihin gelgitlerini bir yana bırakırsak,
evrensel anlamda Laiklik ilkesinin kurucu
metni Fransa’da 1905 yılında kabul edilen bir
yasa. Kısaca Devlet ve Kiliselerin ayrılması
Yasası olarak biliniyor. Özetlersek, Fransa bu
yasayla “herkes kendi yoluna” deyip, devlet
yönetiminden dinin ayağını kesiyor.
Türkiye’de Laiklik
Cumhuriyeti kuran kadrolarda dinin devlet
idaresinde rol oynamasının geri kalmışlığın
sebebi olarak görülmesi yaygın bir kanı.
Bu kadroların başındaki Mustafa Kemal’in
Aydınlanma sürecinin bir çok kavramını
olduğu gibi Fransız Laikliğini de incelediği ve
Türkiye’ye de getirmek istediği biliniyor.

Elbette Laiklik Kapıkule’den geçtikten sonra
“herkes kendi yoluna” anlayışı yerini, “gel
bakalım yanı başıma” diye özetleyebileceğimiz
bir başka uygulamaya bırakıyor. Türkiye’de
devlet, sıkı dini denetimi altına alıp bir miktar
evcilleştirip politik bir araç olarak yedeğinde
tutmayı tercih ediyor. Bunda elbette Fransa
ve Türkiye arasındaki sosyolojik farklar kadar
Hristiyanlık ile İslam arasındaki doktrin
farklılıklarının da etkili olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin
dini veya dinsel faktörleri devlet yönetiminin
dışında tutma yaklaşımını en somut olarak dış

politikada uyguladığını görebiliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki
dış politikasında Laiklik
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya
bulunduğu sayısız dış politik sınama
olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti,
anti-emperyalist bir mücadele sonucunda
kurulabilmiş, birçok bakımdan kilit önemde
sayılan bir toprak parçası üzerinde kısıtlı beşerî
ve doğal kaynağa sahip, çağdışı kaldığı için
çökmüş ve parçalanmış bir imparatorluğun
mirasçısıdır ve dış politik seçimler ülkenin
bekası bakımından hayati önem taşımaktadır.
Kurucu kadrolar bu seçimlerin akılcı olması,
zamana göre uyarlanabilmesi gibi alanlarda
son derece başarılı bir sınav vermişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu dönemde
içinde bulunduğu denklemi anımsarsak,
yapısı gereği dogmatik olan dinsel ögelerle
belirlenen bir dış politika izlemesinin aynı
başarıyı getirmeyeceğini bildiklerinden kuşku
duyamayız. Kaldı ki, “Laiklik adam olmaktır”
diyen Cumhuriyetin kurucusu ve onun
tesis ettiği akılcılığa dayanan aydınlanmacı
düşünce dizgesi böyle bir sapmaya meydan
vermesi beklenemezdi.
Müslüman, Sünni, Hanefi Dış politika
Cumhuriyetin II. Dünya Savaşı sonrasında
fabrika ayarlarını terk etmeye başlaması
ve çift kutuplu sistemde yerini almasıyla
birlikte, ulusal çıkar kavramının yerini ait
olmaya çalışılan ittifakın verdiği görev
ve sorumluluklar almıştır. Bu dönemde
Türkiye’nin laik değil, Müslüman bir ülke olarak
Batı emperyalizmine daha anlamlı katkılar
verebileceği fikri doğrultusunda hazırlanan
plan uygulamaya konulmuştur.
Türkiye’ni laik dış politikayı terk etmesinin ilk
somut ve önemli aşaması o zamanki adıyla
İslam Konferansı (İKT), şimdiki ismiyle İslam
İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) 1969 yılında üye
olmasıdır. Türkiye burjuvazisi sınıfsal çıkarları
bakımından artık yararlı bulmadığı “Laikliği
cami avlusuna bıraktığı” gibi, laik dış politikayı
da Fes’in anavatanı Fas’ın başkenti Rabat’ta
kendi kaderine terk etmiştir.

düşürüldüğü bu çukur daha da derinleşmiş,
o dönemden bugüne işbaşına gelen bütün
hükümetler Anayasal suç işleme pahasına
Laiklik ilkesini dış politikada da bilinçli
ve sistematik olarak ihlal etmeye devam
etmişlerdir.
Dış politikada dinci, mezhepçi yaklaşımın
somut örneklerini ve bunun felaket doğuran
bir dizi sonucunu sıralamaya bu makalenin
sınırları yeterli gelmeyecektir.
Gerçek şudur ki, “Müslüman bir ülke olarak”
diye başlanan siyasetçi nutuklarıyla tetiklenen
süreç, zaman içinde “Allah’ın izniyle iktidara
gelmek”ten dem vuran düzen içi muhalefete
de bulaşmış, oradan “Yüce dinimiz”
ifadesinin kullanıldığı Dışişleri Bakanlığı resmî
açıklamalarına kadar ulaşmıştır.
Ülkenin dış politikasına egemen olan bu
hastalıklı ve kaybetmeye mahkûm zihniyetin
yerleşmesinde önemli rol oynadıktan sonra,
itibarlı muhalif konumuna yerleştirilen kimi
akademisyen siyasilerin Ortadoğu’daki
aşiretlerin hangi mezhebinin, hani
kolundan oldukları üzerine lügat paralama
“yeteneğine” sahip olmalarının ulusal
çıkarlara nasıl onulmaz zararlar verdiğini
görmek için dış politika uzmanı olmaya gerek
bulunmamaktadır.
Sonsöz yerine
Laiklik, ülke sınırlarından geçerken aldığı
garip ve yetersiz şekliyle dahi, Cumhuriyetin
en önemli kazanımlarından biri, insanın insanı
sömürmesine ülke içinde ve dünyada “dur”
demenin yedeği bulunmayan anahtarıdır.
Laiklik kavramı, Yeni Sosyalist Cumhuriyet
Anayasası’nda yerini alacak ve özüne uygun
içerik ve uygulamalarıyla Yeni Cumhuriyetin
dış politikasının temel taşlarından birini
oluşturacaktır.

Zaman içerisinde Cumhuriyetin içine
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