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YAZAR NOTU
Bu kitap on dört bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölümde giriş mahiyetinde din ve toplum ilişkileri ele alınmaktadır. Sosyal
bilimsel evrende din kavramına getirilen tanımlamaları müteakiben, toplum ile din arasındaki
ilişkisellik, bireyin dinsel tercih ve davranışlarından başlamak üzere zihniyet yapılarının
belirginleşmesi ve bütün bu hususların Türkiye bağlamındaki yansımaları ele alınacaktır.
İkinci bölümde din sosyolojisinin tarihsel gelişimi ele alınmaktadır. İlk çağlardan
itibaren toplumda var olan verili ilişki sistemlerinin yapısı başta filozoflar olmak üzere pek
çok zihinsel ya da düşünsel perspektif tarafından ele alınmış; bu bağlamda dinlerin ortaya
koyduğu açıklamalardan etkilenen ya da bunlardan bağımsız olarak geliştirilen çözümleyici
yaklaşımlar da gündeme gelmiştir. Aydınlanma sürecini takip eden tarihsel ve toplumsal
değişim konseptinde dinin toplumdaki yerini açıklamaya, anlamaya ve belirlemeye yönelik
pek çok söylem ortaya çıkmıştır. Toplumda dinî olanın yeri ve işlevleriyle, etki ve
sonuçlarıyla birlikte ele alma iddiasıyla bilimler alanında yerini alan din sosyolojisi, kendi
içinde çoğalan bakış açılarıyla dinselliğin gündelik-toplumsal gerçeklik içindeki yerini
çözümlemeye yönelmiştir. Hiç kuşkusuz bu ilginin Batı dışı toplumlarda özellikle de İslam
dünyasındaki yansımaları doğal olarak farklı olmuştur. Bu ders boyunca söz konusu
farklılaşmalar kronolojik seyir ve kültürel farklar dikkate alınarak ele alınacaktır.
Üçüncü bölümde din sosyolojisinin temel konuları, amaç ve yöntemleri ele
alınmaktadır. Her bağımsız disiplin gibi din sosyolojisi de kendi inceleme alanında belli bir
amaca uygun bir şekilde çalışma konuları belirlemekte, bu konuları da sık sık deneyimlenen
bir metodolojiyi takip ederek çözümlemektedir.
Dördüncü bölümde Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarının genel bir
değerlendirmesi yapılmaktadır. Genç bir bilim dalı olarak din sosyolojisinin ülkemizdeki
serüveni salt akademik bir çerçevede sürmemekte, gündelik politik ve kültürel kargaşadan da
beslenerek özgül bir araştırma alanı olarak varlığını devam ettirmektedir.
Beşinci bölümde dinî hayatın sosyolojik çözümlemesinde anahtar statüde yer alan
temel birtakım kavramlar ele alınmaktadır. Bu çerçevede en başta Müslüman toplumların din
ve dünyayla kurdukları ilişkilerde bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı bir sorumluluk
olarak kabul ettikleri âlim ve ulema prototipi ele alınacaktır. Dinî gruplar ve bu bağlamda
ortaya çıkan cemaat, ümmet, millet gibi kavramlar eşliğinde dinî yapıların çözümlenişi ve
aynı bağlamda yaygın dünya dinlerinin dinî kurumları arasında yer alan Kilise, katedral ve
sinagog gibi yapılanmalar karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır. Bu bölüm mezhep, tarikat
ve meşrep kavramlarının sosyolojik boyutlarının Türkiye’den örneklerle açıklandığı, İslam
inancının temel ekollerinin, mekân ve temsillerinin yer aldığı çözümlemelerle
tamamlanacaktır.
Altıncı bölümde sosyolojinin temel konuları arasında yer alan toplumsal yapı, değişme
ve tabakalaşma kavramları din bağlamında ele alınmaktadır. Dinlerin toplumların yapısal
işleyişine olduğu gibi söz konusu işleyişin de dinî yapılara etkisinden söz etmek mümkündür.
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Yedinci bölümde dinler aracılığıyla oluşan/oluşturulan temel kurumlar ele
alınmaktadır. Her din, içinde yer aldığı toplum içinde yeni birtakım kurumlar üreteceği gibi o
toplumda var olan yerleşik kurumlara nüfuz ederek de onların belli başlı özelliklerini yeniden
şekillendirebilir, verili yapıyı kendi talep ve beklentileriyle bütünleştirebilir. Bu bağlamda
aile, eğitim, kültür, hukuk, ekonomi, siyaset ve ahlak gibi kurumlar din ile irtibatı tartışmasız
yoğun olan kurumlardır.
Sekizinci bölümde modernleşme kavramı dini gerçeklik bağlamında ele alınmaktadır.
Bir dizi tarihsel olgunun birbirini izleyen süreklilkiği içinde Batılılaşma Batı toplumlarında
derinlikli toplumsal değişimlere yol açmıştır. Modernleşmenin Batı dışı toplumlarda özellikle
de Türkiye gibi Müslüman toplumlarda işleyişi her zaman ilginç sonuçlara yol açacak bir
gerilim edebiyatı içinde sürmüştür.
Dokuzuncu bölümde din ve devlet ilişkileri modern Türkiye uygulamaları içinde ele
alınmaktadır. Selçuklu-Osmanlı geleneksel modelinde dinin devlet içindeki ağırlığı
modernleşme süreçlerine gönüllü bişr katılım olarak tanımlanabilecek genç Cumhuriyet’te
azaltılmıştır. Dinin bütün siyasal sistemlerde olduğu gibi Türkiye örneğinde de açık bir
protokolle kendi yerinin belirlenmesi gerekmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Türk
modernleşme süreçlerinde devletin din alanına verdiği tanımlanmış rolü yansıtmaktadır.
Onuncu bölümde din ve devlet ilişkilerini Türkiye bağlamındaki özgün toplumsal yapı
ve yönelimlerden hareketle inceledik. Söz konusu ilişkilerin tarihsel bağlamı Müslüman
topumlarda Batı’dakinden farklı tarz ve şekillerde işlemektedir. Türk modernleşme
süreçlerinde devlet ile din arasındaki ilişkilerin üzerine oturduğu mecra dinin denetimi
etrafında tecelli etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının bir devlet örgütü olarak gerçekte ne
ifade ettiği ise dönemsel uygulama ve bakış açılarına göre farklılık arz etmektedir.
On birinci bölümde reformasyon kavramının Batılı özden beslenen yapısal özelliği ele
alınmakta; bu temelden hareketle de söz konusu durumun modernleşme sürecinde ortaya
çıkan Türkiye’deki karşılıkları çözümlenmektedir. Türkiyenin çağdaşlaşma evrelerinde
kurucu aktörlerin Batılı Protestan reformunu andıracak bir duyarlılık içinde dinin yeni
zamanların ruhuna uygun bir şekilde yeniden biçimlendirilmesine yönelik arzuları varlığını
her zaman sürdürmeye devam etmiştir.
On ikinci bölümde statü, karizma kavramları etrafında dinsel itibarın göstergeleri ele
alınmaktadır. Türkiye örneğinde Şeyh, Seyyit ve Mollanın ortaya koyduğu temsil ve karakter
üzerinden dinsel itibar kavramı ele alınmaktadır.
On üçüncü bölümde bir dinî grup olarak Alevilik ele alınmaktadır. Alevilerin tarihsel,
kültürel ve dinsel özelikleri modern Türkiye koşullarında yeni birtakım kimlik örüntüleriyle
hemhal olmuştur. Geleneksel bakiye ile modern tasavvur arasında Alevilik dinî-toplumsal
nitelikleriyle din sosyolojisi alanının en önemli konuları arasında yer almaktadır.
On dördüncü ve son bölümde de küreselleşme olgusu dinî gerçeklikleri etkileyen bir
fenomen olarak ele alınmaktadır. Dünyanın küçülmesi ve medeniyetler arası diyalog ve
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çatışma imkânlarının eş düzeyde arttığı bir bağlamda İslam dünyasındaki siyasi gelişmelerin
ürettiği hasıla önem kazanmaktadır.

IX

1. DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste giriş mahiyetinde din ve toplum ilişkileri ele alınacaktır. Sosyal bilimsel
evrende din kavramına getirilen tanımlamaları müteakiben, toplum ile din arasındaki
ilişkisellik, bireyin dinsel tercih ve davranışlarından başlamak üzere zihniyet yapılarının
belirginleşmesi ve bütün bu hususların Türkiye bağlamındaki yansımaları ele alınacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Din kavramı etrafındaki tanımlamaların sosyal gerçeklik düzeylerinden
beslenen yanları var mıdır?
2)
Din hakkındaki genelgeçer bilgilerimizden
toplumsala yönelik hangi özelliklerini fark edebiliyoruz?

hareket

ettiğimizde

onun

3)
Dinin insanın iç ve dış dünyasında gerçekleştirdiği fonksiyonları toplumsal
ilişkilere yansıdığı ölçüde neler söylenebilir?
4)
Din ve toplum arasındaki ilişkiler, bilimsel olarak hangi disiplinlerin ilgi
alanları arasında yer almaktadır?
5)

Gündelik gerçeklik dünyasında herhangi bir şeyi dinî ya da dinsel kılan nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Din kavramıyla gündelik
davranış örüntülerimizin
dayandığı diğer referans
alanları karşılaştırılarak,
kavramın özgül yanı ortaya
çıkarılır.

Din Kavramı

Din kavramının içeriksel
yanlarını kavrar.

Din ve Sosyal Gerçeklik

Din ve toplum arasındaki
ilişkiselliğin yapısı ve
işleyişi hakkında bilgi edinir,
bu ilişkinin sonuçları
hakkındaki belli başlı
yaklaşımları kavrar.

Dinin her şeyden önce
toplumsal bir olgu olduğu,
toplumsal yapının bireyden
başlamak üzere tüm kurum
ve pratikleriyle birlikte
dinsel atıf zincirini de
dikkate alan bir yapı ürettiği
gerçeği üzerinde durulur.

Türkiye’de Din Gerçeği

Türkiye bağlamında dinin
ağırlığı ve sosyal evreninin
genişliliği kavranır.

Dinin Türkiye bağlamındaki
tarihsel, sosyal, kültürel
temsiller bağlamındaki yeri
ve ağırlığı üzerinde
yoğunlaşılır.

4

Anahtar Kavramlar
•

Aşkın

•

Değer

•

Din

•

Dinî Söylem

•

Dinsel deneyim

•

Dogma

•

Epistemoloji/Ontoloji

•

İbadet, ayin, ritüel, mensek

•

İlahi/Semavi dinler

•

İnanç

•

İrade, kader

•

Kelam, ilahiyat, teoloji

•

Kutsal

•

Müteal

•

Profan/Dindışı

•

Transandantal

5

Giriş
Sosyoloji ve din arasındaki ilişkiler ele alınırken bu başlık altında öncelikli olarak bir
yandan sosyoloji ve din ilişkilerine yoğunlaşırken bir yandan da dinin hem manevi hem de
toplumsal biçimlerine dikkat etmek gerekir. İlişki çok boyutludur ve din-toplum arasındaki bu
bağlara yönelik olarak geçtiğimiz yüzyıl içinde getirilen açıklamalar sosyolojiyi bir disiplin
olarak öne çıkarmıştır.
Din, insanlığın varoluşuyla yaşıttır. Herhangi bir dine inansın ya da inanmasın her
insanın belli bir din algısı hatta din konusunda kendisini bağlayan bir yaklaşımı söz
konusudur. Kişisel düzeydeki bu çeşitlilik çoğu kez din konusunda birbiriyle uzlaştırılması
zor pek çok tanımı gündeme getirmiştir. Dine dair tanım, tarif ve anlama çabaları sadece
teolojinin değil antropoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin de konusu olmuştur.
Böylece din bir yandan belli bir inanç, eylem ve değer seti üzerinden ele alınıp incelenirken
bir yandan da farklı ilgi ve yönelimlere sahip bilim dallarının problematikleri etrafında
tartışılabilmektedir.
Bugün dünyada yaklaşık olarak 3000 din, 6000 mezhep ve 12000 tarikat olduğu ileri
sürülmektedir. Bu sayısal çokluk dinler hakkında ortak bir kanaat ortaya koymayı
güçleştirmekte; genellikle verili bir ya da birkaç din üzerinden gerçekleştirilen tanımlarla
yetinilmektedir. Dünyanın her yerinde ve kuşkusuz bütün bir insanlık tarihi boyunca varlığını
her durumda hissettiren dinlerin tanımları, rolleri, işlevleri üzerinde dururken bu çeşitliliği
mutlaka dikkate almak gerekir. Dinler hakkında ister tek tek bireylerden isterse toplumsal
kabul ve eğilimlerden hareket edelim; her durumda yegâne sayılabilecek bir tanımda
buluşmanın zor olacağını unutmamak gerekir. Dinler arasındaki içsel-yapısal farklılıklar,
mevcut özelliklerin tamamını bir arada toplayan efradını cami ağyarını mani bir din tarifinin
yapılmasını güçleştirmektedir. Bugün üzerinde rahatlıkla uzlaşılabilecek bir tariften söz etmek
imkânsız olsa bile belli ortaklıklar temelinde ortaya konmuş tariflerden hareketle dinler
hakkında genel bir yaklaşıma sahip olmak pekâlâ mümkündür.
Genel olarak dinler iki kısımda ele alınmaktadır. Bunlar; tek Tanrı inancına ve
peygamber vasıtasıyla vahye dayanan semavi dinler ile bunun dışında kalan ve insanlar
tarafından ortaya çıkartılan beşeri dinler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu esaslar
doğrultusunda Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi dinler semavi dinler arasında yer
alırken, Totemizm, Brahmanizm, Budizm gibi inanışlar da beşeri dinler arasında yer
almaktadır.
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1.1. Din Kavramı
Türkçede kullanıldığı biçimiyle din kavramı İslami terminolojinin temel kavramları
arasından devşirilmiştir. Arapçada din kelimesi sözlükte yol, hüküm ve mükâfat
anlamlarında kullanılmaktadır. Batı’da din kavramı yerine kullanılan religion kelimesi de
şaşırtıcı bir benzerlikle aynı vurgu ve içeriğe sahiptir. Kavrama İslami terminoloji açısından
bakıldığında hak dinler ve batıl dinler şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Hak dinlerle Allah
tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen dinler kastedilirken, Batıl dinlerle insanların
kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda inşa ettikleri dinler kastedilmektedir. Bu sınıflama,
semavi ve beşeri dinler tanımlamasını hatırlatan bir tasnif çabasıdır. Bu bağlamda
Müslümanlar Allah katında yegâne dinin İslam olduğuna inanırlar, geride kalan dinlerin ise
tahrif edilmiş, dolayısıyla da batıl olduğunu iddia ederler. Müslümanlar nezdinde Allah’ın ilk
insandan beri insanlara gönderdiği tüm kitap ve peygamberler hep aynı gerçekleri ifade
etmektedir. O da imanın esaslarında ifadesini bulan, bilinen temel inanç konularıdır. Bu
çerçevede din, klasik tanımlama içinde şöyle ifade edilmektedir: Din, Allahu Teâlâ
tarafından vaz’ olunmuş bir kanundur. İnsanlara saadet yollarını gösterir, onların
huzur ve saadete erişmelerine delalet eder, yaratılışlarındaki gaye ve hedefi, Allah’a ne
surette ibadet edileceğini bildirir. İnsanları (kendi arzularıyla dini kabul eden akıl
sahiplerini) hayrolan işlere sevk eder. Anlaşıldığı gibi dinde kişinin kendi tercihi ve
Allah’ın da ona yol göstermesi söz konusudur.
Tanımlamalara dikkat edildiğinde dinler genellikle ya içerikleri yani özleri açısından
ya da işlevleri açısından ele alınmaktadırlar. Bu bağlamda dinin özüne ilişkin tanımlamalar
daha çok felsefe ve teoloji (dinbilim), dinler tarihi ve antropoloji tarafından ele alınıp
tartışılırken işlevlerine, özellikle de toplumsal yönlerine ilişkin tanımlamalar ağırlıklı olarak
sosyolojinin konusu olarak incelenmektedir.
Genel sosyolojik literatürde din toplumsal bir olgu olarak görülür ve ortaya çıkışı da
insani refleksler, korku ve beklentilerle açıklanır. Oysa dinsel yaklaşımlarda aslolan aşkın bir
varlığın kabul edilmesidir. Müslüman toplumlarda din, Allah’ı merkeze alan bir tanımlama
içinde ele alınır. Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlığa gönderilen din, onların
hem bu dünyada hem de ahiretteki esenlik ve mutluluğunu hedeflemektedir. Bu nedenle
sadece tek bir Tanrı’ya iman edilmesi yeterli sayılmamakta, O’nun aynı zamanda Allah
olması gerekmektedir.
Din nedir? Hiç kuşkusuz bu soru insanlıkla yaşıt bir sorudur ve hemen herkesin din
konusunda kişisel bilgi, deneyim ve gözlemlerinden beslenen ve başta özellikle kendisi olmak
üzere tatminkâr bir açılım sağlayan pek çok tanımından söz etmek pekâlâ mümkündür. Esasen
din araştırmalarının tamamında belirleyici bir eksen olarak dinin tanımına ilişkin tartışmaların
önemini dikkate almak gerekir.
Dinin gerçekte ne olduğuna ilişkin sorular Batı’da özellikle Rönesans ve
Aydınlanma’yı hazırlayan koşullar içinde mahiyet kazanmış, ilerleyen süreçlerde din, evreni
ve yaşama ait her bir şeyi açıklayıcı olma karakterini terk etmeye zorlanmış, bunu kendisi
açıklanmaya muhtaç bir süreç izlemiştir. Açıklanmaya muhtaç bir gerçeklik olarak dinin
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hem tanımı hem de yapısı üzerinde gerçekleştirilen tartışmalar sonuçta farklı bir tasavvuru
(modern) gündeme getirmiştir.
Dinin insanlıkla yaşıt bir fenomen olduğundan hiçbir kuşku yoktur. Ancak bilimsel
açılımlar dini aşkın bir varlığın ürünü ya da yansıması olarak değerlendirmekten her zaman
uzak durmuştur. Dinin tanımı ve kökeni hakkındaki mevcut yaklaşımlar daha çok Batı’da dintoplum ilişkilerinin ürettiği tasavvurla ilişkilidir. Bu nedenle bir bilim nesnesi olarak din
tanımlarına bakılırken bütün bunlarda hâkim olan ana unsurun Batılı anlamda Kilise-toplum
ve Kilise-bilgi-bilim sistemlerinin gerilimli tarihsel ilişkileriyle ilgisi göz ardı edilmemelidir.
Bugün bile din dendiğinde Batılı düşünce geleneğinde hâkim olan temanın kendi başına özgül
hatta bütün zamanlar için geçerli olma iddiası taşıdığını ve bütün bunların da sonuçta ortak bir
zihniyet yapısının ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek gerekir.
Dini açıklama ve anlama çabası daha ilk başta felsefenin temel meseleleri arasında yer
almıştır. Nitekim teolojinin belli başlı problemlerinin her birinde Tanrı düşüncesi merkezî bir
rol üstlenmiştir. Felsefe ve özellikle Teoloji başlangıcından beri her düzeyde belli bir derinlik
içinde gündelik yaşam içinde bir tür karşılık bulan din ve Tanrı düşüncesi karşısında daha
metodik ve kademe kademe ilerleyen bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Kuramsal düzeyde bile
olsa Tanrı’ya gerçek ve sahici bir yer bulmaksızın felsefede bir yol almak Aristoteles’ten beri
her zaman güçlük yaratmıştır. Çünkü Tanrı’ya yer açmak ve evrende gizemli ve sır dolu
alanların kaynağını deşifre etme konusunda din ve Tanrı merkezî bir role sahiptir.
Dinin felsefi tasavvur içindeki yerini önemli kılan, bugün bağımsız birer alan olarak
kendi metodoloji ve açılımlarını geliştirmeye çalışan sosyal bilimsel ilgilerin tamamının
başlangıçta felsefenin çatısı ve kuşatması altında kendine ancak bir yer bulabilmiş olmalarıdır.
Günümüzde din sosyolojisinin ya da Antropolojinin birer problemi olarak gündeme gelen pek
çok konu geçmişte felsefenin imkânlar dünyası içinde sorgulanmakta ve tatminkâr cevaplar
aranmaktaydı. Felsefenin tanımlamaları bu nedenle kurucu birer değer taşır. Sosyal bilimlerin
felsefeden ayrışmasına ilişkin süreç hiç kuşkusuz zengin bir tartışma alanıdır.
Sosyal bilimlerin kuruluş mantığını belirleyen argümanların felsefe çıkışlı olması
şaşırtıcı değildir. Hayat karşısında bazı hazır cevaplarla idare etmek konusunda belli başlı
dinlerin çoğu inanç ve dogma sarmalında varlıklarını sürdürmek zorunda kalmışlardır.
Hayatın gerçekleri konusundaki belli başlı öğretilerin çoğu gündelik gerçekliklerin dayattığı
yeni soru(n)lar karşısında açıkça vaziyet alma konusunda her zaman istekli ve hazır
sayılmazlar. Din-dünya ilişkileri çerçevesinde yaşanmış tıkanıklıklar ve bu bağlamların
ürettiği çalkantılar tarihte Batı dünyasında en iyi örneklerini görebileceğimiz teolojik
gerilimleri açığa çıkarmıştır. İçe kapanma, düşünsel kokuşma ve dogmatizmin bilişsel bir
güvenlik alanı olarak görülmesi eleştirel, sorgulayıcı ve hakikate ulaşma konusundaki enerjik
inisiyatifi bastırma konusunda bize başta engizisyon olmak üzere pek çok kriminal tedbiri
hatırlatmaktadır.
Dinin tanımı konusundaki genelgeçer yaklaşımlara damgasını vuran felsefi gelenek
kendi içinde monist bir yapı üretmez. Gelenek kendi içinde birtakım akımlara, yönelim ve
bakış açılarına sahiptir. Bu nedenle din konusundaki yaklaşımların hangi felsefi perspektiften
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beslendiğine dikkat etmek gerekir. Bu bakış açıları sosyal bilimsel ilgilerin kendi iç
farklılaşmalarında da açığa çıkmaktadır.
Aşağıda sıralanan bazı tarifler üzerinden dinin belli başlı unsurlarını içeren modern
perspektiflerin temsili yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür:
Émile Durkheim: Din, kutsal şeylerle ilgili inanç ve amellerden mürekkep
birleşik/bütüncül bir sistem olup dokunulmaz ve yasak kabul edilen şeylerle ilgili öyle bir
inanç ve ameller bütünüdür ki müntesiplerini bir tek manevi/ahlaki cemaat hâlinde, Kilise
diye adlandırılan bir cemaatte birleştirir.
Ludwig Feuerbach: Din, en azından Hristiyanlık, insanın kendisiyle, daha doğrusu,
kendi öz tabiatıyla (yani öznel tabiatıyla) ilişkisidir. Fakat kendi tabiatıyla ilişkisi derken
kendisinin olandan apayrı bir tabiat göz önünde bulundurulmaktadır. İlahi varlık insandan
başka bir şey değildir. Yahut nesnelleşmiş bir fert olarak insani sınırlılıklardan uzak ve
arınmış bir insan tabiatından (yani derince düşünülmüş ve başka farklı bir varlık olarak saygı
gösterilen beşerî tabiattan) başka bir şey değildir. İlahi tabiatın tüm sıfatları bu sebeple insani
tabiatın sıfatlarıdır.
Karl Marx ve Frederic Engels: Din, insanı üretmez insan dini üretir. Başka bir deyişle
din, daha kendini bulamamış veya bulmuşken yeniden kaybetmiş insanın öz bilinci ve öz
duygularıdır. Fakat insan dünyanın dışından ansızın birdenbire gelip yerleşmiş soyut bir varlık
değildir. İnsan bir insan dünyasıdır, bir devlettir, bir toplumdur. O (Din) ise insan özünün
hayali bir gerçekleşimidir. Çünkü insan özü gerçek bir realiteye sahip değildir.
Talcott Parsons: Din, anlaşıldığı kadarıyla insanların çeşitli cemiyetlerde geliştirdikleri
inanç, amel ve kurumlar bütünü olup bu inanç, amel ve kurumlar ampirik-araçsal anlamda
akıl tarafından anlaşılabilir ve/veya denetlenebilir olmadığına inanılan, insanların hayatlarının
bu veçhesine ve bu tür durumlara cevap olarak geliştirilmişlerdir. Bu inanç, amel ve
kurumlar; insanın evrendeki yeri ve gerek fert olarak gerekse hemcinsleriyle olan ilişkisi
bakımından kendi kaderine anlam veren değerler hakkında asli bir etkiye sahip gibi algılanan
ve hissedilen, insanın tabiatüstünün varlığına dair anlayışına ilişkin eylem ve olaylara yapılan
çeşitli atıfları içerecek bir önem atfettiği şeylere karşı bir cevap niteliğindedir.
Robert Bellah: Din, insanı varlığının nihai mevkilerine bağlayan sembolik bir şekiller
ve ameller bütünüdür.
J. Milton Yinger: Din, öyle bir semboller, ameller ve inançlar sistemidir ki onunla bir
insan topluluğu, insan hayatının gördüğümüz şu ölüm, ıstırap ve kötülük gibi nihai
problemleriyle baş etmeye çalışır.
Thomas Luckman: Dünya görüşü, objektif ve tarihî-sosyal bir realite olarak esas
itibariyle dinî bir fonksiyon icra eder ve biz onu dinin iptidai şekli diye tanımlarız. Bu sosyal
form insan cemiyetlerinde evrensel bir olgudur. Dünya görüşü öyle ihatalı bir anlam
sistemidir ki içerisinde zaman, mekân, sebeplilik ve gayelikten oluşan sosyal olarak ilişkili
kategoriler, realitenin parçalara bölündüğü ve parçaların birbirleriyle ilişkili olduğu çok özgül
yorumlayıcı şemalarla üstün olarak belirlenir. Din, insan organizmasının kendi biyolojik
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tabiatını objektif, ahlaken sınırlayıcı ve mana âlemlerinin tümünü kucaklayan bir yapı
sayesinde yüceltme kabiliyetidir.
Peter L. Berger: Sosyal olarak kurulan düzen (nomos) ne zamanki verili kabul edilen
bir varlık özelliğine ulaşırsa, o zaman kendi manalarıyla evrende var olan manalar bir bakıma
birleşmiş olur. Nizam ve âlem (nomos ve kozmos) sanki aynı yer ve zamanda var olmuş
gibidirler. Din, kutsal kozmosu kuran insani bir girişimdir. Başka bir deyişle din, kutsal bir
şekil içerisinde bir kozmikleşmedir. Burada kutsalla kastedilen insanın dışında fakat yine de
onunla ilişki hâlinde olan ve tecrübe dünyasının muayyen nesnelerinde yerleştiğine inanılan
bir güçtür.
Roland Roberson: Dinî kültür, ampirik ve ampirik üstü müteal bir gerçeklik arasındaki
bir ayrıma özgü olan inançlar, semboller (ve onlardan doğrudan çıkarılan değerler) bütünüdür.
Ampirik varlığın işlevi ampirik olmayana göre arz ettiği öneme bağlıdır. Dinî fiil ampirik ve
ampirik üstü ayrımın kabul ve itiraf edilmesiyle şekillenen bir fiildir.
Max Weber: Dini tarif etmek yani ne olduğunu söylemek böyle bir çalışmanın başında
mümkün değildir. Şayet yapılacaksa tarife sadece araştırmanın sonunda girişilmelidir. Özel
bir sosyal davranış şeklinin şartlarını araştırmayı görev olarak addederken bizim ilgimiz dinin
özü değildir. Dinî davranışların haricî gelişimi o kadar farklıdır ki bu davranışı ancak
subjektif tecrübe açısından fertlerin ilgilendiği fikir ve amaçları, kısacası dinî davranışın
anlamı bakış açısından anlayabiliriz.
Joachim Wach: Dinî tecrübe diye adlandırılabilecek tanımlama için dört şeklî ölçekten
hareket etmek gerekir: Nihai gerçek olarak tecrübe edilen şeye karşı cevap. Nihai gerçek
olarak bilinen şeye karşı toptan varlığın toptan cevabı. İnsanın kaldırabileceği en kesif
tecrübe. Pratik olarak insanı harekete geçiren bir sorumluluk, yani başka bir deyişle zorlayıcı
girişim. Öte yandan dinin ifade şekilleri evrenseldir: teorik ifade (doktrin), pratik ifade (kült,
ibadet), sosyolojik ifade (cemaat).
Gustave Mensching: Din, kutsalla tecrübi bir şekilde karşı karşıya gelme ve kutsal
tarafından etkilenen insanın cevap veren davranışıdır.
Clifford Geertz: Din, genel bir varlık düzeni kavramları formüle etmekle insanlarda
güçlü, yaygın ve uzun süreli tabiat, duygu ve içgüdüler oluşturma faaliyeti gören, bunu
yerleştirmeye çalışan bir semboller sistemidir. Bu kavramlar her ne kadar tabiat ve
içgüdülerin tek başlarına gerçekçi göründüğü bir gerçeklik hissiyle örtülse bile bu faaliyet
devam eder.
Jack Goody: Dinî inançlar, insani olmayan güç merkezleri insani modele
kazandırıldığında mevcuttur. Dinî aktiviteler kendi kendilerine sadece bir kazanma ameliyesi
değil, aynı zamanda bu güç merkezlerinin varlığına götüren tüm davranışlardır.
Thomas F. O’dea: Din tecrübe edilemez veya tecrübe üstü manaları, tecrübe dışı veya
tecrübe üstü manalarla kontrol etmektir. Fakat şu zihnî hazırlığın bulunmasını da eklemeyi
ihmal etmez; kontrol etme dinî tavrı yeterince tanımlamakta hem doğru bir şey değildir hem
de başarısız kalır.
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Redcliffe Brown: Din, bizim dışımızdaki bir güce, yani manevi ve ahlaki
diyebileceğimiz bir güce bağlılık duygusunun şu veya bu şekilde ifade edilmesidir.
Edvard Tylor: Din, manevi/ruhi varlıklara inançtır.
Rodney Stark ve Charles Glock: Din, bir inanç sistemidir ve dinî pratik ve takvayı icra
etmesi beklenen takipçiler topluluğudur. Nihai gerçeğin bilgisinin doğrudan ve subjektif
tecrübesinin beklentisi, inanç ve akidelerin temel kaidelerinin bilgisi ve ister dinî bütünlük
isterse onu takip etmenin bir bölümü olan fiillerin neticesidir.
Erich Fromm: Din, ferde bir bakış/yönelme çerçevesi ve bağlanma objesi veren ve bir
grup tarafından paylaşılan, her bir düşünce ve eylem sistemidir.
Davis Kingsley: Din denen şey, topluma güç veren duyguları onaylayan, aklileştiren
ve destekleyen bir sistemdir.
Rudolf Otto’nun oldukça sık tekrarlanan bir tarifini bu tanımlamalardaki çeşitliliği
dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Ona göre, din kutsalın tecrübesidir. Bu tanımlama
dinin özüne ilişkin yaklaşımları kısaca özetlemekte ve dinin deneyim boyutuna vurgu
yapmaktadır. Hiç kuşkusuz bu tanımlama biçimi, kendine ancak laik ve seküler bir dünya
tasavvuru içinde yer bulmaya başlayan kutsal kavramı üzerinden dine bakmaktadır. Nitekim
modern yaşama formları içinde dinî olan (: kutsal) ve olmayan (: profan) şeklindeki bir
ayrımdan söz etmek artık yaygın bir ilgi hatta kabul görmeye başlamıştır. Kutsal, bu
çerçevede aşkın (müteal, transandantal) olanı ifade ederken; dindışı da kutsaldan artakalan
ancak onu dışarıda bırakan hâkim seküler dünyayı ifade etmektedir. Bu ayrımlar hiç kuşkusuz
içinde yaşadığımız zaman ve tarih aralığının fonksiyonel hâle getirdiği yaklaşımlardan
beslenmektedir. Ne var ki bugünü olduğu gibi geçmişi de ancak içinde yer aldığımız bu
dünyanın kavramlarını, düşünme stillerini, belli başlı yol ve yöntemlerini dikkate alarak ele
almaya mecburuz. Nitekim modern yaklaşım da aynı kodlardan hareketle dini, bir yönüyle,
otoritesinin bireyin özel hayatının bir bölümüne indirgenmesi şeklinde, diğer yönüyle de
içeriğini genişletmek ve böylece teolojik tutarlılığını ihmal etmek suretiyle yeniden
tanımlama yolunu seçmektedir.
Dikkat edildiğinde yukarıdaki tariflerin her birinde dine aynı modern paradigma
içinden bakışın hâkim bir tema olarak öne çıktığı görülmektedir. Bu nedenle modern
bağlamda yapılan dini tanımlama ve tasvirlerin çoğu din-dünya ilişkileri konusundaki
ayrımların altını çizmekte hatta din eğer var olacaksa, bu amaçla varlığını ancak
sekülerleşerek yani, kendini bu dünyalık bir fenomene dönüştürerek sağlayacağını ihsas
ettirmektedir. Kısaca bu tarifler, dinin aktüel durumuna odaklanılarak, din-dünya ayrımını
merkeze taşıyan bir tanımlama arayışını yansıtmaktadırlar. Böylece söz gelimi iki yüzyıl
öncesinin belli başlı din tarifleri bile günümüzde anlamsız görülebilmektedir.
Ortak niteliklerden hareket edildiğinde çoğu kere dinler, otoritesini Tanrı’dan alan ve
kutsal bir dünyayla kurulu ilişkileri düzenleyen örgütlenmiş bir kurallar sistemi şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu durumda din kavramı, analitik düzeyde üç ayrı biçimde varlık
bulmaktadır. O, ya tarihsel bir inanç, eylem ve kurallar sistemi olarak, ya devletin
örgütlenişi içinde uyumlaştırılmış, topluma yol gösterme amacıyla dünyevi toplum
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eylemleri içinde eritilmiş olarak; ya da kişinin davranışlarını özel bir örgütlenişe
bağımlı ya da bağımsız inanç bağlantıları içinde yürütme türü olarak şekil
kazanmaktadır.
Dinler tarihinin verilerinden hareket edildiğinde farklı kültür, topluluk ve bireylerde
din kavramının değişik biçimlere sahip olduğu açıkça görülür. Öte yandan dinsel gelenekler
ve bu geleneklerin gündelik gerçekliğe yansıyan uzanımlarına dikkat edildiğinde tüm dinlerin
genelgeçer vurgulamalarıyla da olsa belli başlı noktalarda benzeştikleri anlaşılır. Öyle ki
niteliği, mesajı, yönelimi ya da insanlardan beklentileri ne olursa olsun herhangi bir din, son
tahlilde, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan
inançlar, öğretiler, değer yargıları, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal
yapılarıyla birlikte bir bütünsellik içindedir. Bu tanımlamadaki belli başlı ögelere dikkat
edildiğinde açıkça fark edilebileceği gibi dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin
doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu anlamda bir tanrı biçiminde tasarımlanması zorunlu
değildir; çünkü bu tür bir tanrı kavramını bütünüyle ya da büyük ölçüde dışlayan dinler de
vardır. Dolayısıyla din kavramı, insanın Tanrı’yla ya da tanrılarla ilişkisinden çok daha
geniş kapsamlı bir şekil almaktadır. Yine de yaygın ve en çok bilinen formlarıyla din,
çoğunlukla aşkın (doğaüstü-fizikötesi) bir dünyanın varlığı öğretisinin temelini oluşturduğu,
yanı sıra kutsal bir söylemi ahlaki ögelerle ilişkilendiren ibadet ve uygulamalara (ayin, ritüel,
mensek), değer ve kurumlara sahip bir inançlar bütünü olarak görülmektedir.
Hiç kuşkusuz amacı insan ve toplumu kavrayıp açıklamak olan sosyoloji ve bu bilimin
çeşitli alt disiplinleri de din kurumu ya da kavramı üzerinde durmak zorundadır. Çünkü din,
insan ilişkilerini, insan tutum ve davranışlarını, toplumsal hayatı belirleyen temel yapılardan
biridir. Bu nedenle en başta din sosyologları, araştırmalarında ağırlıklı olarak dinin tezahür
biçimlerinin izahını yapmaya ve bu fenomenin toplum hayatının bütünü içindeki yerini
belirlemeye yoğunlaşmaktadırlar. Bu çözümlemelerden çıkan ortak sonuçlara göre din, her
şeyden önce insan aktivitesiyle kurulmakta ve her daim mevcut olan kaos karşısında
kendi kendini korumasını bilen kutsal bir kozmos kurumu olarak her şeyi
kucaklamaktadır. Nihayet bu çerçevede din ile sosyal yapı, dayanışma ve kurumsallaşma
arasındaki ilişkiler bilimsel bir yöntemle yeniden ele alınmakta, onun sosyal bağlayıcılığı olan
etkili bir inanç sistemi olduğu da teyit edilmektedir.
Bütün bu sosyolojik ilgi ve tanımlamalardan hareket edildiğinde öne çıkan ana
temanın dinin toplumsal fonksiyonlarında kilitlendiğini görmek mümkündür. Nitekim din
sosyolojisinin öncüleri arasında yer alan Max Weber (1864-1920) dini, toplumsallaşma
sürecindeki ana faktörler arasında sayarken; Émile Durkheim de (1858-1917) onu insani
dayanışmanın temel karakterlerini belirleyen baskın bir unsur olarak betimlemekteydi. Aynı
şekilde Vilfredo Pareto da (1848-1923) dini, insanın kendi kendini sürekli kandırma/ikna
etme biçimindeki fonksiyonuna işaret etmektedir.
Dinlerin temel amacı dünyayı açıklamak değil somut yaşantılardan esinlenerek
dünyaya anlam kazandırmak, insanın çevreyle baş edebilmesini, kendi varoluşunu
omuzlayabilmesini, başkalarıyla birlikte yaşayabilmesini sağlamaktır. Birçok düşünür dinî
tecrübenin, kutsal sayılan gerçekliği ve insan yaşamının amaçlarını konu aldığı ölçüde, insan
tecrübesinin bütün öteki biçimleriyle ilişkili olduğu görüşündedir. Bu ilişkilerin incelenmesi
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ilahiyatın ve din felsefesinin konusunu oluşturur. Ne var ki bunun için de dinî tecrübeyi ve
dinî öğretileri öteki bilişsel ve düşünsel etkinliklerden ayıran başlıca özelliklerden birine,
bunların salt kavramsal dile indirgenmesi olanaksız, kendi kuralları olan simgesel bir dilde
anlatımını bulduğu gerçeğine de bigâne kalmamak gerekir.
Dinin gündelik gerçekliğe yansıyan yüzü daha çok dinsellik ve dindarlıkta
şekillenmektedir. Ancak bireysel bir yaşantı olarak dinî tecrübenin, birbirini bütünlediği ya da
dışladığı varsayılan değişik yansımalarından da söz etmek mümkündür: Kutsal gerçekliğin
bilincine varmaktan kaynaklanan huşu, onun karşısında ürpererek saygıyla eğilme;
insanın yaratılmış bir varlık olduğunu vurgulayan mutlak bağımlılık bilinci; insanı hem
sevgisiyle kuşatan, hem de yargısıyla titreten bir güç ya da kişileşmiş yüce bir varlık
olduğunu kavrama; kutsal gerçeklikle bir olma; evrendeki kalıcı doğruluğu ya da gizli
düzeni algılama; bütünüyle öteki gerçeklikle yüz yüze gelme; insanı tepeden tırnağa
dönüştüren bir gücün varlığını yaşama vb. gibi. Dinî tecrübe her zaman insanın gerçek
benliğini, yaşamı kutsallaştıran gücünü, bütün varoluşun temelini ve amacını arama çabasıyla
ilişkilidir. Bu nedenle iyi bir insan yazgısının gizi karşısında yaşama ağırbaşlılıkla yaklaşma,
kutsal gerçeklikle yüz yüze gelmenin uyandırdığı korku ve lekelenmişlik kaygısı, artık
tanrısal varlığa ulaşan yepyeni ve sağlam bir yaşam yoluna adım atmış olma bilinci, tanrısal
iradenin bağışlayıcılığı inancından kaynaklanan esirgenme duygusu, bireysel benliğin
sınırlarından kurtulma coşkusu gibi yaşantılar da dinî tecrübenin dokusunu oluşturur.
Her türlü dinî tecrübenin odağında yer alan öteki ya da kutsal gerçeklik, değişik
dinlerce birbiriyle ilişkili başlıca üç ayrı biçimde kavramlaştırılmaktadır:
1. Evreni ve insanın kaderini yöneten, ama kişileşmemiş kutsal düzen,
2. İnsanın ancak gereğince arındıktan sonra huşuyla yaklaşması gereken kutlu güç,
3. Bütün sonlu gerçekliklerin sonul birliği ve uyumu, her şeyi bağrında toplayan Bir;
insanı ve dünyayı aşmakla birlikte hem insanla, hem de evrenle ilişki içinde olan kişileşmiş
varlık.
Kutsal gerçeklik aşkınlığı ya da içkinliği bakımından da başlıca iki biçimde kavranır.
İnsandan ve evrenden ayrı, ikisiyle de özdeşleştirilemez nitelikte düşünülen kutsal gerçeklik
aşkın terimiyle nitelenir; evrenin belirli bir ögesiyle, örneğin insanla ya da kozmik düzenle
bir ölçüde ya da tümüyle özdeşleştirilen kutsal varoluş ise içkin sayılır. Evreni ve insan
yazgısını yöneten kişileşmemiş kutsal düzen (örn. Logos, Tao, Rta, Aşa) biçimindeki kutsal
gerçeklik kavramı içkinlik kutbunu oluşturur. Buna karşılık Musevilik, Hristiyanlık ve
İslam’da en yüksek anlatımını bulan kişileşmiş tanrısal varlık kavramı ise aşkınlık kutbunda
yer alır.
Dinsel deneyimin ilk somut dışavurumu, bu deneyimin nesnesine yönelik tapınmayı
düzenli bir çerçeveye, belirli kurallara bağlayan etkinliklerdir (ibadet, ritüel). Kutsal
gerçekliği yücelten ve görkemini vurgulayan anlatım biçimleri, dua yoluyla ona seslenme ve
onunla ilişki kurma çabası, bazı somut nesnelere görünmez kutsal gerçekliği simgeleme
işlevinin yüklenmesi, gene kutsal gerçekliğin etkinliğini simgeleyen kutsama işlemleri, sevinç
ve esenlik duygularını dile getirmek amacıyla genellikle belirli müziksel biçimlerin
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geliştirilmesi, kutsal gerçekliğe ya da onun adına kurban ya da sunu adama vb. tapınma
etkinliğinin değişik biçimleridir. Genellikle yazılı ve sözlü ifadeler ile kutsal müziği bir bütün
içinde sunarak inanan kişiyi kutsal gerçekliğin huzuruna getirmeyi amaçlayan ayin kuralları
da bu etkinliğe bir düzen kazandırır.

1.2. Din ve Sosyal Gerçeklik
İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanın fiziksel varlığına ilişkin kök arayışları nereye
dayandırılırsa dayandırılsın onun toplumsal bir varlık olarak sahip olduğu gerçeklik hiçbir
şekilde tartışma konusu edilememektedir. İnsanı Tanrı iradesinin tecellisi olarak gören
yaklaşımlar kadar onun ortaya çıkışını aşkın bir iddiadan ısrarla uzak tutmaya çalışan evrimcipozitivist yaklaşımlar da sonuçta genelgeçer bir toplumsallığın her durumda ve koşulda
geçerli olduğunu teslim ederler.
İnsanın varlık dünyasında yerini alışı her şeyden önce onun kendi dışındaki
türdeşleriyle birlikte ortaya koyduğu sistematiğe, üretim, verimlilik ve kültüre bağlı olarak
değişkenlik kazanır. İnsan hakkındaki bilgilerimizi götürebileceğimiz en derin tarihsel
köklerde bile rahatlıkla ulaşılabilecek veriler, her şeyden önce bir toplumsallıkla karşı karşıya
gelindiğini göstermektedir. İster yazı öncesi ister sonrası olsun her bir insan tekinin kendi
türdeşleriyle birlikte ortaya koyduğu toplumsallıklar zayıf ya da güçlü özellikler taşımasına
bakılmaksızın onu, yaşamını anlamlı kılan bir tecrübeyle buluşturmaktadır. İnsanın bireysel
tercihleri, yönelim ve söylemleri bile öncelikle daha geniş bir spektrumda toplumsal
gerçekliği hesaba katmayı gerektirmektedir.
İnsanın toplumla olan ilişkisi her şeyden önce bir karşılıklılık esası üzerine
kurulmuştur. Topluma, orada üretilen bilgi, zihniyet ve kültür dünyasına dâhil olan insan
öncelikle burada hazır bulduğu bir evrene belli bir mesafe bilinci içinde katılarak kendi
kişiliğini, kimlik ve siyasetini inşa etmektedir. Toplumsal akışkanlığın kendi doğası içinde
zenginleşen fikriyat, somut eylem dünyası içine katılan her bir insanı özneleşme sürecinde
biçimlendirmekte, süreç içinde ortaya çıkabilecek türlü farklılaşmalara rağmen mevcut yapı,
ona aidiyet ve mensubiyet duygusu üzerinden temel referans değerlerini kazandırmaktadır.
İnsanın içinde kendine yaşama alanı bulduğu bu yapı, aileden mahalleye oradan da
şehir ve devlete kadar uzanan geniş bir çerçevede onu başka aidiyetlerden, mensubiyet ve
referanslardan ayıran kendine özgü niteliklerle biçimlenmektedir. Bir toplumun için(d)e
doğmak, o toplumun belli başlı yapılarına katılmayı, kendi farkındalığını üretme sürecinde bu
hazır sistematikle ilişkiye geçmeyi gerektirmektedir. Toplumla aile, cemaat ya da başka
ortaklıklar temelinde bir araya gelen insan, sonuçta belirlenmiş değer ve davranış
örüntüleriyle kendine yeni bir yer bulmaktadır.
Burada insanın mı toplumu yoksa toplumun mu insanı ortaya çıkarıp inşa ettiğine dair
bir öncelik ve sonralık tartışmasına girmek anlamsızdır. Çünkü insan, hem içinde yaşadığı
toplumun hasılasıdır hem de toplumun her bir üyesiyle birlikte ortaya koyduğu havsalanın
biricik parçasıdır.
Hepimiz önceden tasarlanmış ve düzenlenmiş bir hayatın içinde kendimizi
bulmaktayız. Fantastik çıkarımlar bir tarafa bırakılırsa insanın kendi başınalığına ya da yalnız
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yaşamanın ideal ve gerçekleştirilebilir bir tarzı olduğuna ilişkin hiçbir hayat tecrübesi sıra dışı
bir iddiadan öteye geçemez ve bu iddianın bir makuliyet temelinden söz etmek mümkün
değildir. Varlık dünyasında kendimize açılan her yer aslında burada geliştirip tamamlanacak
bir rol demetinin sınırlarını da belirler. Dinî açıklamalarda genellikle kader kavramıyla
ifadelendirilen bu durum genel sosyoloji literatüründe doğanın ve gündelik hayatın yasalarına
bir şekilde tabi olmak ya da mücadele etmek şeklinde ifadelendirilmektedir.
Katıldığımız hayat, bizim irademiz dikkate alınarak düzenlenmediği gibi biz de böyle
bir beklenti içinde kendimizi kurgulamaya ihtiyaç duymayız. İçine doğduğumuz çevreyi bir
sosyalleşme süreci olarak tanımlamak mümkündür. Farklı bileşenleriyle bu durum, siyasetten
ekonomiye, dinden kültüre hemen her alanda yapılanmış bir dizi kurumsal pratiğiyle bizi
verili bir düzeneğe davet etmektedir. İrade ve tercihlerimizle içine dâhil olduğumuz bu hayat
sonuçta söz konusu düzenek etrafında kendimizi şekillendirme ya da mevcut sınırları zorlama
çabasından başka bir şey değildir.
İçinde yaşadığımız dünya bir yanıyla doğayı, doğanın genelgeçer yasalarını içerirken
bir yanıyla da diğer tüm varlıklarla arasına esaslı bir fark koymayı başaran insanın ilişki
biçimlerini, duruş ve ikilemlerini yansıtır. Doğayı kontrol altına alma, ona hükmetme ve onu,
tüm verimlilikleriyle birlikte insanlığın emrine amade kılma çabası söz konusu mücadelenin
en tipik alanlarından biridir. İnsanın doğayla kurduğu bu ilişki hiç kuşkusuz tek taraflı bir
ilişkidir. İnsanın insanla kurduğu ilişkide ise artık tek taraflılık söz konusu değildir. Farklı
iradeler, farklı tahayyüller, inanç ve arzular birbirleriyle kıyasıya yarış hâlindedirler. Rekabet
her zaman bir çatışmaya yol açmaz: bazen de bu gerilim bir uzlaşmayla nihayet bulacaktır.
İnsanlar arası ilişkiler kurumsallaştıkça karşımıza aile, mahalle, ahlak ve devlet gibi
yapılanmalar çıkacaktır. Irk, millet, kültür, din vs. gibi yapılarıyla insanlar kendi varlık
alanlarını yeniden mütemadiyen genişleterek tanımlayacaklardır. Bu tanımlamalardaki
süreklilik ise en başta gelenek kavramını işlevselleştirecektir. Sonuçta varoluşsal kökler
ontolojiyi, bilişsel kökler epistemolojiyi dikkate almamızı gerektirecektir. Hepimiz varlık
dünyamızdaki huzuru, bağlı bulunduğumuz epistemolojiden alırız. Epistemoloji bizim
dünyayı tanımlama, anlama ve açıklama kudretimizi besleyen etkin bir damar, güçlü bir
referans dünyasıdır. Yeni açılımlar, yeni kurgular hatta yeni söylemlerle dünyayı
biçimlendirme gayretimiz olabilir ama bu, her zaman verili bir epistemik dünyanın izleğinde
gelişir. Öyle ki hepimiz aynı evrende farklı dünyalar içinde yaşarız. Epistemolojik düzeydeki
anlamlandırma çabamız, evrene ilişkin tasavvuratımız bizi başkalarından ayırır. Her bir insan
teki diğerlerinden ayırt edilebilir bir farklılık ve öznelliğe sahip olsa da etnik, kültürel ya da
dinsel şemalar içinde inşa edilen evrenimiz kimi ortaklıklarla bizi birbirimize yaklaştırırken
kimi tercihlerimizle de diğerlerinden ayırır, bizi onlardan uzaklaştırır. Bu farklar aynı
kategoriler içinde de oluşabilir. Sonuçta farklı aidiyetler, değer ve referanslarla bütün bu
ayrışmalar, insanlık âleminin sınırlarını genişleten kalıcı bir çeşitlilik yaratır.
İçinde yaşadığımız dünya bizden her daim bir açıklama bekleyecek derecede müphem
ve girift bir alan özelliği taşır. Sosyoloji de diğer sosyal bilimler gibi bu gizemli yapıyı
çözümleme çabası içindedir. Reel dünyanın yapısal özelliklerini keşfetme çabası doğa
bilimlerine alan açarken, insan ilişkilerinin temel boyutları sosyal bilimler tarafından ele
alınır. Bu bağlamda insanın bireysel ve toplumsal varlığına ilişkin entelektüel ve varoluşsal
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soruları ise felsefe ve din cevaplamaya çalışır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse her
zaman başka bir açıklamaya imkân verecek derecede biteviye farklılaşan dünyayı anlamak ve
açıklamak gerekir. Bu beklentiler içinde din ve bilimsel faaliyetin ürettiği cevaplar gündelik
gerçekliğin bilgi ve zihniyet dünyasının şekillenmesinde tatminkâr olabildikleri ölçüde
yönlendirici, yapılandırıcı ve şekillendirici roller üstlenirler.
Gözlemlenen fiziksel ve doğal hadiseler ya da insan temelli ilişki dünyasını besleyen
değer ve tercihler, kendimize mal ettiğimiz paradigmalar eşliğinde değerlendirilir ve
yorumlanır. Dünyaya ilişkin bakış açılarımız, içinde olup bitenlere karşı geliştirdiğimiz
yargılarımız, insan ilişkilerini sistematik bir paradigma eşliğinde okumamıza fırsat verir.
Paradigmalar hayatın ve âlemin giriftleşmesine paralel olarak da iflas eder. Güncelleme uğraşı
paradigmaların imkânlarını genişletmekten çok onun totaliter-dogmatik bir yapı üretmesine
neden olur. Paradigmatik yoksulluk yeni arayışların önünü açar. Böylece paradigmalar gider,
yeni paradigmalar devreye girer. Ancak bu değişim yüzyıllar alır. Paradigmaların dönüşümü
ya da el değiştirmesi, son tahlilde yine aynı epistemolojik haritalar içinde gerçekleşir. Her bir
paradigma kök olarak aynı epistemolojik referans setine uyum sağlama çabası içinde kendini
meşrulaştırır. Paradigmalar bizi aynı referans kümesine, aynı ontolojik ve epistemolojik
dünyaya gösterebildikleri uyumla ikna ederler. Bu oldukça karışık gibi görünen yapı, dünle
bugün arasındaki özdeşlikler kadar, farklılık ve zıtlıkları da ifade edip kabullenmeye bizi
hazırlamaktadır.
Her paradigma dünya tasavvurunu verili bilgi sitemleri üzerine inşa eder. Dünyayı
aşkın bir referansla açıklama çabası genelde dinlerin bir özelliği olarak görülür. Felsefe dinin
cevaplandırdığı her bir soruyu cevaplanmış hâlleriyle bile olsa bizatihi bir sorun olarak
yeniden kodlar ve üzerine gitmekte ısrarcı olur. Dinlerin, felsefenin ya da gündelik bilginin
rehberliğinde yaşam alanları yeniden şekillenir ve bir dünyaya kulak kesilmek sanki o
dünyanın limitlerini bilmek, ondan haberdar olmak anlamına gelmeye başlar.
Geleneksel toplumlarda dünya tasavvuru önemli ölçüde dinsel söylemlerin rehberlik
ve refakatinde sağlanır. Dünyayı anlamak Tanrı’yı anlamanın bir anahtarı olarak görülür.
(Nefsini bilen Tanrı’yı bilir) Dinler hangi nitelik ve vasatta olursa olsun kendi
müntesiplerini belli ilke, değer ve algı etrafında şekillendirmeye çalışır. Örgütlü ve
kurumsallaşmış dinî yapılar, kendi ideal karakterlerini oluştururken belli bir referans setinin
dikkate alınmasını zorunlu kılar. Böylece bir dine mensup olmak demek o din ile kurulan
ilişkinin düzeyine bağlı olarak değişiklik arz etse de sonuçta sembol, atıf, aidiyet ve bağlılık
vurguları gibi pek çok konuda yeni bir tabiiyet gerektirir. Örneğin; bir Müslüman kendi dinî
kimliğini, bağlı olduğu prensipler çerçevesinde devam ettirmeye çalışır. Bu bağlamda inanç,
ibadet, ahlak, bilgi ve diğer uygulama alanları kimliğin temel bileşenleri arasında yer almaya
başlar.
Ancak burada şunu da ifade etmek gerekir ki dinin toplumla olan ilişkisi onu oluşturan
üyelerin her biri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan bir kontrol ağından çok daha geniş bir
çerçeve üretir. Toplumsalın her bir ögesi sonuçta dinsel olanın ürettiği inanmışlık
standartlarına ek olarak ortak zihniyet ve aidiyet ortamında da kabul edilebilir bir denge
sağlamaya özen gösterir.
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Bir başka açıdan bakıldığında da din, öncelikle toplum yaşamındaki düzensizlik ve
çatışma eğilimlerine bir düzen getirme çabasıyla ilişkilendirilebilir. Kişisel ve toplumsal
bunalımların sürekliliği, insan kavrayışını aşan bir gizem ve anlamsızlık duygusu bu tür
eğilimlerin dışavurumudur. Toplumların bunalımları aşabilmek ya da hafifletebilmek
amacıyla geliştirdiği düşünsel, hukuksal, ahlaksal ve büyüye dayalı sistemler, gerçekliğin
sürekli aşındırıcı direncini aşamadığı sürece bir noktada etkisiz kalır. Buna karşılık dinler,
belirli bir toplumsal grubun temel bunalımlarını ve anlamlandırma ihtiyacını, yaşanan
gerçekliği öteki gerçeklik yönünde aşarak tanımladığı, bu sorunları hafifletmenin temel
yollarını belirlediği ve bütün çabalara karşın bunalımların önünün alınamamasına bir
açıklama getirdiği inanç ve davranış sistemleri olarak görülebilir.
Din, fonksiyonel açıdan, bir ölçüde çelişen iki tür ihtiyaca cevap vermektedir. Bir
yandan toplum düzeyinde sürekliliğin ve istikrarın korunması, bireysel davranışların önceden
kestirilebilmesi, bireylerin bunalım koşullarındaki olası yıkıcı tepkilerinin denetlenebilmesi
gerekir. Öte yandan da bireyler düzeyinde gerilim, suçluluk, boğuntu ve hüsran duygularının
üstesinden gelinebilmelidir. Ama toplumda bütünleşmeyi pekiştiren süreçler, bireyleri yeni
özverilere zorlayarak boğuntu duygusunu daha da güçlendirebilir; buna karşılık bireyler de
kurtuluşu toplumsal düzeni sarsacak yollarda arayabilirler.
Dinin gerçekte birbirini bütünleyen bu iki karşıt işlevi, dinsel örgütlenmenin ya da
dinsel birliğin değişik türlerinde yansımasını bulur. Hiyerarşik biçimde örgütlenmiş dinsel
kurumlar (örn. Hristiyanlıkta Kilise) ilke olarak bütün toplumla örtüşmeyi, dolayısıyla en
ileri bütünleşmeyi amaçlar; bu nedenle öğretiye uygun doğru davranış biçiminden çok,
biçimsel ayin kurallarına ve inanç ilkelerine ağırlık verir. Alman Kilise tarihçisi Ernst
Troeltsch’a göre Hristiyanlıkta Kilise, devletle ve egemen sınıflarla bütünleşerek, toplumsal
düzenin ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştür. Buna karşılık mezhep ve tarikat biçimindeki
dinsel örgütlenmeler, ilke olarak, başat iktidar yapılarının dışında kalmış grup ve bireylerin
gereksinimlerini karşılamaya dönüktür. Hiyerarşik bir örgütlenmenin bulunmadığı ve din
bağının, doğuştan belirli bir toplumun üyesi olmakla kendiliğinden örtüştüğü dinler ise
(büyük ölçüde İslam, bir ölçüde Musevilik, Budacılık, Hinduizm) din birliğinin ne ölçüde
kurumlaştığı ya da ne ölçüde yataylaştığı bakımından incelenebilir. Öte yandan dinlerin inanç
ilkeleri, simgesel anlatım biçimleri ve tapınma kuralları, özellikle halk kültürünün özgün
yapılarıyla iç içe geçtikçe seçmeci ve karma bileşimler de ortaya çıkabilir. Hemen hiçbir
dinin, tarih boyunca yayıldığı bütün ortamlarda, bütün ögeleriyle bağdaşık bir sistem
özelliğini koruduğu söylenemez. Durkheim’a göre hiçbir din tek bir düşünceye, uygulandığı
koşulların farklılığına karşın özünde değişmez kalan tek bir ilkeye bağlanamaz. Her din,
birbirinden ayrı ve görece tekilleşmiş parçaların oluşturduğu bir bütündür. Gene her din, her
biri belirli bir özerklik kazanmış değişik kültlerin birliğinden oluşur.
Toplum ile din arasındaki ilişkilerin niteliği Marx’tan beri daha özgün sayılabilecek
formülasyonlarla tartışılmaya başlanmıştır. İnsanı doğrudan Tanrı takdirinin bir ürünü olarak
tasarlayan yaklaşımları dışlayan bu perspektife göre din bir üstyapı kurumudur ve bu durumda
toplumsalın gerçek sınırlarını, hareket ve dönüşümünü belirleyen altyapı kurumları, din dâhil
türlü değişkenleri de dönüştürecek ve yapılandıracaktır. Bu yer yer tartışmalı sayılabilecek
iddiayı doğrulayacak örnekler yok değilse de bütünüyle genelleştirilebilir bir teori olarak
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kabul etmenin zor olduğu bir yaklaşımdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de gündelik
yaşam pratiklerinde dinin temel buyruklarına sıkı bir şekilde bağlanan ve inanç ve ibadet
alanındaki tercihlerine bağlı olarak belli bir ahlaki yeterlilik peşinde olan pek çok insan ve
pek çok toplumdan söz etmek pekâlâ mümkündür.
Tarihsel ve toplumsal hareketlilik insanı olduğu ölçüde dini de müdahaleye açık bir
hâle getirebilmektedir. Derin çalkantılar, sosyo-politik ya da ekonomik düzeydeki
farklılaşmaların etkilediği zihniyet yapıları, geleneksel kabulleri tartışmasız onayladığı gibi bu
mirası yeni zamanların ruhuyla birlikte kökten biçimlendirme arzusunu da taşıyabilir.
İnsan bir dine inanmakla, ona bağlanmakla kalmamakta; aynı zamanda aşkın bir bilgi
sistemine, belli bir maneviyat disiplinine ve farklı bir değerler alanına tabi olmaktadır.
İnanma, daha başlangıç etabında bile aklı ve fikr(etmey)i gözden geçirmeyi, hesapla(ş)mayı,
azap veren soru(n)larla baş etmeyi, varlık ve hayatı ciddiye almayı gerektirmektedir. Böylece
sor(uştu)mayı, kafa yorarak derinleşmeyi, hakikat iddialarının takipçisi olmayı,
karşılaştırmalar yapmayı gerektiren sıkı bir tecrübe süreci başlamaktadır.

1.3. Türkiye’de Din Gerçeği
Türkiye örneğinde de durum pek farklı sayılmaz; burada da din genellikle mevcut
düzenek içindeki işlevi, rol ve statüleri üzerinden masaya yatırılmaktadır. Dinin gündelik
hayattaki görünürlüğü, kamusal-özel alanlar içinde nelere tekabül ettiği, modernlik
bağlamındaki uyum sorunları, verili siyasetle organik ilişkisi ve ondan talepleri, din ve dünya
arasında kilitlenmiş gerilim noktaları vs. de sonuçları ancak laiklik/sekülerlik tartışmalarının
birer parçası sayılabilecek şekilde ele alınıp sorgulanmaktadır.
Öte yandan bizde din konusundaki tercihlere dair yoklamalar daha çok kültürel bir
bakiyeyi sürdürüp sürdürmemek noktayı nazarından ele alınmaktadır. Hayata katıldığımız
çevrede, aileden mahalleye, resmî müfredattan küresel bilgi ağlarına kadar hemen her alanda,
hangi dine ya da inanç alanına sadık ve itaatkâr kalınacağı hususunda, bizi her zaman tatmin
etmesi beklenen kabullerimizin, istisnasız kendisine yaslanacağı bir makuliyet zemini daha
baştan oluşturulmuş oluyor. Bu referans dizgesi, içinde yer aldığımız evren bize her
zamankinden farklı görünmediği sürece bizi tatmin edecek açıklamalarını sürdürmeye devam
etmektedir. Bu ikna, ortak bir epistemolojinin anlam haritalarına gönderme yapmayı ihmal
etmediği gibi, verili paradigmanın kalıplarına uymaktan da geri durmamaktadır. Dini hâkim
paradigmanın dışında ya da üstünde tutmak yerine onu bu paradigmanın organik parçası, hatta
çok kereler bu paradigmanın açıklamasına mahkûm kılmak, kültürel devamlılık arzusunun bir
zaafı olarak açığa çıkıyor. Dine kültürel aidiyetler üzerinden bağlanmak, özde bir tür nostalji
sayılabilecek duygusal açıklıkları da harekete geçirmektedir. Bu da nahoş bir radikalizmden
silik kimlik repertuvarlarına kadar çeşitlenebilen müphem ve naif dindarlık formlarıyla
dinselliğin sahihlik/sahicilik vurgusunu görünmez kılmaktadır.
Günümüzde popüler din anlayışının, varlık dünyamıza, yaşam tercihlerimize ve daha
da önemlisi içinde yaşadığımız evreni anlama ve onu açıklama talebimize nasıl bir katkı
sunduğu/sunabileceği konusunda esaslı bir sorgulamaya açık olmadığı kolayca anlaşılıyor.
Din, derinlik kaygısı güden her ilgiyle birlikte giderek bir tür seçkinci tavırla özdeşleşiyor.
Yine de her şeye rağmen bu oldukça sınırlı sayılabilecek yönelimin tezahürlerine, Türkiye
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gibi din ile öteden beri içli-dışlı sayılabilecek ülkelerde rastlamak bir hayli zordur. Çünkü
buralarda din, sosyo-politik gerçekliğin dili içinde ancak fark edilebiliyor, tanımlanıp
tartışılabiliyor.
İnsan(lığ)ın en temel problemlerini aşma iddiası taşıyan her din gibi İslam da kendi
sistematiğiyle, insan yaşamının tüm alanlarındaki boşlukları kapatarak, onu, her daim
yapılandırmakla sınırlı kalmaksızın bütün bir evren karşısında takviye ederek ruhunu
olgunlaştırmayı amaçlamaktadır. Müslüman imajının geçmişte kaldığı sanılan örneklerine
bugün modernliğin sunumlarına yeterince muhatap kalmamış yerlerde ancak rastlanabiliyor.
Modernliğin altüst ettiği inançlar, kimlik ve tasavvurlar din algısını da köklü bir şekilde
değiştirmiş bulunmaktadır. Dine ilişkin algı değişikliği, belli başlı taleplerin
modernleşmesiyle de yeni bir mecrada şekil almaya başlamıştır. Araçlardaki farklılaşma
anlam(a) kaybını hızlandırmış; modern zamanların diline tercüme edilmemiş bir dinsel
retorik, zamanın dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Artık pek çok kişinin din
ile olan bağı giz(em)li bir ajanda bilgisi olarak özelleştirilmeye başlanmıştır.
Hiç kuşkusuz modernlik, gelenekli toplumların belli başlı sınırlarını etkilemekle
kalmamakta aynı zamanda zihinsel parametrelerini de sarsmaya devam etmektedir. Bu
bağlamda günümüzde halk arasında varlığını sürdüren İslam, çoğu yerde güçlü ve kendinden
emin bir dile sahip olsa bile bu dil ve söylemin modernlik bağlamındaki sunum ve
takdimlerine ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Müslüman toplum modernlikle
görece şekilsel sayılabilecek yeni bir bağlantı kurmakta; ne var ki bu bağ da güçsüz ve cılız
bir ses olmanın ötesine geçememektedir. Modernliğin iliklerine kadar işlediği açıkça görülen
örneklerinde din, zayıf bir paydaş olmanın ötesinde farklı bir dil ve söylemle
buluşturulamamaktadır. Dinin hâlihazırdaki modernleşme stratejilerine tahvil edilmesi,
genelgeçer düzeyde tekrarlanan araçsallık iddialarını güçlendirmektedir. Söz gelimi kent
ahalisi, dinde bulmak istediği coşkuya, maneviyat ve hissiyata artık eskisi düzeyinde
ulaşmakta zorlanmaya başlamıştır. İslam’ın gelenek içinde ürettiği şehir dili, yerini ya
taşranın dar evrenine ya da göçmenin arada kalmış dünyasına terk etmiş görünüyor. Temel
sabiteler sıklıkla tartışılmakta, din dili de daha çok sekülerleşmektedir.
Dinin gündelik siyasetin ve laik gerekliliklerin aşındırmasıyla birlikte zayıflatılan
vizyonu, modern tüketim kalıplarıyla da birtakım formlar kazanıyor. Din, sekülerleşme
dalgasının etkisiyle, hızla gündelikleşiyor. Öyle ki din istismarıyla dindarlık taleplerini
ayırmak bile giderek zorlaşıyor, din bir hâl olmaktan çok bir fenomen olarak görülüyor.
Modern dindarlık ölçütleriyle ilişkiye geçen pek çok insan, sonuçta dinden uhrevi bir haz
almakta zorlanıyor. Din hangi anlam dünyalarıyla ilişkili olursa olsun, bir şekilde kaybolan
tat olarak kendini hatırlatıyor. Dinin bir başkasının çıkarına hamledilemeyecek boyutları,
pekâlâ bugün Marx’ın yıllar önce çaresiz insanların dili olarak resmettiği şeyin aksine
uluslararası güç ilişkilerine tahvil edilebiliyor. Değişik dinî tutumlardan söz edilebiliyor,
örneğin İslam söz konusu olduğunda radikal, köktenci ya da ılımlı Müslümanlık şeklinde
vülgarize edilmiş siyasetlerin önü açılıyor. Dinin bilişsel düzeyde tam bir güvenlik alanı
olarak görülebilecek yanları şimdilerde tam bir güvensizlik aracı olarak yeniden
tanımlanabiliyor.
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Öte yandan İslam’ın halk katında şekillenen temsilleriyle, İslam karşıtlığının yine halk
katında karşılık bulan temsillerinin son tahlilde aynı metodik çerçevede buluşan simetrik
ortaklığı üzerinde de yeterince durulmamaktadır. Taşra dindarlığından beslenen dinsel
muhayyelatta olduğu gibi, din karşıtlığını birkaç tekrar üzerinden sürdüren zayıf bir eleştiripolitik de entelektüel bir zemin yerine amiyane bilginin sınırlarında dolaşmayı tercih ediyor.
Farklı olana tahammülü olmayanların, inanan ya da inanmayanlar karşısındaki tutumları pek
fazla değişmiyor; kendisi gibi olmayanı risk kaynağı olarak gören bir düzeneğin açığa
çıkardığı gerilim, dinin sosyolojik görüntüler üzerinden siyasete dâhil olma çabalarına çok
daha fazla imkân veriyor.
Geçmişte İslam’ın dış dünyayla karşılaşmalarında ortaya çıkan kayıpları en az zararla
gidermeyi üstlenen Müslüman kelamcı ve filozofların gerçekleştirdiği atılım, bugün fantastik
bir ilgiye dönüşmüş durumdadır. İlahiyatçılar, selefleri Gazali’nin kendi çağdaşlarından gelen
entelektüel saldırılar karşısında, felsefeciler de İbn Rüşd’ün, içerde giderek sönükleşen
felsefesiz bir dinsellik karşısındaki teyakkuz hâlini ve onları motive eden saikleri pek az
hatırlayıp harekete geçmekteler. İslam’ın bu topraklarda her zaman göz dolduran dikkat çekici
varlığından nasıl olup da yeni bir medeniyete gidişe yol bulunamadığı sorusu hâlâ ortada
durmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Gündelik hayat örüntüleri içinde din ile kurduğumuz bireysel ve toplumsal
bağlar hakkında düşününüz.
2)
yapınız.

Din tanımlamalarına ilişkin farklılaşmaların kökenleri hakkında yorumlama

3)
Dinin sosyal gerçeklik düzeyindeki yansımalarını kendi kişisel ilgilerinizden
hareketle değerlendiriniz.
4)
Türkiye’de din konusunun gerçek anlamda dinî mi yoksa politik bir çerçevede
mi ele alındığı konusunda gözlem ve tecrübelerinizi yoklayınız.
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Uygulama Soruları
1)
Din toplumsal gerçeklikten bütünüyle soyutlanabilseydi gündelik hayatımızda
ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı?
2)
Dine karşı son birkaç yüzyıl
yaklaşımların dinî hayata maliyeti ne olmuştur?
3)

içinde

geliştirilen

sistematik-eleştirel

Dinin toplum nezdinde karşıladığı işlevleri sıralayınız.

4)
Dini toplumsal bir rahatlatıcı ve yatıştırıcı olarak tanımlamakla yetinenlerin
ihmal ettikleri yönler nelerdir?
5)
Din konusunda geleneksel ve modern olan arasındaki yaklaşım farklılıklarının
dayandığı temeller neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde din kavramını bireyden başlamak üzere toplumsala kadar uzanan etkileri
bağlamımda ele aldık. Onun tanımlamalarında öne çıkan özelliklerin son birkaç yüzyılın
yapısal özelliklerinden kaynaklanan boyutlarına işaret ettik. Dinin çeşitlenen işlevselliğiyle
bireyin iç dünyasındaki manevi derinlikten daha da ileri giden, sosyal, politik kurumsal pek
çok özelliğiyle hayatın esaslı bir unsuru olduğunu ifade ettik. Bu tespitleri Türkiye
bağlamındaki yansımalarıyla değerlendirmeye çalıştık.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde dine sosyolojik bir bakış açısıyla
yaklaşılmaktadır?
a)

Din kişinin Allah’la olan manevi ilişkisidir.

b)

Din kişinin Tanrı’ya teslimiyeti ve O’nun buyruklarına sadakatle uymasıdır.

c)

Din toplumsal fenomendir.

d)

Dinde aslolan Allah korkusudur.

e)

Dinler hak ve batıl olmak üzere iki kategoride ele alınabilir.

2)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde din sosoyolojik bir bakış açısıyla
tanımlanmamaktadır?
a)

Din kutsalın tecrübesidir.

b)

Din halkın afyonudur.

c)

Din, toplumun kendine duyduğu saygının ifadesidir.

d)

Din, Allah’ın insanlara bir sunduğu manevi bir ikramdır.

e)

Toplumun olduğu yerde din de vardır.

3)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde din ve sosyal gerçeklik teması uygun bir
şekilde yansıtılmaktadır?
a)
Din sosyal gerçeklik içinde mevcut süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden
etkilenen bir form içinde varlığını sürdürmektedir.
b)
c)
sınırlıdır.

Din ancak bir sosyal gerçeklik içinde kendine bir yol bulmaktadır.
Dinin sosyal gerçeklik içindeki yeri daha çok siyasal tutum alışlarla ilgili ve

d)
Her din gündelik hayata bütünlüklü bir maneviyat disiplini iddiasıyla
katılmaktadır.
e)
Sosyal gerçeklik dünyası modern yaşam kriterleriyle uyum içinde olmaya
başladığında din hayattan çekilmekte ve görünmez olmaktadır.
4)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde dindarlık ve dinsellik belli bir denge içinde
yer almaktadır?
a)

Dindarın manevi dünyasının gelişimi onun gündelik gerçeklik içinde yer
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almasını gerektirir.
b)
Dinsel gerçeklik daha çok gündelik hayat pratiklerinde kendine bir yer
bulabilmektedir.
c)
Dindarlığın bireyle, dinselliğin ise toplumsalla olan irtibatı dinin çok farklı
boyutlarda hayata katılmasının tipik örnekleri arasında yer almaktadır.
d)
Din alanının laiklik ve sekülerlik bağlamında tartışılması daha çok onun
dinsellik bağlamındaki takdimleriyle ilgilidir.
e)
Radikal modernleşme süreçlerinde dindarlık bir dereceye kadar kabul görürken
dinselliğe karşı her zaman daha çekingen davranıldığı gözlenmektedir.
5)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde din bir kültürel bakiye olarak ele
alınmaktadır?
a)
Müslümanların dinsel gereklilikleri yerine getirebilmeleri için dinî kurumların
varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
b)
Gündelik tavır ve alışkanlıklara yansıyan dinî tutum ve davranışlarla yetinmek
zamanla dinselliğin kök anlamlarının devre dışı kalmasına yol açmaktadır.
c)
Dinî kurumların geleceği söz konusu yapıların kökleşmesiyle ve sosyal hayatta
meşrulaşmalarıyla yakından bağlantılıdır.
d)
Bugün pek çok insan dinle kurduğu irtibatı sadece dinî gün ve gecelere
hasredilmiş bir ilgiyle sürdürmektedir.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)c, 5)b
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2. DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste din sosyolojisinin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. İlk çağlardan itibaren
toplumda var olan verili ilişki sistemlerinin yapısı başta filozoflar olmak üzere pek çok
zihinsel ya da düşünsel perspektif tarafından ele alınmış; bu bağlamda dinlerin ortaya
koyduğu açıklamalardan etkilenen ya da bunlardan bağımsız olarak geliştirilen çözümleyici
yaklaşımlar da gündeme gelmiştir. Aydınlanma sürecini takip eden tarihsel ve toplumsal
değişim konseptinde dinin toplumdaki yerini açıklamaya, anlamaya ve belirlemeye yönelik
pek çok söylem ortaya çıkmıştır. Toplumda dinî olanın yeri ve işlevleriyle, etki ve
sonuçlarıyla birlikte ele alma iddiasıyla bilimler alanında yerini alan din sosyolojisi, kendi
içinde çoğalan bakış açılarıyla dinselliğin gündelik-toplumsal gerçeklik içindeki yerini
çözümlemeye yönelmiştir. Hiç kuşkusuz bu ilginin Batı dışı toplumlarda özellikle de İslam
dünyasındaki yansımaları doğal olarak farklı olmuştur. Bu ders boyunca söz konusu
farklılaşmalar kronolojik seyir ve kültürel farklar dikkate alınarak ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
biliyoruz?

Din sosyolojisinin genel sosyoloji disiplini içindeki yeri hakkında neler

2)

Din sosyolojisinin ortaya çıkışı hangi gerekçelerle açıklanabilir?

3)

Din sosyolojisinin öncü kadrosunun Batı’da ortaya çıkması nasıl açıklanabilir?

4)
Dinin sosyolojik bir bağlam içinde ele alınışının modernleşme süreçleriyle bir
ilişkisi kurulabilir mi?
5)
Dinin kökenine ilişkin tartışmaların evrimci tezlerden besleniyor oluşu nasıl
açıklanabilir?
6)

Din sosyolojisinde ana yönelimler hakkında neler söylenebilir?

7)
Kişisel
tanıklıklarımızdan
hareketle
toplumsal
deneyimlerimizden
hangisi/hangileri din sosyolojisi için bir problematik özelliği taşımaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toplum Bilimleri ve
Sosyoloji

Din sosyolojisinin
doğmasına fırsat veren
sosyolojinin ortaya çıkış
sürecini kavrar.

Kurucu Din Sosyologları

Tarihsel kronolojiye bağlı
olarak din sosyolojisi
alanındaki öncüleri temel
iddia ve söylemleriyle
birlikte tanır, ortaya
koydukları yaklaşımların
toplumsal ve dinî
bağlamlarla olan ilişkisini
kurar.

Din Sosyolojisinin Ortaya
Çıkışı ve Gelişimi

Din sosyolojisinin bağımsız
bir disiplin olarak hangi
beklenti ve gelişmelerin
sonucu olarak ortaya
çıktığını kavrar.

Çağdaş Gelişmeler

Din sosyolojisinde temel
araştırma konularının neler
olduğundan yola çıkılarak,
bugün oldukça
karmaşıklaşmış insan ve
toplum ilişkilerinde din
alanının hangi
problematikler ekseninde ele
alındığı anlaşılır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sosyolojinin ortaya çıkışını
zorunlu kılan bireysel ve
toplumsal nedenler
değerlendirilir.
Değişik disiplinler içinde din
ve toplum ilişkilerini
açıklamaya çalışanların
metinlerine başvurularak,
din sosyolojisinin kendi
temel konularıyla buluşmaya
başladığı yeni zamanlara bu
öncü ve kurucuların ne
ölçüde katkı sağladığı
değerlendirilir.
Modernleşme öncesi
geleneksel yaşam
dünyasında toplumsal
yapının belirleyici ögeleri
arasında yer alan dinin
bugün bağımsız bir disiplin
olarak din sosyolojisinde
hangi süreçlerden geçerek
temel bir araştırma konusu
hâline geldiği yönünde
tarihsel ve gündelik bilgi
dünyasında incelemeler
yapılır.
Din sosyolojisi
araştırmalarında bugün
temel problematiklerin ne
olduğu konusunda özellikle
toplumsal gerçeklik,
etkileşim ve değişim
dinamikleri takip edilerek
yeni yönelim alanlarına yön
veren temel iddialar tartışılır.

29

Anahtar Kavramlar
•

Açıklama

•

Altyapı/Üstyapı

•

Anlama

•

Aydınlanma

•

Dindışı

•

Evrimcilik/Darwinizm

•

Fenomenoloji

•

Kutsal

•

Oryantalizm

•

Pozitivizm

•

Sanayi Devrimi

•

Sosyal evrimcilik

•

Sosyal gerçeklik

•

Sosyolojik din

•

Ulus-Devlet
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Giriş
Din sosyolojisinin ortaya çıkışı sosyolojiden bağımsız bir şekilde gerçekleşmez.
Sosyoloji de din sosyolojisi de son birkaç yüzyıl içinde varlığına ihtiyaç duyulan bir dizi
araştırma/inceleme alanının oluşturduğu toplum bilimleri kümesinde yer almaktadır.
Toplumda cereyan eden hemen her bir etkinliği fark etme ve çözümleme iddiasındaki bu
yönelim dini de toplumsal bir olay/olgu statüsünde gördüğü bir inceleme nesnesi olarak
değerlendirmekte ve din sosyolojisi disiplininin imkânları içinde onu da inceleme alanlarının
arasına katmaktadır. Nihayet dinin, sosyal gerçeklik içindeki toplumsal boyutlarını ele alma
iddiasındaki din sosyolojisi de toplumsal olanın din bağlamında ürettiği sosyolojik verilerle
ilgilenmektedir.
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2.1. Toplum Bilimleri ve Sosyoloji
Toplum bilimleri ifadesi insan davranışlarını toplumsal ve kültürel yönleriyle ele alan
disiplin ya da bilim dalları için kullanılmaktadır. Bu kategoride yer alan sosyoloji, iktisat,
siyaset bilimi, sosyal psikoloji ve kültürel antropolojinin de içinde bulunduğu geniş bir
disiplinler ağıyla toplumsal gerçekliğin insan temelli analizi yapılmaktadır. Bu bağlamda
tarih, coğrafya, eğitim ve hukuk gibi dalların da toplum bilimleriyle örtüşen yanlarından söz
etmek mümkündür. 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle ABD’de toplum bilimleri yerine
davranış bilimleri terimi yeğlenmiş, bu yeni terimin fiziksel antropoloji, dilbilim ve psikoloji
gibi yine insan davranışıyla ilgilenen alanlarla bağ kurulmasını sağladığı savunulmuştur.
19. yüzyıl öncesinde bugünkü anlamıyla toplum bilimlerinden söz etmek olanaksızdır.
Bir başka deyişle bunların ayrı birer disiplin olarak kabul görmeleri, siyaset ve sanayideki
büyük devrimlerin sonrasına rastlar. Buna karşılık toplumsal düşüncenin tarihi çok eskilere
dayanır. Toplum bilimlerinin 19. yüzyıldaki gelişiminde belirleyici rol oynayan düşünceler de
17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır.
Batı’da Eski Yunan ve Roma’dan güçlü bir düşünce mirası devralınmış, ancak Orta
Çağ ilahiyatının etkisi altında Batı dünyası bu akılcı araştırma ruhuna uzunca bir süre
mesafeli kalmıştır. Ayrıca Kilise insan zihnini ve toplumsal davranışı konu alan yazılara
fiziksel dünya konusundaki bilimsel arayışlardan çok daha titizlikle eğilmiş, bu nedenle de
toplumsal düşünce Batı’da uzunca bir süre ilahiyat alanının içinde tutulmuştur. Dolayısıyla
Batı’da toplum bilimleri doğa bilimlerinden çok sonra ilahiyattan bağımsızlaşabilme imkânı
bulabilmiştir.
Batı’da toplum bilimlerinin gelişmesini geciktiren iki önemli etken daha vardı.
Bunlardan birincisi, Rönesans’ta klasik metinlere duyulan büyük hayranlık 16. yüzyılın
sonuna değin toplumsal düşüncenin büyük ölçüde Platon (MÖ. 427-347) ve Aristoteles (MÖ.
384-322) yorumlarıyla sınırlı kalmasına yol açmıştı. İkincisi ise 17. yüzyılda René
Descartes’ın (1596-1650) bütün dünya gibi insan ve toplumun da birkaç temel gerçeklikten
yola çıkılarak katı tümdengelimle kavranılabileceğini savunması büyüleyici bir etki
yaratmıştı. Vergi, sayım, ticaret vb. amaçlarla toplanmış birçok veri bulunmasına karşın
deneysel malzemeler 19. yüzyılın başına değin, açıklayıcı örnek oluşturmalarının dışında
toplumsal düşünürler tarafından hemen hiç bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulmamıştı.
Ayrıca toplumsal reformun uzun süre toplumsal bilimle eş tutulması toplum bilimlerinin de
gelişimini engellemiştir.
Bununla birlikte 17. ve 18. yüzyıllarda toplum bilimlerine önemli katkılar da
gözlenmiştir. Tıpkı bir doğa bilimi gibi bir toplum bilimi ideali de yaygınlaşmaya başlamış;
insan yaşantısının çeşitliliği konusunda da verili bilgilerde artış sağlanmıştır. İnsan
davranışının toplumsal ve kültürel niteliği, biyolojiden bağımsız tarihsel ya da geleneksel
temeli fark edilmişti. Bunların dışında kuramsal açıdan büyük önem taşıyan iki kavram
geliştirildi: Doğa bilimleriyle biyolojiden alınan yapı kavramı Thomas Hobbes (1588-1679),
John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ve Adam Smith (1723-1790)
gibi düşünürler tarafından kullanıldı. Böylece kavram ilerde kullanılacak siyasal, ekonomik
ve toplumsal yapı kavramlarına temel oluşturdu. 18. yüzyılın gelişim kavramı ise bir sonraki
32

yüzyılda ortaya çıkacak olan evrim kuramının habercisi oldu.
19. yüzyılda toplum bilimlerinin temel konuları Fransız Devrimi’nin ve Sanayi
Devrimi’nin eski toplumsal düzeni sarsmasıyla ortaya çıkan sorunlara çözüm arayışlarından
doğdu. Siyasal ve ekonomik alanlardaki bu dev dönüşümler yüzyıllarca varlığını korumuş
toplumsal kurumların temelsiz kalmasına yol açmıştır. Görece yavaş sayılabilecek evrimsel
değişimleri çok aşan bu hızlı ve köklü dönüşümler toplumsal düşünceye de yansımakta
gecikmemiştir. Yeni sözcükler ve kavramlar ortaya atılmış, eskilerine yeni anlamlar
yüklenmiştir. Sanayi, sanayici, toplumsal sınıf, ideoloji, aydın, proletarya, kapitalizm,
bunalım, kitleler, eşitlikçi ve insancıl gibi birçok kavram bugünkü anlamlarıyla ilk kez 18.
yüzyılın son yıllarından itibaren kullanılmaya başlandı. Doğrudan doğruya demokrasi ve
sanayi devrimlerinin ürünü olan toplumsal temalar yalnızca toplumsal düşünceye değil,
dönemin felsefe ve edebiyat ürünlerine de yansıdı. Bu temaların başlıcaları nüfusun hızla
artması, işçilerin çalışma koşulları, mülkiyetin nitelik değiştirmesi, toplumsal sınıflar
arasındaki uçurumun derinleşmesi, kentleşme, teknoloji, fabrika sistemi ve kitlelerin artan
siyasallığı gibi gelişmelerin ortaya çıkardığı sorunlarla ilgiliydi. 19. yüzyılın kavram ve
temaları yeni ideolojilere temel oluşturdu ve kişilerin bu konulara yaklaşımları da o dönem
koşullarında tutucu, liberal ya da radikal olarak anılmaları açısından belirleyici oldu.
Hiç kuşkusuz devrimlerin ideolojik sonuçları toplum bilimleri açısından da büyük
önem taşımaktaydı. Bunların yanı sıra 19. yüzyılda toplum bilimlerinin bütün alanlarını
etkileyen üç güçlü akım vardı: Olguculuk (Pozitivizm), insancıllık (Hümanizm) ve evrim
(Darwinizm) kuramı. 19. yüzyılda felsefeyle bilim arasında kesin bir ayrım yapıldı ve
toplumun bilimsel olarak incelenmesi fikri kabul görmeye başladı. Toplum bilimlerinin nihai
amacı da toplumun refahının sağlanması olarak görüldü.
Başlangıçta toplum bilimcilerin bir bölümü toplum bilimlerini bütünleştirme, bir
bölümü de ayrı dallarında uzmanlaşma yanlısıydı ve bu iki karşıt eğilim bir süre için eşit
derecede güçlü kaldı. Toplumun bölünmezliğinden yola çıkarak tek bir toplum bilimini
savunanlar arasında Auguste Comte (1798-1857), Jeremy Bentham (1748-1832), Karl Marx
(1818-1883) ve Herbert Spencer (1820-1903) da vardı. Ama üniversite ve diğer akademik
mecraların gelişim süreci içinde farklılaşma ve uzmanlaşma eğilimi ağır bastı. 19. yüzyıl sona
ererken artık bir değil, birkaç toplum bilimi vardı. İlk önce iktisat ayrı bir bilim dalı olarak
ortaya çıkmış, ardından da onu siyaset, antropoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi
disiplinler izlemişti. Bu uzmanlaşma gerçekte doğa bilimlerini, beşeri bilimleri ve toplumun
hemen her alanını saran çok geniş bir sürecin parçasıydı. Aslında 20. yüzyıla aktarılan büyük
bilgi birikimi de doğrudan doğruya bu uzmanlaşmadan kaynaklanmıştı. Oysa toplumun
bütünsel bir bilimin konusu olarak ayrı disiplinlere bölünmeden incelenmesi büyük olasılıkla
hem üniversitelerin, hem de toplum bilimlerinin amacına daha iyi hizmet edecekti.
Toplum bilimleri kümelenmesi içinde kuşkusuz toplumsal alana en yoğun bir şekilde
ilgi duyan alan sosyoloji olmuştur. Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve
etkilerini araştıran bilim dalı olarak diğer toplumsal disiplinlerden kendini ayrıştırmıştır.
Böylece sosyoloji, insanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal
yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca
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grup ve örgüt üyeliğinin insanlar üzerindeki etkilerini incelemekte, insan toplumunun
temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol açan çeşitli süreçlerle ilgilenmektedir.
Sosyoloji, ilgi alanının gerektirdiği ölçüde de toplum bilimlerinin diğer dallarıyla da yakından
bağlantılı olmak zorundadır.
Kökenleri Batı geleneğinde Eski Yunan’a kadar götürülse de sosyoloji asıl 18. ve 19.
yüzyıl felsefesinden doğmuştur ve başlangıçta ahlak felsefesinin bir alt disiplini olarak
görülmüştür. Bu bağlamda biyoloji ve evrim kuramlarından etkilenen ilk sosyologlar
biyolojik ve toplumsal organizmalar arasında birtakım paralellikler aramıştı. Auguste
Comte’un sosyoloji terimini ortaya attığı 1838’den 19. yüzyılın sonlarına değin de bu yeni
bilim dalını biyoloji ve psikoloji gibi alanlardan ayıran sınırlar net olarak tanımlanamamıştı.
Sosyolojide ilk önemli akım Sosyal Darwincilik oldu. Herbert Spencer, Lewis H.
Morgan (1818-1881), E. B. Tylor (1832-1917) ve L. T. Hobhouse (1864-1929) gibi
düşünürler insan toplumu ile biyolojik organizma arasında benzerlikler kurarak sosyoloji
kuramına değişkenlik, doğal seçme ve kalıtım gibi biyolojik kavramları dahil ettiler. Sosyal
Darvincilik 20. yüzyılda eski önem ve çekiciliğini yitirdiyse de gözde olduğu uzun yıllar
boyunca sınırsız rekabet ve laissez-faire (bırakınız yapsınlar) anlayışının doğruluğunu
göstermek için kullanıldı; doğal seçmenin yalnızca en iyi uyum sağlayanların varlığını
sürdürmesine olanak vereceği ve böylece uygarlığın sürekli ilerleyeceği görüşüne temel oldu.
Çalışmalarında toplum bilimlerini bir bütün olarak ele alan, ancak özel olarak
sosyoloji başlığı altında yazmayan Karl Marx, sosyolojide ekonomik belirlenimciliğin tek
güçlü temsilcisi sayıldı. Sosyologların her dönemde Marx’ın, ekonomik çıkarlara ağırlık
veren Charles A. Beard’ın (1874-1948), başlangıçta Marksist olan Werner Sombart’ın (18631941) ve benzeri yazarların yapıtlarını okumalarına karşın, bu tür ekonomik görüşler ancak
bazı uyarlamalarla sosyolojiye yansıdı. Çevrenin belirleyiciliğini savunan görüşler ise
sosyolojinin ana çizgisine kalıcı bir katkıda bulunmadı.
Sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldıktan
sonra konusunun öteki disiplinlerden ayrılacak biçimde tanımlanmasına yönelik çalışmalar
hız kazandı. Bu soruna eğilen düşünürler arasında öne çıkan Émile Durkheim bireyler arası
ilişkilerin, tek tek bireylerde bulunmayan bazı yeni özelliklere yol açabileceğini ileri sürdü.
Toplumsal olgu adını verdiği bu kolektif duyguların, geleneklerin, kurumların ve ulusların
bireysel psikoloji düzeyinde değil, ancak sosyolojik düzeyde açıklanabileceğini belirtti.
Toplumu, parçaları etkileşim içindeki bir bütün olarak algıladı ve toplumun birey açısından
dışsal bir sistem oluşturduğunu ve onu kısıtladığını savundu. Toplulukları bir arada tutan iki
ayrı temel belirleyerek bunlardan mekanik dayanışmanın benzerliklere, organik
dayanışmanın ise birbirini tamamlayan farklılıkların örgütlenmesine dayandığını söyledi.
Çağdaşı Ferdinand Tönnies de (1855-1936) Gemeinschaft (topluluk/cemaat) ve
Gesellschaft (toplum) kavramlarıyla benzer bir ayrım yaptı; bireyler arasındaki birincil ve
ikincil ilişkileri tanımladı.
Durkheim’ın yaklaşımı bazı yazarlar tarafından işlevselci olarak nitelendi. Bronislaw
Malinowski (1884-1942) ve Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-1955) gibi sonraki sosyal
antropologlar da işlevselci bir kuram geliştirdiler. Buna karşılık William Graham Sumner
(1840-1910) kurumu, bir kavram ve yapı ya da belli bir sisteme göre örgütlenmiş insanların
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yerine getirdiği işlev ya da amaç olarak tanımladı. Max Weber’in sosyolojisinin büyük
bölümünü de toplumların benzer kavramlarla çözümlenmesi oluşturdu. Toplumu bir süreç
olarak gören Georg Simmel (1858-1918) ise sosyolojiyi toplumsal biçimlerin sistemli bir
çözümlemesi olarak kabul etti.
Sosyolojide yapısal-işlevsel çözümlemenin alanı zamanla çok genişledi. Toplumsal
sistemlerde işlevsel ön koşulları ve yapıların niteliğini araştıran Talcott Parsons’ın (19021979) yanı sıra Robert Merton (1910-2003) ve başkaları da toplumsal yapıların ve işlev
farklılıklarının sınıflandırılması üzerinde çalıştı. Uygarlıkların yaşam çevriminden söz eden
Pitirim Sorokin (1889-1968), Edward Gibbon (1737-1794), Oswald Spengler (1880-1936) ve
Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) ile birlikte tarih felsefesi geleneği içinde yer aldı. John
Dewey, George H. Mead ve Charles H. Cooley (1864-1929) ise, simgesel etkileşimcilik
olarak bilinen yaklaşımın temellerini attılar. Zihin ve benliğin deneyim aracılığıyla ve
toplumsal bir süreç içinde oluştuğunu ileri süren bu görüş, sosyolojide etnometodoloji adını
alan bir akımın araştırma alanını belirledi. Etnometodoloji ya da Max Weber’in terimiyle
Verstehen (anlama) yöntemi, nesnel toplumsal olguları öne çıkaran işlevsel-yapısal
çözümlemelerden farklı olarak öznelliği vurguladı ve nesnelliği özneler arası etkileşimde
aradı. Bunların dışında Marx’ın toplumsal sınıf çözümlemesinden esinlendiklerini söyleyen
C. Wright Mills (1916-1962) gibi bazı sosyologlar ekonomik nedenlere dayanan sınıf
çatışmasını, bilgi sosyolojisinin gelişimine büyük katkıda bulunan Karl Mannheim (18931947) ise ideolojik ayrımları temel almıştır. Bu arada insan davranışlarını matematiksel
yöntemlerle araştırma ve betimleme çalışmaları da yaygınlaştı.
Tarihsel gelişimi içinde çeşitli kuramsal çerçevelerin benimsendiği sosyolojide iki ayrı
gelenekten söz edilebilir. Avrupa kıtasında Émile Durkheim ve Max Weber gibi büyük
sosyologların çalışmaları ile alışılmış anlamda sosyolog olmayan Karl Marx’ın çalışmaları,
bütün farklılıklarına karşın evrensel yapıları ve süreçleri ortaya çıkarmaya yöneliktir. Bir
bütün olarak alınan toplumun ekonomik ve siyasal örgütlenmesiyle din, ideoloji ve bilinç
sorunlarıyla, aileden devlete her türlü toplumsal kurumla ilgilenir; bütün bu düzeyler arasında
ilişki kurar. Amerikan sosyolojisi olarak bilinen gelenekte ise toplumsal ögelerin ayrı ayrı ele
alınarak davranışçı açıdan ve deneysel yöntemlerle incelenmesi ağır basar. Amaç daha çok
sınırlı bir ölçekte gerçek toplumsal olguları ve süreçleri betimlemektir. Avrupa geleneği
sosyolojinin sınırlarını genel olarak toplum bilimlerine doğru esnetirken, Amerikan geleneği
uzmanlaşmaya daha yatkındır.

2.2. Kurucu Din Sosyologları
Felsefi geleneğin gerek Kilise bünyesinde gerekse ona karşıt olarak dine biçtiği rol
giderek sosyal bilimsel perspektiflerin dayanacağı temel bazı yaklaşımları belirlemede öncü
olmuştur. Dini, Kilise üzerinden verili siyasetin tamamlayıcı bir unsuru olarak görenler
ondaki kurumsallaşma tecrübesini sosyal bilimsel açıdan sorgulamaya yönelirken, konuya
bireyin ve toplumun maneviyatını teçhiz eden boyutlar üzerinden yaklaşanlar da onda dinin
daha çok işlevsel boyutlarını yakalama çabası içinde olmuşlardır.
Din sosyolojisi çalışmalarında öncelikle erken dönem çözümlemeler takip edildiğinde
özellikle Darvinciliğin ortaya koyduğu yaklaşımlara zamanla mesafe konması oldukça
manidardır. Çünkü Darvinciliğin, dinde kutsal bir yaratıcıya duyulan inancı sarsacağı
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düşünülmüştür. Darvincilik, her şeyden önce dini akıldışı bir olgu olarak saymaktadır.
Böylece din sosyolojisi pozitivist geleneğin tersine, din ile akılcı olmayan, kolektif ve
sembolik bir olgu niteliğinde ilgilenmiş, onun ilkel toplumlardaki tarihsel kökenlerine
eğilmemiştir.

2.2.1. Ludwig Feuerbach ve Karl Marx
Sosyal bilimsel ilgi dünyasında din alanının değerlendirilip çözümlenmesinde özellikle
Batıcı-modernleşmeci ülkelerde Pozitivizmin entelektüel hâkimiyeti varlığını sürdürmeye
devam etmektedir. İslam toplumlarında dinin gücü ve yaygınlığı ile toplumsal yapıyı
beslemeye devam eden makuliyeti karşısında pozitivist söylem genellikle otoriter ve seçkinci
bir elit zoruyla eğitim müfredatına dahil edilmekte ve din karşısında çoğu ekstrem
sayılabilecek yaklaşımlara destek sunulmaktadır. Doğrudan din alanıyla ilgili sosyolojik
çözümlemelerde bulunmamakla birlikte Marx’ın bu bağlamdaki katkısı küçümsenemez
düzeydedir. Marx’ın ekonomi ağırlıklı eşitsizlik teorisinde dine olumsuz bir yer verilmektedir.
Antony Giddens’ı takip ederek belirtmek gerekirse Marx, din üzerindeki etkisine
karşın dini ayrıntılı olarak incelememiştir. O, dine ilişkin düşüncelerini, kimi 19. yüzyıl
ilahiyatçı ve felsefecilerinin yazdıklarından hareketle oluşturmuştur. Bunlardan birisi Ludwig
Feuerbach’tı (1804-1872). Feuerbach’a göre din, kültürel gelişme sürecinde insanların ürettiği
düşünce ve değerlerden oluşmakta, fakat bunlar yanlış bir şekilde İlahi güçlere ya da tanrılara
mal edilmektedir. İnsanoğlu kendi tarihini eksiksiz olarak anlayamadığından kendi yarattığı
değerleri ve normları tanrılara atfetme eğilimine girmektedir. Dolayısıyla, Tanrı’nın Musa’ya
on emir vermesi hikâyesi, Yahudi ve Hristiyanların hayatlarını yönlendirmiş ahlaki
kuralların söylemsel düzlemdeki bir versiyonudur.
Feuerbach, bizzat bizim yarattığımız dinsel simgelerin niteliğini bu zamana değin
anlamadığımız için tarihin kontrol edemediğimiz güçlerinin tutsağı olmaya mahkûm
olduğumuzu ileri sürer. Feuerbach, insandan ayrı olarak tanrıların ya da İlahi güçlerin
tanınmasını anlatmak üzere yabancılaşma kavramını kullanmaktadır. İnsanların yarattığı
değerler ve düşünceler, yabancı ya da ayrı bir varlığın (dinsel güçlerin ve tanrıların) ürünü
olarak görülmeye başlanmıştır. Feuerbach’a göre yabancılaşma geçmişte her ne kadar
olumsuz sonuçlar doğursa da dinin bir yabancılaşma olarak anlaşılması gelecek için büyük
umutlar vaat etmektedir. İnsanlar dine yansıttıkları değerlerin gerçekte kendi değerleri
olduğunun bir kez farkına vardıktan sonra, bu değerlerin hayata geçirilmesini öteki dünyaya
ertelemek yerine bu dünyada gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır. Hristiyanlıkta Tanrı’nın
sahip olduğuna inanılan gücü insanlar kendilerinde görebilir. Hristiyanlar Tanrı’nın her şeye
gücü yeten ve herkesi seven bir varlık olduğuna, insanın ise eksik ve kusurlu yaratıldığına
inanırlar. Ancak Feuerbach, sevgi ile iyilik potansiyelinin ve yaşamımızı kontrol etme
yeteneğinin toplumsal kurumlarda var olduğuna ve bir kez gerçek doğasını anladıktan sonra,
bunların hayata geçirilebileceğine inanır.
Marx, dinin, insanın kendisine yabancılaşmasını imlediği görüşünü kabul eder.
Çoğunlukla Marx’ın dini bir kenara attığına inanılsa da bu yargı doğru olmaktan uzaktır.
Marx, dinin, kalpsiz bir dünyanın kalbi, günlük gerçekliğin acımasızlığından kaçıp sığınılan
bir liman” olduğunu belirtir: Dinsel acı, hem gerçek acının bir anlatımı hem de gerçek acıya
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karşı bir başkaldırıdır. Din, baskı altındaki yaratığın iç çekişi, kalpsiz dünyanın kalbi ve
ruhsuz dünyanın ruhudur. Din halkın afyonudur.
Marx’ın görüşüne göre, geleneksel biçimiyle din ortadan yok olacaktır, yok olmalıdır
da; ama bu, dinde içkin olumlu değerlerin insanlığın gelişimine büyük ölçüde yön veren
idealler olabildiği için böyle olacaktır, yoksa dinin getirdiği idealler ile değerler yanlış
anlaşıldığı için değil. Kendi yarattığımız tanrılardan korkmamalıyız, kendimizin
gerçekleştirebileceği değerleri tanrılara bahşetmekten vazgeçmeliyiz.
Ünlü deyişiyle söylemek gerekirse Marx’a göre din, halkın afyonudur. Din, bu
dünyadaki mevcut koşullara müdahele etmeyi bir yana bırakmayı öğretmekte, mutluluk ve
ödülleri ölümden sonraki hayata ertelemektedir. Böylelikle de dikkatlerin bu dünyadaki
eşitsizlik ve adaletsizlikler üzerinde yoğunlaşması önlenmekte, insanlar öteki dünya vaadiyle
avutulmaktadır. Din, güçlü bir ideolojik ögeye sahiptir: Dinsel inanış ve değerler, servet ve
güç dağılımındaki eşitsizlikleri makul göstermeye yaramaktadır. Örnekse, yumuşak başlı
kişilerin dünyanın vârisi olacağı yolundaki inanış, azla yetinmeyi ve baskıya boyun eğmeyi
önermektedir.

2.2.2. Auguste Comte
Bu söylemler eşliğinde dinin özellikle Batılı toplumlar nezdinde, modernleşme
sürecinde nasıl ele alınacağı konusunda ciddi birtakım tartışmaların konusu olmuştur.
Pozitivizmin aşırı genellemeci ve evrimci/olgucu bir yasalar kümesine tabi tutarak açıklamaya
çalıştığı din için örneğin Comte’un önermesi son derece açık bir şekilde dinin tarihten
çekileceği yönündeki kehanetine dayanmaktaydı.
Batı’da modernleşme süreçlerinin bilimi olarak ortaya çıkan sosyolojinin isim babası
olarak bilinen Auguste Comte, gerçekte doğrudan tanıklık ettiği bir dünyanın bilimini
yapmaya çalışmıştır. İçinde yer aldığı toplumsal olayların geçerli bir yasasına ulaşmak isteyen
Comte, bu bağlamda isimlendirdiği Pozitivizm kuramı aracılığıyla da toplumsal alanı
açıklamaya yönelmiştir. Mevcut sosyolojik devinim ve farklılaşmaları kendi kavramsal
şemasıyla açıklamaya çalışan Comte bu amaçla ortaya attığı Üç Hâl Yasasında dünya
ölçeğinde geçmişten bugüne kadar yaşanan değişim ve hareketliliğin teorisini kurmaya
çalışmıştır. Onun bu teorisinde insanlık tarihi ve bireyin gelişim süreçleri, insanın düşünme
yapısındaki değişikliklerle ortaya çıkan ve birbirini izleyen üç aşama ile belirlenmekteydi.
Ona göre bu aşamalar, teolojik, metafizik ve pozitivist safhalardan ibaretti. Comte, teolojik
safhada toplumların yaşadıkları tüm olayları doğaüstü güçlerle açıkladıklarını düşünmekteydi.
Dinin etkisinin bariz bir şekilde hissedildiği bu dönem ancak soyutlama pratiklerinin devreye
gireceği metafizik safhayla birlikte geri çekilmek zorunda kalacaktı. Kendi zaman dizimi
içinde üç hal yasasını kronolojiye uygulayan Comte, son safhada insanlığın mutlak bir şekilde
ulaşması arzu edilen son noktayı Pozitivizm olarak lanse ediyordu. Artık bu safhada ne
teolojinin ne de metafiziğin içinde yaşadığımız evreni ve orada kendini bulan insanı
açıklayıcılık kudretinden söz edilemezdi. Çünkü artık insanlık, geçirdiği evrimle doğadaki ve
toplumsal yaşamdaki olguları açıklayabilmek için gözlenebilir-somut olguları incelemeye
yönelme gücünü kendinde görmeye başlamış, bu incelemeler esnasında olgular arasındaki
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sebep-sonuç ilişkilerini gözlemlemiş, bu ilişkilerdeki düzenlilikleri ve art arda gelişlerin
ürettiği yasaları açıklamaya koyulmuştur.
Comte pozitivist kuramını inşa ederken kendine model olarak doğa bilimlerini
almıştır. O bu temelde, kendi ilgi nesnesini toplumsal bütün olarak tarif etmeye çalışmış ve
bu yeni nesnenin bilimine ilk başta toplum fiziği, daha sonra da sosyoloji adını vermiştir.
Onun Üç Hal Yasası 19. yüzyılda evrimci sosyolojide yapılan çeşitli denemelere esin kaynağı
olmuştur. Bu konularla ilgili tartışmalarını toplumsal statik (toplumsal düzenin koşulları)
ile toplumsal dinamik (toplumsal değişimin belirleyicileri) arasında oldukça etkili bir
ayrım yaparak düzenliyordu. Öte yandan Pozitivizm, her şeyden önce bir bilim felsefesiydi ve
doğrudan ampirist geleneğin içinde yer almaktaydı. Pozitivizmde metafizik spekülasyonlar
reddedilmiş, onun yerini sistematik gözlem ve deneye dayanan pozitif bilgi almıştı. Oysa
bilimin yöntemleri bize fenomenlerin bir arada varoluş ve birbirlerini takip ediş yasalarını
gösterebilir, fakat şeylerin içinde saklı olan özü ve doğayı asla anlayamaz. Böylece toplumsal
dünyaya uyarlanmış haliyle pozitif yöntem, her bilgi dalının geçmesi gereken bir ardışık
durumlar yasası tespit eder; birincisi, teolojik; ikincisi, metafizik; sonuncusu pozitif (ya da
bilimsel).
Bugün Pozitivizm, bilimin doğası konusunda ampirist bir bakışa ve toplumsal yaşamın
ampirist bir model çerçevesinde incelenmesine yönelik bir bilimsel yaklaşım projesine
bağlılığı simgeler. Sosyal bilimlerde bu çizgi, en yaygın biçimde, sosyal bilim yöntemlerinin
doğa biliminin yöntemleri gibi modelleştirilmesi, doğa bilimlerinin keşfettiği yasa benzeri
düzenliliklerle paralellik gösteren toplumsal yasaları keşfetme çabası ve olgularla değerlerin
birbirlerinden ayrılması konusunda mutlak bir ısrar anlamına gelmektedir. Bu yöntemlerden
elde edilen ampirik bilgi ile siyasal sorunlar ya da endüstriyel politika arasındaki yakın bağ,
Comte’cu toplum mühendisliğiyle de son derece yakından ilişkilidir. Pozitivizm eleştirileri
daha çok, doğa bilimsel yöntemlerin insan ya da toplum bilimlerine uyarlanamayacağı
düşüncesine odaklanmıştır. Bilinç, kültürel normlar, sembolik anlam ve maksatlılık doğa
bilimi ile insanın toplumsal yaşamının incelenmesi arasındaki metodolojik derin boşluğu
yaratan ayırıcı niteliklerdir. Bununla birlikte, Thomas Kuhn (1922-1996), Paul Feyerabend
(1924-1994) ve diğerlerinin çalışmalarına bakacak olursak, doğa bilimlerinin ampirist bir
bakışla değerlendirilmesi de yaygın biçimde reddedilmektedir. Pozitivizmin birleşik bir doğa
ve toplum bilimi önerisi ampirizm üzerine kurulmuş olduğu için, bu sorunlar doğa biliminin
alternatif görüşleri ışığında yeniden değerlendirilmelidir.

2.2.3. Émile Durkheim
Din sosyolojisi içinde genelde birbirlerine karşıt iki gelenekten söz etmek
mümkündür. Bunlar Durkheimci ve Weberci gelenekler şeklinde tasnif edilebilir. Durkheim
genel olarak dinin toplumsal işlevlerine eğilirken, Weber öncelikle teodise problemine (ölüm,
çile ve şer gibi temel ahlaki problemlerle ilgili açıklamalara) ve kurtuluş dürtüsünün
karşılaştırmalı incelenmesine kafa yormuştur.
Durkheim, din sosyolojisinin kurucu aktörleri arasında yer alan en önemli isimlerden
birisidir. Marx’ın aksine Émile Durkheim’ın kariyer çizgisinde din epeyce bir yer tutmaktadır.
Özellikle küçük ölçekli, geleneksel toplumlardaki din olgusunu inceleyen Durkheim, Dinsel
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Hayatın İlksel Biçimleri (1912) adıyla, din sosyolojisi alanında belki de çığır açıcı çalışmayı
yayınlamıştır. Durkheim, dini esas olarak onu toplumsal eşitsizliklere ya da güç ilişkilerine
bağlamaz; aksine onu toplumdaki kurumların niteliğiyle bir arada değerlendirir.
Durkheim için asıl açıklanması gereken modern dinin kaynağıdır. Uzmanlaşmanın ve
ideolojik sis perdesinin modern toplumdaki dinin kaynaklarını doğrudan araştırmayı imkânsız
kılması, Durkheim’ı konuyu ilkel toplumlar bağlamında ele almaya itmiştir. Soru aslında
şöyledir: İlkel ve modern dinin kaynağı nedir? Bu amaçla Avustralya’nın yerli toplumlarında
gördüğü totemciliği inceleyen Durkheim, totemciliğin, dinin en ilk ya da en yalın (ilkel)
biçimi olduğunu ileri sürmüştür.
Totem, her şeyden önce bir grubun, kendisine belli bir simgesel önem atfettiği bir
hayvan veya bitkidir. Kutsal bir nesne olan toteme büyük saygı duyulur ve bu saygı çeşitli
ritüellerle ifade edilir. Durkheim, dini kutsal olan ile dindışı arasına bir ayrım koyarak
tanımlamaktadır. Kutsal nesneler ve simgeleri, varoluşun alışılmış yönlerinden -kutsallığı
olmayan dünyadan- ayrı tutmaktadır: Özel törenlerin dışında, totem olarak kabul edilen
hayvanı ya da bitkiyi yemek yasaktır; totemin İlahi özelliklere sahip olduğuna ve bu
özelliklerin onu avlanan diğer hayvanlardan ya da toplanıp tüketilen diğer tarımsal ürünlerden
bütünüyle ayrı kaldığına inanılır.
Durkheim’e göre, totemin kutsal oluşunun nedeni onun insan grubunun bizatihi
simgesi oluşudur. Çünkü totem, grubun ya da topluluğun temel değerlerini temsil etmektedir.
Toteme duyulan büyük saygı aslında temel toplumsal değerlere duyulan saygıdan
kaynaklanmaktadır. O hâlde dinde de tapınılan nesne, gerçekte toplumun kendisinden başka
bir şey değildir.
Böylelikle Durkheim, bir toplumsal olgunun nedeninin sadece bir başka toplumsal
olgu olduğu şeklindeki temel metodolojik yaklaşımından hareketle, tüm dinlerin kaynağının
toplum olduğu sonucuna ulaşır. Toplum bireyler aracılığıyla belirli olguları kutsal diğerlerini
ise dindışı şeklinde tanımlayarak dini yaratır. Sosyal gerçekliğin kutsal olarak tanımlanan
yanları (ayrı tutulanlar ve yasak sayılanlar) dinin özünü oluşturur. Hayatın gündelik, olağan,
faydacı ve sıradan yanları gibi geri kalanlar ise dindışı olarak tanımlanır. Kutsal olan şey
yüceltme, saygı, gizem, korku ve onur tutumu yaratır. Belirli fenomenlere saygı onları
dindışından kutsala dönüştürür. Kutsal/dindışı farklılaşması ve toplumsal hayatın bazı
yönlerinin kutsal düzeyine yükseltilmesi dinin gelişimi için gerekli ancak yeterli olmayan
şartlardır. Üç koşula daha gerek vardır. İlk olarak, bir dinsel inançlar topluluğu gelişmelidir.
Bu inançlar kutsal şeylerin doğasını ve onların ayakta tuttukları- birbirleriyle veya kutsal
şeylerle– ilişkileri ifade eden temsillerdir. İkinci olarak, bir dinsel ritüeller topluluğuna gerek
vardır. Bunlar bir insanın bu kutsal nesneler huzurunda nasıl davranması gerektiğini emreden
davranış kurallarıdırlar. Son olarak, din bir kiliseyi, kucaklayıcı bir ahlaki topluluğu gerektirir.
Kutsal, inançlar, ritüeller ve kilise arasındaki karşılıklı ilişkiler Durkheim’ı aşağıdaki din
tanımına götürecektir: Din, kendisine bağlı olan herkesi Kilise olarak adlandırılan tek bir
ahlaki topluluk içinde birleştiren bütünlük içindeki bir inançlar ve pratikler sistemidir.
Durkheim, dinlerin sadece bir inanç sistemi olmadığına özellikle vurgu yapar: Bütün
dinler, düzenli olarak yapılan törenler ile ayinleri içerir, bu esnada da aynı inanıştaki kişiler
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bir araya gelirler. Bu toplu törenlerde bir dayanışma duygusu yaratılıp güçlendirilir. Törenler,
bireyleri toplumsal hayatın sıradan kaygılarından uzaklaştırarak ulu güçlerle ilişki
kurabilecekleri bir üst dünyaya yükseltir. Totemlerde cisimleştiği düşünülen bu ulu güçler,
İlahi varlıklar ya da tanrılar, aslında kollektivitenin birey üzerindeki etkisinin bir ifadesidir.
Durkheim’e göre tören ve ayin, grup üyelerini birbirine bağlamada çok önemli bir
işlev görür. Bunun içindir ki, bunlar sadece tapınma sırasında değil; doğum, evlenme ve ölüm
gibi belli başlı toplumsal geçişlerin yaşandığı dönüm noktalarında da karşımıza çıkmaktadır.
Doğum, evlenme ve ölüm, hemen her toplumda çeşitli tören ve ayinlerle karşılanan olaylardır.
Durkheim, topluca yapılan törenlerin, insanların kendilerini önemli değişmelere uymak
zorunda hissettikleri zamanlarda grup dayanışmasını yeniden sağladığı sonucuna
ulaşmaktadır. Cenaze törenleri, gruba ait değerlerin bireylerden çok daha uzun süre yaşadığını
göstermekte ve böylece de yoksun kalmış insanların kendilerini değişen koşullara
uyarlamalarının bir aracı olmaktadır. Yas tutma, duyulan kederin anlık bir ifadesi değildir –
ölümden kişisel olarak etkilenmiş kişiler bundan ayrı tutulsa bile; yas tutma, grupça dayatılan
bir ödevdir.
Durkheim, küçük geleneksel toplumlarda dinin yaşamın her alanına nüfuz ettiğini ileri
sürmektedir: Dinsel törenler hem yeni fikirler ve düşünce kategorileri yaratmakta, hem de
mevcut değerleri yeniden doğrulamaktadır. Din, birtakım duygu, fikir ve etkinlikten ibaret
değildir; geleneksel toplumlarda din bireylerin düşünme tarzlarını belirlemektedir.
Düşüncenin en temel kategorileri bile, zamana ve uzaya ilişkin düşünceler de dahil olmak
üzere, önce dinsel terimler çerçevesinde kurulmaktadır. Geçmişte zaman kavramına, dinsel
törenler arasındaki zaman aralıklarının sayılmasıyla ulaşılmış olması bunun en tipik örneğidir.
Durkheim, çağdaş toplumların gelişmesiyle birlikte dinin etkisinin giderek azalacağı
inancındadır. Bilimsel düşünme dinsel açıklamaların yerini alacak, törenler ve ritüeller bireyin
hayatında çok küçük bir yer işgal edecektir. Aslında Durkheim, Marx’ın, geleneksel dinin yani, İlahi güçleri ya da tanrıları içeren din- kaybolma noktasında olduğu yolundaki görüşüne
katılmaktadır. Durkheim, eski tanrılar öldü dese de dinin, değişik biçimler altında da olsa
büyük olasılıkla varlığını sürdüreceğini düşünmektedir. Ona göre çağdaş toplumlar bile
bütünlüklerini, gerçekleştirdikleri ayinlere borçludurlar; çünkü bunlar sayesinde kendi
değerleri bir kez daha doğrulanmakta, böylelikle yeni törensel etkinliklerin eskilerin yerini
almak üzere ortaya çıkması beklenmektedir.
Giddens’ın vurguladığı gibi, çoğu sanayi devletinin, gerçekte, teşvik gören sivil
dinlere sahip olduğu ileri sürülebilir. Britanya’da bayrak gibi simgeler, Land of Hope and
Glory türünden şarkılar ve taç giyme törenleri gibi ayinlerin hepsi aslında İngiliz yaşam
biçiminin doğrulanmasına yöneliktir. Din bu bağlamlar konuşularak doğrulanıp
doğrulanamayacağı tartışmalı bir konudur; bu simgeler ve uygulamalar geleneksel dinlerle bir
arada yaşamaktadırlar. Gene de sivil simge ve ayinlerin, dinin geleneksel biçimlerinde
bulunan toplumsal mekanizmalara benzer mekanizmaları harekete geçirdiğini yadsımak
zordur.
Dolayısıyla din sosyolojisinde geçerli olan konu dinin kökenine ilişkin bir tartışmada
yoğunlaşmaktan çok; nitelikleri ne olursa olsun onun bugün bizim hayatımızdaki etki ve
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hacminin nasıl tecelli ettiği, sonuçta bütün bunların toplumsal maliyetinin ne olduğuyla
ilgilidir. Sosyolojik perspektifte din, hatalı inançlar kataloğu olarak değil insanın anlam
ihtiyacına yanıt verme rolüyle dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, Durkheim’ın gösterdiği gibi
o, bireysel değil, toplumsal ve kolektif niteliklidir; inanç ve bilgiden ziyade, sembol ve
ritüelle ilgilidir ve bu yüzden, bilimsel bilginin gelişiminin dinin toplumsal işlevleri açısından
bir önemi yoktur. Sonuçta Durkheim, dini kutsal şeylerle ilişkili bir birleşik inançlar ve
pratikler sistemi olarak tanımlarken tam olarak da bu durumu yansıtmayı hedeflemiş
olmalıdır.
Din sosyolojisi, dinin tanımı ve onun büyüden ayırt edilmesiyle yakından ilgilidir.
Artık disiplin, dinin Tanrı'ya duyulan inançların bir toplamı olduğu düşüncesini büyük ölçüde
terk etmiştir. Günümüzde daha çok, kutsal olanla ilintili pratiklere ağırlık verilmektedir.
Alternatif bakış açıları da dini, tüm insanların dikkate alması gereken nihai bir mesele olarak
tanımlamıştır. Ayrıca daha sonraları pek çok sosyolog, dinsel olanı toplumsal olanla
özdeştirmeyi tercih etmiştir.

2.2.4. Max Weber
Din sosyolojisi çalışmalarındaki ikinci temel yönelim Weber’in öncülük ettiği
yaklaşımlardır. Durkheim, düşüncelerinin dine genel olarak uygulanabileceğini iddia etmesine
rağmen öne sürdüğü tezlerin sınırlı sayıda örneğe dayandığı söylenebilir. Buna karşılık Max
Weber ise çıkarımlarını yeryüzündeki pek çok din üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı
çalışmalar üzerine oturtmuştur. Ondan önce ve sonra belki de hiç kimse incelemelerini
böylesine büyük ölçüde dünya dinleri üzerinde yoğunlaştırmamıştır. Hinduizm, Budizm,
Taoizm ve eski Musevilik hakkında ayrıntılı çalışmalar yaptı. Protestan Ahlakı ve
Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında ve diğer yazılarında Hristiyanlığın Batı tarihi üzerindeki
etkisine geniş bir şekilde yer verdi. Ancak İslam’a ilişkin olarak tasarladığı çalışmasını
bitiremedi.
Weber’in din üzerine yazdıkları, Durkheim’dan farklı olarak, din ile toplumsal
değişme arasındaki illişki üzerinde yoğunlaşır. Durkheim çalışmalarında bu konuya pek fazla
yer vermemiştir. Weber, din konusunda Marx’tan da ayrı düşünmektedir; ona göre dinin
mutlak surette tutucu olması diye bir şey söz konusu değildir, tersine, dinin esinlendiği
hareketler önemli toplumsal dönüşümlere imza atmıştır. Dolayısıyla Protestanlık (özellikle de
Puritanizm) çağdaş Batı’nın verdiği kapitalist görüntünün kaynağını oluşturmaktadır. Bu
yoldaki ilk girişimciler Kalvinistlerdi. Onların başarma itkisi (bu itki Batı’nın ekonomik
açıdan gelişmesini başlatmaya yardımcı olmuştur) başlangıçta Tanrı’ya hizmet etme
arzusundan kaynaklanıyordu. Onlar için maddi başarı, her şeyden önce İlahi teveccühün bir
işaretiydi.
Weber, dünya dinleri üzerine olan araştırmasını tek bir proje olarak görüyordu.
Protestanlığın Batı’nın gelişmesine yaptığı etkiye dair çalışması, dinin değişik toplumlarda
toplumsal ve ekonomik yaşamı nasıl yönlendirdiğini anlamaya yarayan kapsamlı bir çabaydı.
Doğu dinlerini inceleyen Weber, bu dinlerin sanayi kapitalizminin gelişmesinin önüne
aşılmaz engeller koyduğu sonucuna ulaşmıştı. Ona göre bu durum, Batı dışı uygarlıkların
geri oluşundan ötürü ortaya çıkan bir durum değildir; Doğu uygarlıkları sadece,
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Avrupa’da egemen olmaya başlamış değerlerden farklı değerleri benimsedikleri için
böyle olmuştu.

2.3. Çağdaş Gelişmeler
Din sosyolojisi başlangıçta bir bütün olarak sosyolojinin kuramsal merkezini
oluşturuyor, çünkü akılcı eylemin karakterini, sembollerin önemini ve toplumsalın doğasını
anlamaya çalışıyordu. Günümüzde ise ilgi alanları çeşitlenmiş, toplumun modern tezahürleri
de önemli ölçüde farklılaşmaya başlamıştır.
Din sosyolojisinde yeni gelişmeler dinin modern toplumlarda ortaya çıkan sorunlarla
eş zamanlı rollerine bağlı olarak ele alınmaktadır. Batı’da özellikle Kilise araştırmalarında
sosyolojiden yararlanma konusunda ciddi bir beklenti söz konusudur. Kiliseye yönelik
ilgilerde gözlenen zayıflamayı ve mevcut durumun gidişatını analiz etme konusunda pek çok
araştırmacı din sosyolojisinin yöntem ve tekniklerinden yararlanarak motive olmuş
durumdadır. Bu bağlamda örneğin Bryan Wilson ve Steve Bruce modern din sosyolojisinin
temel sorunlarına eğilmişlerdir.
Burada ortaya çıkan araştırma türünün din sosyolojisi ile dinî sosyoloji arasındaki
farka dikkat etmeyi gerektirdiğini belirtmek yerinde olacaktır. Din ile toplum arasındaki
ilişkileri herhangi bir dinin beklenti ve yaklaşımları üzerinden ele almayıp, orada gerçekleşen
olay ve olguları tamamen dindışı saiklerle çözümlemeye çalışan incelemeler din sosyolojisi
kategorisinde yer alırken, araştırmayı belli bir dinin talep ve kriterleri eşliğinde sürdüren
çalışmalar birer dinî sosyoloji etkinliği olarak disiplinde yerini almaktadır.
Günümüzde din-toplum ilişkileri çerçevesinde en sık durulan konular arasında
sekülerleşme sorunu yer almaktadır. Dinin gündelik hayat bileşenleri arasındaki yerinin
zayıflaması ya da bu yerin kendi içinde birtakım farklılaşmalara uğraması şeklinde
tanımlanabilecek bu durum sonuçta toplumsal yapıda dinin yerini tartışmaya açan geleneksel
pozitivist söylemlerin bir yansıması olarak gündeme gelmektedir.
Kimi sosyologlar modern toplumlarda, kentleşme, kültürel çoğulculuk ve dünyanın
bilimsel yollarla kavranabilmesinin sonucu olarak büyük bir sekülerleşme (ya da dinsel
gerileme) süreci yaşandığını iddia etmişlerdir. Diğer yandan dinin temelinin sarsılmaktan
ziyade sadece dönüşmüş olduğunu ileri süren sosyologlar da bu teze karşı çıkmaktadırlar.
Din sosyolojisinin başta metodolojik sorunlarını çözmeye yönelik çoğu klasik din
sosyoloğunun tilmizlerinden oluşan araştırmacıların etkinliklerini bir kenara bırakırsak bugün
daha çok yapılmaya çalışılan birey ve toplumun modern/postmodern bağlamlarında yaşadığı
derin anlam sorunlarını tanımlamak ve bunların ürettiği toplumsal sorun ve çıktılara bir
açıklama getirmektir. Gabriel Le-Bras (1891-1970), Joachim Wach (1898-1955) Gustave
Mensching (1901-1978) gibi erken dönem Din sosyologlarının takipçileri arasında yer alanlar
disiplinin kuramsal temellerini sağlamlaştırmak ve belli başlı metodolojik sorunları çözmek
üzere seferber olmuşlardı.
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Günümüzde giderek çoğalan özel din sosyolojisi alanları da dikkate alındığında
üzerinde durulacak konuların çoğaldığı rahatlıkla söylenebilir. Etnik temelli dinî hareketler,
çoğulcu toplumda birlikte yaşama, yeni dinî oluşumlar, siyasal söylem ve etkinlikler, dinde
sekülerleşme, dinî temelli kimlik hareketleri, yeni asketik yaşam biçimleri, küreselleşme gibi
bazı temel konular etrafında yoğunlaşan sosyologlar gerçekliğin sosyal dünyasına sirayet eden
yeni anlam arayışlarını toplumsal bağlamda sorunsallaştırmaya ve ele almaya başlamışlardır.
Çağdaş din sosyolojisi araştırmalarında öne çıkan isimler arasında, disiplinlerarası
araştırmalarıyla dikkat çeken Thomas Luckman, Peter L. Berger, Clifford Geertz, Robert N.
Bellah, Ernest Gellner, Bryan Turner, Jose Casanova, Charles Y. Glock, Daniel Bell, Daniéle
Hervieu-Léger, Mary Douglas, Robert Wuthnow, Paul Zulehner, Jasé Casanova ve ve Grace
Davie gibi isimler yer almaktadır.
Günümüzde din sosyolojisi alanında yapılan çalışmalarda en önemli sorun nesnellik
iddiası taşıyan çalışmalarda bile bir şekilde verili dine dair hegamonik kavramsal sermayeyi
kullanmak hususundaki ısrardır. Pek çok çalışma yerleşik dinî kurumsallaşmadan hareketle
daha genelleştirilebilir sonuçlara erişmek istemekte, böylece dinlerin kendine özgü yapı ve
nitelikleri göz ardı edilmektedir.
Modern araştırmalarda yeni kavramsallaştırmalar dikkat çekmekte, gerçekliğin
modern formları özgün adlandırmalarla din sosyolojisinin teorik kadrosuna dahil
edilmektedir. Bu bağlamda Luckmann’ın görünmez din, Berger’in kutsal şemsiye, Geertz’in
sembolik sistem, Bellah’ın sivil din, Gellner’ın sarkaç teorisi, Duglas’ın sembolik şifreler,
Wuthnow’ın kültürel yapısalcılık ve son olarak da Bell’in farklılaşmış bir toplumda din,
Davie’nin ait olmadan inanmak, Casanova’nın inanmadan ait olmak ve kutsalın dönüşü
gibi kavramsal analizleri bu bağlamda hemen hatırlanabilecek bir şekilde disipline içerden ve
kullanışlı terminolojik katkılar üretmiştir.

2.3.1. İslam Dünyasında Din Sosyolojisi
Din sosyolojisinin ortaya çıkışına ilişkin süreçler dikkatle gözlendiğinde bu disiplinin
her şeyden önce Batılı bir muhayyile ve perspektif içinde yeni bir hüviyete kavuştuğu
anlaşılmaktadır. Hem klasik felsefi arkaplan hem de Yahudi-Hristiyan geleneklerinin
birleşimiyle kendine özgü bir toplumsal yapı ortaya koyan Batı dünyasında, son birkaç yüzyıl
içinde yaşanılan köklü ve kapsamlı değişimlerin bir sonucu olarak din ve toplum ilişkileri de
yeniden tanımlanmış; bu bağlamda sosyal gerçeklik dünyasının modern bir düzlemde
yapılandırılmasına önem verilmiştir. Süreklilik özelliği taşıyan bu süreçte ilerleme ve gelişme
kavramları etrafından din de birtakım yapısal müdahale ve yorumlamalara açık hâle
getirilmiştir.
Toplum bilimlerinin teorik çerçevelerinin oluşmasında Batı dışı toplumların katkıları
kuşkusuz önemlidir. Bu bağlamda İslam kültür ve medeniyetinin Batılı özün kendi doğal
akışına ne ölçüde katkı sunduğu hiç kuşkusuz önemli bir tartışma alanıdır. Ne var ki sosyal
bilimsel yönelimlerin dayandığı temeller her şeyden önce başından beri seküler bir mahiyete
sahip olan Aydınlanmacı-Pozitivist söylemlerin açtığı mecrada şekillenmiştir. Bununla
birlikte İslam dünyası da Batı’da olup biten olaylardan bağımsız bir yaşama desenine sahip
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değildir. Her şeyden önce sömürge faaliyetleriyle başlayan bir dönemden itibaren Batı kendi
kültür ve medeniyet kodlarının Müslüman dünyasına transfer edilmesi konusunda oldukça
kararlı bir çaba içinde olmuştur.
İslam dünyasında toplum ile din arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik entelektüel ve
akademik etkinlikler Batı’daki kadar derin sayılabilecek bir problematiğe sahip değildir.
İslam’ın kendi yapısından kaynaklanan varlık ve hayat tasavvuru onun diğer dinlerle aynı
şablonlar etrafında eşleştirilmesine de fırsat vermez. Genellemeci-indirgemeci yaklaşımlar
içinde toplumların özgül yapılarını başka toplumlarla eşitleme çabaları teoride
romantik/fantastik bir karşılık bulsa da onun uygulamadaki yansımaları her zaman sorunlu
birtakım maliyetler üretecektir. Bu anlamda öteden beridir çoğu oryantalist söylemler
etrafında şekillenen Doğu ve İslam algısının Müslüman coğrafyasının dinî-sosyal gerçekliğini
çarpıtmaktan öte bir anlamının olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Bununla birlikte bu coğrafyada olup bitenlerin, burada din ile toplum arasındaki
karşılıklı ilişkilerin ortaya çıkardığı yapı ve yönelimlerin gerçekte ne ifade ettiği, örneğin
İslam toplumlarında toplumsal değişimin asli dinamiklerinin neler olduğu, mevcut
sarsıntıların Müslümanlar nezdindeki karşılıklarının nasıl tespit edileceği gibi soruların bugün
yeterli ölçüde cevaplandırılabildiğinden söz etmek de zordur.
İslam’ın geleneksel dünyasında Müslüman âlimler, farklı disipliner ilgileri
doğrultusunda temel dinî kaynaklarla toplum arasındaki olağan geçişliliği açıklamak ve
anlamak üzere pek çok formülasyon ortaya koymuşlardı. Bu bağlamda Farabi’nin (M. 872950), Maverdi (974-1058) ve Gazali’nin (M. 1058-1111) çalışmalarını hatırlamak bile yeterli
olacaktır. Aslında bu ilgi süreklilik içinde günümüze kadar devam etmiştir. İslam kültür
geleneğinde hem Kur’an hem de Sünnet, toplumun her daim ana temeller etrafında güçlü bir
şekilde güncellenmesi esasını ortaya koymaktadır. İçtihat ve ihya hareketlerindeki devamlılık
da buna işaret etmektedir.
Ne var ki 19. yüzyıldan itibaren Batılı yaklaşımlarda da sıklıkla vurgulandığı gibi
ilerlemeci dünya görüşü esas alındığında Müslümanların geri kaldığına ilişkin güçlü bir
yönlendirme ve edebiyat sınır tanımaz bir şekilde kabul görmeye başlamıştır. Batılı
deneyimleri yaşama imkânı olmayan Müslüman dünya, ya bu ideal gerçekliği takip edecek ya
da bu kadere tartışmasız bir şekilde tabi olacaktır. Batı dışı modernleşme
kavramsallaştırmasında da aynı kalıplar içinde değerlendirilemeyecek bir dünyanın geleceği
sorgulanmaktadır.
İslam dünyasında modernleşme süreçlerinin etkisini bir tahribat olarak görenler
olduğu gibi bunu yeni bir uyanış dalgasının habercisi olarak karşılayanlar da vardır. Bu
çerçevede 19. yüzyıldan itibaren bu coğrafyada neler olduğu, mevcut durağanlık ya da
hareketliliğin nasıl okunması gerektiği konusunda yerleşik İslami algı ve hassasiyetlerden
hareketle üretilmiş devasa bir literatürün varlığını unutmamak gerekir. İslam’ın parlak
dönemlerine olan ilgiyi yücelten ve bu bağlamda mevcut bakiyeyi sorgulayan bir söylem
Müslüman dünyasında bir hayli etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin toplayıcı/bütünleştirici
varlığının sona ermesi, Müslümanların ulus-devlet formları içinde yeni kimlik örüntülerini
tercihe zorlanması ve resmî eğitim müfredatının çoğunlukla Batıcı-modern bir söylem akışına
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teslim edilmesi yerleşik yapıların çözümlenmesi konusunda oldukça uzun süren kesinti ve
ihmalleri de beraberinde getirmiştir.
İbn Haldun (M. 1332-1406) kendi yaşadığı dönemde mevcut dinî, kültürel ve
entelektüel birikimden hareketle kaleme aldığı Mukaddime’sinde ortaya koyduğu teşhislerle
bir anlamda Müslüman dünyasının ana kodlarını deşifre etmişti. Onun İslam’ın temel
kaynaklarından hareketle yakaladığı toplumsal gerçeklik, kitabi olanla reel olan arasındaki
irtibat ve intibakı ortaya çıkarması açısından emsalsiz bir değer taşımaktadır. Müslüman
toplumlarının dinî, sosyal ve kültürel yönelimlerine ilişkin olarak pek çok âlim, düşünür ve
seyyah da oldukça önemli çıkarımlarda bulundukları metinleriyle yeni araştırmalara ufuk
açmışlardır.
İçinden geçilen zaman diliminde Müslümanların fiilî-dinî-toplumsal durumlarının
anlaşılması ve çözümlenmesi konusunda İslam dünyasında ortaya çıkan perspektiflerin değeri
küçümsenemez. Hint alt kıtasında Muhammed İkbal (1877-1938) ve Ebu’l-Alâ el-Mevdûdî
(1903-1979), Mısır’da Hasan el-Benna (1906-1949) ve Seyyid Kutub (1906-1966), İran’da
Muhammed H. Tabatabaî (1902-1981), Mutahhari (1920-1979) ve Ali Şeriati (1933-1977),
Kazan’da Musa Carullah (1875-1949), Fransa’da Muhammed Hamidullah (1908-2002)
Cezayir’de Malik bin Nebi (1905-1973) gibi şahsiyetler toplumu anlama ve ona yön verme
konusunda birbirinden bağımsız söylem ve icraatlarıyla etkili olmuşlardır.
Günümüzde İslam dünyasında mevcut durumun sosyolojik bir muhayyile etrafında
çözümlenmesine yönelik adımların oldukça gecikmiş bir durumda olduğu söylenebilir. Gerçi
çoğu Dinî Sosyolojinin imkânlarından istifadeyle gerçekleştirilmiş pek çok çalışmadan söz
edilebilir. Aslında zamansal olarak modern disiplin özellikleriyle eşleştirilmesi son derece
sakıncalı olsa da İbn Haldun’un gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetin gerçekte bir Dinî
Sosyoloji etkinliği hatta klasiği olarak değerlendirilmesi mümkündür. O, kendi toplumunu
anlamaya çalışırken mevcut dinî ve kültürel sabitelerden hareket etmiş, sosyal gerçeklikle asli
kaynakların birbirini ketmetmesine izin vermemiştir. Günümüzde Ali Şeriati ve Cevdet
Said’in yaptığı da aynı bağlamda değerlendirilebilir. Örneğin Ali Şeriati, İran toplumu
özelinde Batılı bilgi ve birikimi de devreye sokarak yaptığı çözümlemelerde İslam’ın asli
formlarıyla modern dünyanın talepleri arasında Müslüman özneye yeni kavramsal önerilerde
bulunmuştur. Onun İslam sosyolojisi ve Hac üzerine yaptığı çalışması dinî sosyoloji
çalışmaları arasında dikkat çekici özellikleriyle sık sık hatırlanmaktadır. Aynı şekilde Cevdet
Said de Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasalarını ele aldığı çalışmasında Kur’an’daki bir
âyetten (Ra’d, 11) hareket etmekte ve özgün bir dinî sosyoloji faaliyeti gerçekleştirmektedir.
Yerleşik dinî-toplumsal gerçekliğe eleştirel yaklaşan ve bu bağlamda ortaya çıkan yapı
ve kurumları disiplinlerarası bir ilgiyle çözümlemeye çalışan pek çok düşünür bugün İslam
toplumlarının mevcut durumuna soğukkanlı bir şekilde yaklaşma konusunda umut vaat eden
çalışmaların öncüleri konumundadır. Bu konudaki katkılarıyla Pakistan’da Fazlur Rahman
(1919-1988) ve Ekber Ahmed (1948- ), Fas’ta Cabiri (1936-2010), Cezayir’de Muhammed
Arkoun (1928-2010), Mısır’da Hasan Hanefi (1935-), Fransa’da Roger Garaudy (1913-2012)
ve Tarık Ramazan (1962- ), İran’da Abdülkerim Suruş (1945-), Daryush Shayegan (1935),Türkiye’de Ziya Gökalp (1876-1924), Cemil Meriç (1916-1987), Kemal Karpat (1924- ),
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Şerif Mardin (1927- ), Erol Güngör (1938-1983), Nilüfer Göle (1953-) ve Ahmet Davutoğlu
(1959-) sayılabilir.
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Uygulamalar
1)

İbn Haldun’un toplumsal yapı analizleri hakkında bir araştırma yapınız

2)
Klasik İslam düşüncesinde toplum ile din arasındaki ilişkiyi sorunsallaştıran
filozoflar hakkında bir araştırma yapınız.
3)
yapınız.

Farabi’nin ideal toplum modelinde dinin yeri hakkında bir değerlendirme

4)
Din sosyolojisi araştırmalarında Comte, Marx, Durkheim, ve Weber’in ayrışma
noktalarını bulunuz.
5)
Dinin toplumsal formasyonunu açıklamakla onu anlamak arasındaki farka
odaklanınız.
6)
Din sosyolojisinin yeni inceleme alanları arasında İslam’ın modern vizyonu
hakkında ne tür yaklaşımlar sergilendiğini sorgulayınız.
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Uygulama Soruları
1)
İbn Haldun’la Weber’in içinde yaşadıkları toplumu okuma biçimleri arasındaki
fark nasıl açıklanabilir? Tartışınız.
2)
Ziya Gökalp’ın din ve toplum incelemelerinde dayandığı Batılı referanslar
kendi toplumunu değerlendirmesinde ne gibi olumlu/olumsuz etkiler yaratmıştır?
3)

Din sosyolojisi, din alanını değerlendirmekte ne ölçüde muktedirdir?

4)
Dinin toplumsal işlevleri hakkında Marx’la Weber arasındaki ayrışmanın
metodolojik dayanağı nedir?
5)
Etrafınızda din eksenli olarak gerçekleşen faaliyetlere odaklanınız ve bu
faaliyetler alanının klasik sosyolojik yaklaşımlarla nasıl değerlendirilebileceğini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde din sosyolojisinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışının tarihselsosyal boyutlarına işaret ettik. Bu bağlamda sosyolojinin kurumsallaşma süreçlerini kurucu
isim ve düşünsel yönelimler eşliğinde özetledik. Din sosyolojisinin özelikle 19. yüzyıldan
itibaren başlayan bir toplumsal hareketlilik etrafında dinin yerini tartışmaya, anlama ve
çözümlemeye yönelik bir beklentiden kaynaklandığını gösterdik. Çağdaş din sosyolojisi
araştırmalarında yeni zamanların kıymet ve değer ölçülerinin öne çıkardığı perspektiflerin
dinî-toplumsal olguları değerlendirme konusunda daha elverişli yöntemlere yöneldiğini
gösterdik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi dins sosyolosinin tarihsel gelişiminde mutlaka
anılması gereken isimler arasında yer almaktadır.
a)

Max Weber

b)

Voltaire

c)

İmmanuel Kant

d)

Erzurumlu İbrahim Hakkı

e)

Sgmund Freud

2)
Aşağıdakilerden
taşımaktadır?

hangisi

Comte’un

din

anlayışını

yansıtıcı

a)

Din, kutsalın tecrübesidir.

b)

Dinî hayat ekonomik faaliyetlerin etkisi altında şekillenmektedir.

c)
çekilmiştir.

özellikler

Din, üç safhadan ibaret formülasyon (Üç Hâl Yasası) içinde hayattan

d)

Modern insanın din algısı değişmektedir.

e)

Din toplumsal birliğin mücessem şeklidir.

3)
uzaktır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyolojik din tanımları arasında yer almaktan

a)

Din toplumsal faaliyet alanları içinde temel yapılandırıcı olarak fonksiyon icra

b)

Din toplumdaki eşitsizlikleri meşrulaştıran bir üst yapı kurumudur.

c)

Modern toplumlarda din ancak bir kültürel form olarak ele alınmaktadır.

eder.

d)
Geleneksel toplumlarda din bireyin manevi dünyasında olduğu kadar toplumsal
statüsünün oluşumunda da etkili bir rol sahibidir.
e)

Din, Tanrı’yla insan arasında varlığını sürdüren bir iletişim hâlini ifade eder.

4)

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın din söylemini yansıtmaktadır?

a)

Din toplumsal birliğin ifadesidir.

b)

Din toplumda var olan yapısal eşitsizlikleri olumlayan bir rol üstlenir.
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c)
Kapitalizmin doğmasında Protestan dindarlığının belirleyiciliği tartışımaz
derecede yüksek olmuştur.
d)
İslam toplumlarında yerleşik dinî yapıların çözümlenmesinde Marx’ın katkısı
mevcut durumu yeterli ölçüde yansıtmaktan uzaktır.
e)
Dini devre dışı bırakmayı önceleyen yaklaşımlar içinde er alan kimi sosyal
teoriler Marx’tan da esinlenmiş olmalıdırlar.
5)

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde Weber’in teorisine atıf yapılmaktadır?

a)
Kayseri’de çoğu dindar Müslüman müteşebbislerin başarılı bir şekilde ortaya
koyduğu iktisadi faaliyet geçmişte Protestanlıkla Kapitalizm arasındaki ilişkiyi
hatırlatmaktadır.
b)
Ekonomi, din dahil pek çok kurumun toplumsal yapı ve rolünü derinden
etkilemektedir.
c)
İslam toplumlarında kimi modernleşmeci yaklaşımlar dinin er ya da geç
toplumsal yaşamla irtibatının kesileceğine dair bir yaklaşımı benimsemişlerdir.
d)
Yeni dinî hareketlerde etkili olan motivasyonun kaynağı dünyayla uyumlu bir
ilişki içinde olmaktır.
e)
Toplumsal meşruiyetin önemine dinî kimlik taleplerinde pek fazla ihtiyaç
duyulmamaktadır.

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)c, 5)d
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3. DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL KONULARI, AMAÇ VE
YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, din sosyolojisinin temel konuları, amaç ve yöntemleri ele alınacaktır. Her
bağımsız disiplin gibi din sosyolojisi de kendi inceleme alanında belli bir amaca uygun bir
şekilde çalışma konuları belirlemekte, bu konuları da sık sık deneyimlenen bir metodolojiyi
takip ederek çözümlemektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Din sosyolojisinin temel konuları nelerdir?

2)
Genel olarak toplumsalın bilimi olarak bilinen sosyolojiden din sosyolojisi
hangi gerekçelerle ayrışmak zorunda kalmıştır?
3)
biliyoruz?

Başlangıcından itibaren din sosyolojisinin temel ilgi alanları hakkında neler

4)

Din sosyolojisi çalışmalarında amaç nedir?

5)

Din sosyolojisi araştırmalarında nasıl bir yöntem takip edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Temel İlgi Alanları

Din sosyolojisinin temel
konularını öğrenir, bu
konuların toplumsal ve
dinsel bağlamlarla olan
irtibatını kavrar.

Amaçlar

Din sosyolojisi
araştırmalarında temel
amaçların ne olduğu
kavranır, bu amaçlarla
varılmak istenen hedefler
öğrenilir.

Yöntem ve Teknikler

Din sosyolojisi
araştırmalarında uygulanan
yöntemlerin neler olduğu
öğrenilir, bu yöntemlerin
sahadaki uygulanabilirliği
kavranılır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Alanın önde gelen din
sosyologlarının inceleme
alanlarından yola çıkılarak
farklı bağlam ve koşullarda
hangi konulara
yoğunlaşıldığı
değerlendirilir.
Din sosyolojisinin bilimsel
bir disiplin olma hüviyetiyle
din ve toplum arasındaki
ilişkiselliği hangi amaçlar
etrafında sorunsallaştırdığı
farklı örneklemler üzerinden
müzakere edilir.
Yöntemsel tercihlerin
toplumsal yaşamdaki dinî
yapı ve örüntüleri keşfetme
ve açığa çıkarma konusunda
ne ölçüde başarabildiğine
yönelik karşılaştırmalı
çalışmaları incelemek.
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Anahtar Kavramlar
•

Açıklama

•

Anlama

•

Arkaik

•

Aydınlanma

•

Bilim felsefesi

•

Din olayı

•

Disiplin

•

Dogma/Dogmatik

•

Evrimcilik

•

Fenomen/Fenomenoloji

•

Gözlem

•

İlkel

•

Metodoloji

•

Objektif/Subjektif

•

Ortodoksi

•

Teori

•

Tradisyonalizm

•

Yöntem
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Giriş
Din sosyolojisi bir disiplin olarak ele alındığında sosyolojinin sınırları içinde
değerlendirilir. Sosyoloji toplumsal ifade özelliği taşıyan her türden fenomeni incelemeye
çalışan bir disiplindir. Bu bağlamda din sosyolojisi de toplumdaki dinî yapıları, hareket ve
söylemleri inceleme konusu olarak ele almaktadır.
Din sosyolojisi dinin toplumsal boyutlarına odaklanan bir bilim alanıdır. Sosyoloji
kuramsal olarak kendine net bir yön kazandırdığı andan itibaren toplumsal alanı incelemeye,
açıklamaya ve anlamaya ağırlık vermiştir. Oldukça genç sayılabilecek bir bilim dalı olarak
Din Sosyolojisi, sonuçta sosyolojinin genelgeçer bakış açılarına, metodolojisine, kuramsal
yönelimlerine bağlı bir alt disiplin olarak değerlendirilebilir. Sosyolojinin Émile Durkheim ve
Auguste Comte’dan günümüze kadar çeşitli öncüler aracılığıyla geliştirdiği dil, kavram ve
yöntemler din sosyolojisi araştırmalarında da etkisini sürdürmeye devam etmektedir.
Günümüzde din sosyolojisi alanında genel olarak sosyolojinin sınırlarını zorlamaya yönelik
kimi zorlayıcı çıkışlar ve bağımsızlık arayışları söz konusu olsa da alanın mevcudiyetinin
temel disipline olan borcu göz ardı edilemez. Bu bağlamda sosyolojiyle din sosyolojisi
arasındaki ilişkiselliği ihmal etmeksizin, özel ilgi alanlarına yoğunlaşmak gerekmektedir.
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3.1. Temel İlgi Alanları
Din birden fazla boyutta anlam kazanan bir içeriğe sahiptir. Yaygın özelliklerinden
hareket edildiğinde din sosyologlarınca gerçekleştirilen tanımlamalarda öne çıkan ana tema
onun toplumsal mahiyetteki konumudur. Dini toplumsalın bir ürünü olarak görenler kadar
toplumsalı inşa eden gerçeküstü bir kaynaktan beslenen bir değerler kümesi olarak görenler
de vardır. Ne var ki din sosyologları dinin kaynağından çok onun etkisi üzerinden bir
değerlendirme yapmayı daha bilimsel bulmaktadırlar. Çoğu sosyolog dini bir Tanrı ya da
tanrılara olan inançla değil, ancak kutsala gönderme yaparak tanımlamıştır. Buna neden
olarak da böylesi bir tanımın toplumsal karşılaştırma yapmayı daha elverişli kılması gerekçe
gösterilmiştir.
Tanımlamalarda da açıkça yansıtıldığı gibi din, kutsal fikrine dayalı olan ve
müminleri bir sosyo-dinsel topluluk içinde birleştiren bir inançlar, semboller ve
pratikler (ritüel) kümesidir. Bu bağlamda kutsal, dindışıyla (profan) tam bir karşıtlık
içindedir; çünkü kutsalda huşu duygusu hâkimdir. Aslında hem toplumsal yönleri ile hem de
açıklanması gereken bir olgu olarak bu iki terim arasındaki ayrımın mutlak doğasını
kavrayabilmek, Émile Durkheim ve ondan sonra gelen tüm din sosyologlarının gözünde,
kendi alt disiplinlerinin temelini oluşturmuştur. Durkheim’ın bu ayrımla ilgili klasik ifadesi
şöyledir: Kutsal şeyler, dinî yasaklarla korunan ve tecrit edilen şeylerdir; dindışı şeyler
ise, bu yasakların hedef aldığı ve kutsal olandan ayrı tutulması gereken şeylerdir. Buna
bağlı olarak, kutsal fenomenler olağanüstü̈ sınıfına sokulmakta ve diğer her şeyden ayrı bir
yere konulmaktadır.
Başlangıç itibarıyla sınırlı ilgi alanlarına sahip olan sosyolojinin çerçevesinin bugün
bir hayli genişlediğinden söz edebiliriz. Ancak tüm çeşitliliğine karşın genel olarak sosyolojik
ilgilerin tamamında ortak olan ana tema incelemeye esas olan unsurun toplum olduğudur.
Toplumda var olan herhangi bir şeyin sosyolojinin ilgi alanına girmesini mümkün kılan, onun
toplumsal bir fenomene dönüşmüş olmasıdır. Böylece toplumun yapısını, yönelimlerini,
değişim ve farklılaşmasını, vs. hemen her düzeyde etkileyen unsurlar, süreç ve sonuçlar bu
bağla(mla)r çerçevesinde sosyolojinin konularına dâhil olmaktadırlar.
Toplumsal her konunun sosyolojinin de ilgi alanına girmesi disiplinin ortaya çıkmaya
başladığı 19. yüzyılın bilim dünyasında kaçınılmaz bir durumdu. Bu bağlamda sosyolojinin
uğraş alanları her tür toplumsal fenomene aynı yoğunlukta ve bütüncül yaklaşmaya imkân
sağlamaktaydı. Zamanla bu ilgiler parçalanmış ve farklı sosyolojiler ortaya çıkmaya
başlamıştır. Ortak metodolojilerle çeşitlenmiş alanlara yönelimin sakıncaları ortaya çıkmış,
yanı sıra söz konusu farklılıkların kendi içinde genişleyen içerikleri de bütün bu çeşitliliğe tek
başına bir disiplinin imkân ve yeterlilikleriyle yaklaşmanın zorluklarını göstermeye
başlamıştır. Alan çeşitliliği kendine özgü yaklaşım ve metodolojilerin ağırlığını artırmıştır.
Bu çerçevede din sosyolojisi dinsel-toplumsal fenomenleri incelemekle kendini genel
sosyoloji içinde ayrı bir çerçevede temellendiren yeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta kurucular arasında yer alan sosyologların hemen
tamamının, çalışmalarında öncelikli olarak din fenomenine yer vermiş olduklarıdır. Din
sosyolojisi kuramsal ve metodolojik olarak kendi bağımsız ilgi alanlarına kavuşmadan önce
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bile başta Marx, Weber ve Durkheim olmak üzere pek çok sosyolog dine bir inceleme alanı
olarak ciddi düzeyde ağırlık vermişler ve onu açıklamaya ve anlamaya çalışmışlardır.
Bu ilginin kökeninde Batı’da kendi içinde hızla ayrışan toplumu açıklama konusunda
artık ciddi düzeyde bir gerileme içinde olduğu düşünülen dinin yeni bir tanımlamayla ele
alınması gereği yatmaktadır. Rönesans, Fransız İhtilali ve Aydınlanma’nın birbirini izleyen
etki ve sonuçları, dinin toplumsal gelişmenin önünde ciddi bir engel olduğu noktasında ortak
bir yaklaşımın doğmasına yol açmıştır. Din konusundaki bakış açıları genel olarak din karşıtı
ögelerden ve bakış açılarından beslense de genelde erken dönem sosyologlarının yaptığı, bir
disiplin olarak kendi sınırlarını henüz oluşturmamış din sosyolojisinin kuruluş mantığını da
başlı başına etkileyecek perspektifler geliştirmiş olmalarıdır. Sosyolojinin isim babası olarak
bilinen Comte da sosyolojide esaslı bir yöntem arayışına mesai harcayan Durkheim da hemen
tüm çalışmalarında din olayını çözümleme çabası içindedirler. Bu bağlamda Comte’un,
Marx’ın ya da Durkheim’ın kurucu katkılarını ihmal eden bir din sosyolojisinden söz etmek
imkânsızdır. Öncü çalışmalarda içkin olan ve din olgusunu toplumsalın temel bir ögesi olarak
tanımlamaya yönelik çabaların toplam ağırlığı, sosyolojik araştırmalarda baskın olan din
vurgusuna dikkat etmemizi zorunlu kılar. Comte’un Pozitivizm İlmihali ya da Durkheim’ın
Dinsel Düşüncenin İptidai Şekilleri gibi sosyolojinin klasik metinlerinin başında gelen bu
eserlerin tamamında bugün sadece farklı sosyolojilerin güzergâhlarını belirleme konusundaki
temel yönelimleri değil aynı zamanda din konusunda belli düzeyde bir ezbere yol açan bakış
açılarını da yakalamak mümkündür. Bu öncü açılımlar sonuçta bir disiplin olarak din
sosyolojisinin ortaya çıkması, kendi sınırlarını belirlemesi, metodolojilerini netleştirmesi
açısından ciddi birer hazırlık çalışması olarak değerlendirilebilir.
Din sosyolojisi din ile toplum arasında gelişen ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan
sonuçları ele almaktadır. Sosyolojiyle başlayan ve giderek toplumsalın her alanındaki ayrışma
noktalarında özelleşmiş sosyolojilere vurgu yapan yaklaşımlar din ile toplum arasındaki
ortaklıkları çözümleme konusunda yeni birtakım disiplinlerin ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır.
Din sosyolojisinde de hedef, toplumu incelemek olmakla birlikte burada üzerinde
durulan ana konu toplumun dinsel ilgi, bağlılık ve yönelimlerinin toplumsal düzeydeki
karşılıklarıdır. Nihayet asla göz ardı edilmemesi gereken asıl husus, din sosyolojisinin esas
inceleme alanının din değil onun toplumsal görünümleri olduğudur. Din sosyolojisi mesaisini
herhangi bir dinin ya da din olma iddiası taşıyan bir görüşün içeriği ya da dinsel değeri
üzerinde harcamaz. Onun din ile eninde sonunda bir tartışmaya gireceği de asla beklenemez.
Din sosyolojisinden dini, örneğin teolojide olduğu gibi, dinî inancın gerekleri açısından ele
alması beklenemez. Böyle bir yoğunlaşma söz konusu değildir. Ancak belirtmek gerekir ki
sosyoloğun kişisel düzeydeki din anlayışı ya da bir disiplin olarak herhangi bir dine ilişkin
olarak sahip olduğu tabu ve kaygıları vs. de hiç kuşkusuz bu bağlamdaki çalışmalarda
nesnelliği gölgeleyici bir etkiye yol açabilir. Ne var ki din sosyoloğunun değerlerden
bağımsızlığı meselesi her şeyden önce sıkı bir metodolojik tartışmaya girmeyi zorunlu
kılmaktadır.
Ancak burada vurgulanmak istenen din sosyolojisinin ilgi alanının din değil
toplumdaki dinî gerçeklik olduğudur. Toplumdaki dinî faaliyetler, dinin gündelik hayattaki
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etkileri, toplumsal fenomenlerin dinsel boyutları, dinî kurumsallaşma ve toplumsallaşma vs.
gibi din-toplum ilişkileri içinde değerlendirilebilecek temel konular bu bağlamda ele
alınmaktadır. Aynı bağları bireyin içsel dünyası üzerinden ele aldığımız her seferinde de Din
Psikolojisinin ilgi alanlarına yönelmekteyiz. Bu noktada belirtmek gerekir ki hem din
sosyolojisi hem de din psikolojisi hemen her vesileyle birbirlerinin sınırlarına girmek zorunda
kalmaktadırlar. Bireyle toplum arasındaki sınırları radikal bir şekilde çizmek ve onları
birbirlerinden ayırmak çoğu kereler imkânsızdır. Bireyin inşasında toplumsalın katkısı göz
ardı edilemeyeceği gibi toplumun yapılanmasında da bireysel yönelimlerin payı asla ihmal
edilemez.
Dinin toplumsal hüviyet ve mahiyeti din sosyolojisinin temel yönelimlerinde birer
hareket noktası olarak önem kazanır. Her din sadece bireyin vicdanı ve iç dünyasıyla sınırlı
kalmaksızın belli bir genişleme içinde toplumsal dünyada kendine bir rol ve statü talep eder.
Yer açma; davranış ve eyleme, dil ve söyleme, örgütlenme ve kurumsallaşma süreçlerine
dâhil olarak gerçekleşir. Dinin bireyden başlamak üzere toplumun farklı kompartımanları
arasındaki geçişliliği ve bütün bu yapılanma sürecindeki etkinlik ve temsil çabası söz konusu
faaliyet alanını din sosyoloğunun çalışma konusu yapmaktadır.
Din sosyolojisinin asıl hedefi, toplumsal olarak oluşturulmuş evreni anlamlandıran din
faktörünün analizini yapmaktır. Bu nedenle onun dinin kaynağı ya da dindarın öznel
durumuyla ilgilenmekten çok din olayı/olgusunu, bu olayın toplumla olan ilişkilerini ve bu
çerçevedeki bağlantı noktalarını ele alması gerekmektedir. Dinin toplumsal alanda bir form ve
dile dönüşen görüntülerinin ele alınmasına bağlı olarak, toplumun kolektif dinî hayatı ve bu
hayatı besleyen inançlar, karşılıklı ilişkiler ve dinî grup ve yapıların sosyolojik anlamları
açıklığa kavuşturulmak istenmektedir.
Dinin sosyal fonksiyonunun ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra toplumsal
şartların ve olayların dinî fenomenler üzerindeki etki ve tepkilerini de ortaya çıkarmak
durumunda olan disiplin, bu tezahürlerin ardında yatan temel itici güç ve motivasyonla
birlikte aidiyet, kimlik ve kültürel temsiller etrafında ortaya çıkan örüntüleri de incelemek
zorunda kalacaktır.
Din sosyolojisi araştırmalarında sürecin bütün aşamalarında ciddi problematik olarak
duran merkezî kavramların başında din gelmektedir. Dinin tanımı ve ona ilişkin bakış
açılarının ortaya çıkardığı düzey, araştırmanın sonuçlarını etkileyen bir konuma sahiptir. Bu
uyarı oldukça önemlidir; çünkü dinin bir inceleme alanı olarak değer kazanması, dine karşı
tutumların toplumsal bir geçerlilik kazandığı süreçlerin ürünüdür. Dinin miadının bittiği ya da
gücünün artık bir daha toparlanamayacak derecede kırıldığının verili bir bilgiye
dönüştürüldüğü bilimsel bir kabul dünyasında sosyolojinin kurucu tasavvurunun da bu
beklentilerden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değildir. Aksine sosyoloji daha
başlangıçta bir anlamda dinin toplumsal bakiyesi üzerine bilimsel ön kabuller üretme
konusunda dikkate değer radikal çıkışlar yapmıştır. Evrimci ve pozitivist yaklaşımların
rehberliğinde şekillenen sosyoloji ve bu süreç içinde kendi yolunu seçen Din Sosyolojisi
bugün pek çok noktada daha makul bakış açılarına ulaşma çabası içinde olsa da geçmişte
kelimenin tam anlamıyla din karşıtı söylemlerin belli başlı enstrümanları arasında yer
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almaktan kaçınmamıştı. Din karşıtı ya da dini her fırsatta maniple etmeyi önceleyen bir
bilimselliğin dinin toplumsal görünümlerini hangi prosedürler temelinde tartışacağı ciddi bir
güven sorununu gündeme getirmiştir. Antropoloji ve Dinler Tarihi araştırmalarından mülhem
bir kavram aktarımı ve Aydınlanma’nın enerjik söyleminden devralınmış ideolojik bir
tarafgirlik karşısında dinin sahici bir anlamına ulaşmak bir hayli güç olmuştur. Belirtmek
gerekir ki Batı merkezli bir düşünsel dönüşümün mahiyetine dikkat etmeksizin orada ortaya
çıkan bilimsel disiplinler hakkında akıl yürütmek de dar bir uğraştan öteye gitmeyecektir. Her
şeyden önce içinde yaşadığımız dünyayı açıklama kudretine sahip olan herhangi bir dinin
bugün nasıl olup da bizatihi kendisinin açıklanmaya muhtaç bir duruma düştüğünü dikkatle
sorgulamak gerekir. Kudretle muhtaçlık arasındaki bu mesafenin arka planında yatan bütün
bu hikâye göz ardı edilerek din hakkında konuşmak yetersiz bir çabadır.

3.2. Amaçlar
Dinin hem geleneksel hem de modern süreçlerdeki toplumsal statüsü bugün önemli
ölçüde farklılaşmış görünmektedir. Din sosyolojisi çalışmalarında her şeyden önce bu
değişimin ana mihverini dikkate alan bir duyarlılık içinde dinsel olanın dönüşümünü
çözümlemek gerekecektir. Dinin dünya ölçeğinde ilerleyen ya da gerileyen pozisyonunu
toplumsal yapının belli başlı bileşenlerini dikkate alarak incelemek önem kazanmaktadır.
Dini bir toplumsal olay olarak tanımlama ve değerlendirme çabası Aydınlanma
sürecinin bir ürünüdür. Dinin ürettiği ve sonuçta birer toplumsal olgu olarak
değerlendirilebilecek hemen her durum, kuşkusuz dini ele alma konusunda birtakım öznel
bakış açılarına başvurmayı gerektirecektir. Ancak dinin bizatihi kendisinin toplumsal bir olgu
olarak değerlendirilmesi Din Sosyolojisinin içinden çıkamadığı önemli tartışmalardan biridir.
Tartışmanın temel çerçevesi şudur: Din toplumun düşünce, niyet ve eylemlerinin bir sonucu
mudur? Din şu ya da bu şekilde Tanrısal veya aşkın bir şey midir yoksa çok genel bir ifadeyle
toplumun üzerinde çalışılmış bir bakiyesi midir?
Genellikle dinin doğuşu ve kaynağı konusunda bugüne kadar iki ayrı yaklaşım söz
konusu olmuştur: İlkine göre din, insan yaşantısından bağımsız aşkın bir gerçektir. Bu tutuma
göre dinin başlangıcı ya da dinî yaşantının toplumda başlaması, insanların kendi yaşantıları
dışında doğaüstü bir gerçekle temas etmeleriyle mümkün olmaktadır. İkinci tür yaklaşım ise
dini, toplum yaşantısı ile birlikte ortaya çıkan ve toplum yaşantısı ile birlikte gelişen bir olay
olarak değerlendirmektedir. Bu konuda geleneksel olarak belli başlı üç görüş; animizm,
natürizm ve totemizm akla gelmektedir. Bu tasnife bağlı olarak dinin geleceği de
fonksiyonelliği dikkate alınarak incelenmektedir.
Dinin kaynağını ele alma konusundaki bu iki yaklaşım sonuçta din sosyolojisi
araştırmalarının çatallaştığı önemli kavşak noktalarından birini oluşturur. Bu bağlamdaki
yönelimler dinin tanımından sonuçlarına kadar bir dizi konuda bugün din sosyolojisinin
kuruluşu için belli başlı hareket noktaları olarak değerlendirebileceğimiz eğilimleri yansıtır.
Aslında din konusunda asıl üzerinde durulması gereken epistemoloji ve paradigma
kavramlarıdır. İçinde yaşadığımız alan (yaşam çevresi) bizi etkiler ve yönlendirir. Zihniyet
kalıplarını dışarıda bırakan bir bakış açısından söz etmek imkânsızdır. Bulunduğumuz yer,
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düşünce iklimi, yaşam tarzları, aldığımız eğitim, ideolojilerimiz, referanslarımız, etnik ve
kültürel kodlarımız vs. bütün bunların hepsi bizim kişiliğimizi belirleyen ana kökler olmakla
kalmaz aynı zamanda düşünce ve eylem dünyamızı da şekillendirir. Çoğu zaman ayırdına
varamadığımız bu arka plan sonuçta bizim birbirinden farklı gibi görünen bakış açılarımızda
âdeta birer genetik şifre gibi varlığını devam ettirir. Bu süreklilik epistemolojik dünyamızı
yansıtır. Hepimiz sonuçta bir epistemolojik dünyaya aidizdir. Bu dünyalarda farklı birer
harita, farklı birer dünya görüşü içkindir. Bir epistemolojik evrenden bir başkasına geçiş
köklü dönüşümlere yol açar. Dünya görüşlerinin, hayat karşısındaki vaziyet alışların değişimi
sanıldığından da yüksek sarsıntı ve gerilimlere yol açar. Her insan kendini ancak bilişsel
güvenliğinin sağlama alındığı bir dünyada huzurlu hisseder. Bu güvenin sarsıldığı ortamlarda
başta anomi olmak üzere bireysel ve toplumsal düzeyde etkin olan bir dizi huzursuzluk
devreye girer.
Kısaca din konusundaki bağlarımızın da bu bilişsel ve toplumsal sermayeden bağımsız
olmadığını unutmamak gerekir. Bir epistemolojik dünyanın içinden geliriz, zihnimiz verili
paradigmalar eşliğinde işler. Bu nedenle din analizlerinin bilgi ve değerden bağımsız olarak
geliştiği iddiası her şeyden önce akıl dışı bir değerlendirme olacaktır. Bu çerçevede
hatırlanması gereken bir diğer nokta toplumsal bağlamın asla göz ardı edilmemesi
gerektiğidir.
Bu bağlamların yönlendirici etkisi yeni fark edilmiştir. Kilisenin ve Batılı
muhayyilenin belirleyiciliğine karşılık seküler bir dünya algısının altüst ettiği maneviyat
dünyasını doğru okumak gerekir. Bu okuma çabası, son tahlilde din ve dünya algımızı
şekillendiren unsurların hiç de tek düze bir seyir izlemediğini, pek çok bakış açısı, deneyim ve
yönelim içinde kendimizi ve toplumu inşa ettiğimizi unutmamak gerekir.
Mevcut gelişmeler, geleneksel düzeyde üretilen akademik malumatın din hakkında
geçerli analizler yapma konusunda pek çok sosyoloğu zayıf bırakan yanlarının açığa çıktığını
göstermektedir. Klasik din sosyolojisi literatürünün dini ya salt bir fonksiyonellikle
sınırlandıran yaklaşımları ya da onu sosyo-kültürel yapıların bir üretimi olarak kodlayan
analizleri artık yeterli düzeyde güven telkin etmekten uzaktır. Klasik teorilerle şekillenen
birikim, söz gelimi modern dünyada dinin nasıl olup da hesapta olmayan bir şekilde gündelik
hayatın başat bir fenomeni olarak tekrar görkemli bir dönüş yaptığını açıklama konusunda bir
hayli yetersiz kalmaktadır. Bugün din sosyolojisi araştırmalarında gelinen noktanın da açıkça
gösterdiği gibi, dinin toplumsal gerçeklik ve geçerliliğinin alışılagelmiş kabullerle analiz
edilmesinin kolaycılığı karşısında eleştirel ve objektif değerlendirmelerin önemi artmaktadır.
Dinin sosyal fonksiyonu ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra toplumsal şartlar ve
fenomenlerin dinî olaylar üzerindeki etki ve tepkilerinin de anlamlı bir izahının peşinde olan
din sosyolojisi, bu tezahürlerin ardında yatan gücü ve bağlılıkları da açıklığa kavuşturacaktır.
Bu bağlamda toplumda belirginleşen din anlayışlarının temelinde yatan pek çok toplumsal
faktör de onun inceleme alanına girmektedir.
Din sosyolojisinin amacı dinin verili toplumsal yapı içindeki yerini, toplumsal
faaliyetler alanına dâhil oluşunu, kurumsallaşma pratiklerini ve toplumsallaşma süreçlerini
takip edip yorumlamaktır. Günümüzde giderek kompleks bir yapı özelliği taşıyan din ve
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toplum ilişkileri, küreselleşme, sekülerleşme ve siyasallaşma dalgaları içinde yeni formlar
kazanmaya başlamıştır. Dinin toplumsal yapının düzenleyicisi, tahkim edicisi ya da onarıcısı
olarak üstlendiği rol artık yeniden şekillenmektedir. Modern bilgi sistemleri içinde dinin yeri
tartışmaya açılmakla kalmamış, ona yönelik atıfların bilimsel meşruiyeti de sorgulanmaya
başlamıştır. Modernliğin insan ilişkilerini taşıdığı mecraya yönelik olarak tradisyonalist
çizgide ürettikleri eleştiri/kritikleriyle René Guénon (1886-1951), Ananda Coomaraswamy
(1877-1947), Frithjof Schuon (1907-1998) ve Martin Lings (1909-2005) de dinin rolünü
hatırlatmaya çalışmışlardır.
Karmaşık sosyal yapılar, dünya sistemindeki radikal dönüşümler, toplumsal dünyanın
siyasal ve ekonomik açıdan yeniden yapılandırılması gibi devasa konular, dinin yeni
süreçlerdeki konumu hakkında daha derinlikli araştırma ve incelemeleri kışkırtmaktadır.
Marx’ın dine atfettiği sınıfsal rol, Weber’in aynı şekilde ilişkilendirdiği meşruiyet rolü bugün
gelinen noktada din ile ilgili olarak çeşitlenen alanların çözümlenmesinde takviye edilmeyi
beklemektedir.
Dinin en basit düzeyde bireyin davranışlarına yön veren ve onun anlamlandırma
sistemini kuşatan bir etkiye sahip olması dolayısıyla ve giderek daha da karmaşıklaşan
toplumsallaşma sürecinde kimlik, siyaset, ekonomi ve bilgi düzlemlerinde katkı sunan manevi
disipliniyle bugün yeni bir okumaya tabi tutulması gerekmektedir. Dinin sosyal hayattan
çekildiğine ilişkin genelleyici yaklaşımları bugün somut göstergeleri takip ederek doğrulamak
mümkün değildir. Din açısından bakıldığında belki de en kötümser sonuç Thomas
Luckmann’ın (1927-) görünmez din kavramı etrafında dile getirdiği paradoksal duruma denk
düşmektedir. Ona göre din modern toplumun önemli bir özelliği olmaya hâlâ devam
etmektedir. Bu nedenle onun dar biçimde kiliseye ya da diğer ibadet yerlerine gitmekle
daraltılmaması gerektiğini öngören Luckmann’a göre din, kültürün hedefleri arasında yer alan
anlam yaratmayı da kapsamaktadır ve bu çerçevede dolayımsız deneyimlerin de ötesine
geçmektedir.
Yeni Dünya sistemi içinde, laik siyaset ve seküler hedefler doğrultusunda zayıf
pozisyonlara ikna edilmeye çalışılan dinlerin giderek kendilerinden daha fazla söz ettirecek
bir şekilde toplumsal yapıda yer aldıkları bariz bir şekilde gözlenmektedir. Dinlerin dünyanın
hemen her yanında verili toplumsal yaşam modelleri içinde şu ya da bu şekilde ahlak
alanından başlayarak temel örüntüler toplamı içinde sahiplendikleri rol ve statüler bir yüzyıl
öncesinin düzenlemelerinden bağımsız bir şekilde işlemektedir. Din sosyolojisi bu çerçevede
gündelik hayatta dinin üst düzeydeki rolü, alanı, genişleyen tabiatı ve yapısını incelemek ve
bu gelişme çizgisinin dinamiklerini bilimsel yollarla çözümlemek zorundadır.
Dinin toplumsal gerçekliğe yön veren ya da bu gerçekliğin etkisine açık olan yapısı
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde mevcut durumun yer yer ekstrem oluşumlara fırsat
verecek bir şekilde yeni birtakım yapıların ortaya çıkmasına da yol açtığı görülmektedir. Din
sosyoloğu bu çerçevede gerçekleşen olay ve olguların dinden ve toplumdan beslenen yanlarını
karşılıklılık ilişkisi içinde ele alıp incelemeyi kendi disiplininin görevleri arasında
saymaktadır.
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3.3. Yöntem ve Teknikler
Sosyolog toplumsal sistemi, onun işleyişini, etki ve sonuçlarını ele alırken bu bilgiye
erişmek için hangi yöntem(ler)e başvuracağını, hangi tekniklere müracaat edeceğini,
incelemelerinde ne tür argümanlar kullanacağını, analizini üzerine oturtacağı bakış
açısını/açılarını açıklığa kavuşturmak zorundadır. Her bir çözümleme bütüncül ya da çoğulcu
olma koşulu aranmaksızın tutarlı bir metodolojik tercih üzerine kurulmalıdır.
Yöntem ve teknike yönelik bilimsel başvuru, akademik tüm çalışmalarda olduğu gibi
Din sosyolojisinde de ihmal edilmemesi gereken bir ihtiyaçtır. Din ile toplum arasındaki
ilişkileri sosyolojik boyutları etrafında incelemeyi amaç edinen din sosyolojisi için bu
incelemenin keyfiyeti her zaman önem kazanmaktadır.
Çok katmanlı bir sözcük olarak yöntem kavramı yer yer araştırma teknikleri başlığı
altında daha çok temel araştırma kaidelerini ifade etmek için kullanılsa da aslında o, sosyal
bilimlerdeki kapsamlı bilim felsefesi konuları ile pratikte sosyologların ve diğer sosyal
bilimcilerin çalışmalarında nasıl ilerlediklerinin, araştırmalarını ne şekilde yürüttüklerinin,
kanıtların geçerliliğini nasıl tespit ettiklerinin, neyin doğru neyin yanlış olduğuna nasıl karar
verdiklerinin incelenmesidir. Yönelinen konular, sosyolojinin gerçekte bilim olup olmadığını;
sosyoloğun bir toplumsal eylemi bütünüyle açıklayabilmek için bir dizi toplumsal eylemi
anlamaya ihtiyaç duyup duymadığını; sosyal bilimlerde, açıklamanın yanı sıra neler olacağını
önceden söyleyebilen kuralların bulunup bulunmadığını; araştırmanın değerlerden bağımsız
yapılıp yapılamayacağını ya da yapılmasının gerekip gerekmediğini; neden-sonuç ilişkisi ve
nedensel güçleri; tümevarımcı ve tümdengelimci kuramları; doğrulama ve yanlışlamayı; bilgi
ve bilim felsefesindeki diğer problemleri kapsamaktadır.
Sosyoloji toplumda olup bitenlerin genelgeçer niteliğini, işleyiş biçimini, etki ve
sonuçlarıyla birlikte daha geniş bir çerçevede ele alıp sorunsallaştırırken din sosyolojisinde bu
alan fazlasıyla sınırlandırılmakta ve özellikli bir ilişkiler ağıyla kuşatılmaktadır. Toplumsalla
dinin ve dinselliğin karmaşık ilişkisi, bu ilişkiden doğan söylem, eylem ve kurumsallaşma
pratikleri aracılığıyla teşrih edilmektedir. Din sosyolojisinde temel ilgi odağı din ile toplum
arasındaki ilişkiler ağı ve bundan doğan örüntülerdir. Gerçi bu bağlamda asıl mesele bu alana
yoğunlaşmak değil, burada olup biten sosyolojik vakıayı, gerçekliğe en yakın bir şekilde
yansıtmayı başarabilecek araç ve argümanlara sahip olmak, dahası bütün bunları yerli yerinde
kullanarak ulaşılan sonuçları da tartışmasız kabullenebilmektir.
O hâlde din sosyolojisine has yöntem tartışmalarında bir karara varılmadan çalışmayı
bilimsellik ya da akademisyenlik iddiasıyla sürdürmek hatta sonuçlandırmak mümkün
değildir. Yöntem tartışmalarından biri, disiplinin gerçekte hangi bilimler alanının parçası ile
ilgili olduğu üzerinedir. Diğeri ise sosyal bilimsel gerçeğin kavranıp çözümlenmesinde
anlamanın mı yoksa açıklamanın mı tercih edilmesi gerektiği noktasında düğümlenmektedir.
Sonuçta din sosyolojisi araştırmalarında da hem disiplinin akademik düzeyde mensup olduğu
alan hem de ortaya koyduğu çözümlemelerin niteliği bir hayli önem kazanmaktadır.
İçinde somut göstergelerin, şeffaf ya da muğlak görüntülerin, etkisi yüksek ya da zayıf
temsillerin, ölçülebilir/ölçülemez frekansların, sıradan/sıra dışı stereotiplerin, örtük ya da açık
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niyet ve yönelimlerin yer aldığı bir dinî-sosyal gerçekliğe nüfuz etmenin yolu her şeyden önce
klişeleşmiş bakış açılarının yarattığı belli başlı kodlardan ve ezberlerden kopmayı/kurtulmayı
gerektirmektedir.
Hiç kuşkusuz bu alan sonuçta aktörleri doğrudan insanlardan müteşekkil bir eylem,
hareket ve söylem dünyasıdır. Araştırma hangi boyutlarına odaklanırsa odaklansın sosyal
bilimsel bir inceleme alanı olarak din sosyolojisinde de muhatap insandır. Sosyolojinin
anahtar kavramları arasında yer alan kutsal üzerinden toplumun bu bağlamdaki yeri, etkinliği,
yapılanma biçimi ve muhayyilesi ele alınmaktadır.
Bilimsel ilgi alanları iki ayrı düzlemde ele alınabilir. Doğa bilimlerinin her biri bir
yasayla tanımlanmış kendine özgü işleyişinin aksine, insan bilimlerinde, her biri kendi başına
özgül birer karakter ortaya koymaya açık insanlar üzerinde çalışılmaktadır. Yorum
farklılıkları, algı düzeneklerindeki çeşitlilik, bağlı bulunulan paradigmaların etki sahası ya da
içinde şekillenilen zihniyet yapıları her bir insan tekini toplumsal bir ölçekte değerlendirirken
katı bir genelleme içinde eritmeye karşı özel filtreler üretmektedir. Nitekim geçtiğimiz
yüzyılın başlarında Batılı ve özellikle de Alman bilim çevrelerinde uzunca bir süre devam
eden tartışmalarda insanın ve toplumun doğa karşısındaki farklılığının altı çiziliyordu. Bu
tartışmaların en genel ve belki de en önemli olanları doğa bilimleri ile kültür bilimleri ya da
tarihsel bilimler arasındaki ilişki etrafında yürütülmekteydi. Evrimci-pozitivist bakış
açılarının keşif ve kabullerinden hareketle doğa bilimlerinin ölçüt ve standartlarını toplumsal
evren için de aynı yeterlilikte geçerli sayan bir yaklaşım insanın niteliğini göz ardı etmek ve
onun istisnailiğine gerekli değeri verememek gibi bir zaafla buluşmasına yol açmıştı.
Tartışmaya gerçekliğin bölünemez olduğu önermesini savunarak katılan felsefeci
Wilhelm Windelband (1848-1915), doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında, benimsedikleri
yöntemleri temel alan bir mantıksal ayrım yapılmasını önermişti. Ona göre, doğa bilimleri
yasa benzeri ve genel ilişkiler ve özellikler keşfetmeye çalıştıkları için nomotetik, yani
genelleştirici bir yöntem kullanırken; sosyal bilimler ya da kültür bilimleri, gerçeklikte
kendini tekrar etmeyen olaylara ve herhangi bir fenomenin tekil ya da eşsiz yönlerine
eğildikleri için idiografık, yani tekilleştirici bir prosedüre başvurmaktaydı. Wilhelm
Dilthey (1833-1911) ise, doğa bilimleri (Naturwissenchaften) ve insan bilimleri
(Geisteswissenschaften) terimlerini, üzerinde çalıştıkları konularına göre birbirlerine karşıt
olarak ele almıştı. Dilthey’ın benimsediği kriterin mantıksal kökeni, gerçekliğin (doğa ve
insan ruhu alanları arasında temel bir ayrıma giderek) özerk kesitlere bölünebileceği,
her kesitin bilimlerin ayrı bir kategorisinden sorumlu olacağı şeklindeki başka bir
öncüldü. Bu tartışmaya sosyolojik bir bakış açısıyla yapılan en önemli katkı ise Heinrich
Rickert’ten (1863-1936) gelmişti. Nitekim onun geliştirdiği, bilimlerde kavram oluşturma
kuramı, Max Weber’in metodolojik yazıları ile kendine özgü analizleri üzerinde güçlü bir
etki bırakmıştı.
Din ile toplum arasındaki ilişki her şeyden önce karşılıklılık esasıyla devam
edegelmektedir. Din toplumu etkileyip yapılandırarak onun değişim ve dönüşümüne rehberlik
ederken aslında onu her fırsatta yeniden biçimlendirmektedir. Aynı şekilde toplumun da dini
her zaman için bütünlüklü bir şekilde kabul ettiğini iddia etmek güçtür. Zaman zaman dinin
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öneri ve iddialarına karşı direnmekte, değişim taleplerine karşı yer yer pazarlıklı tercihlere
yönelmekte, bilinçli tercihleriyle ya da bilinç dışı refleksleriyle, tanımlanmış/yapılandırılmış
tepki ve itirazlarıyla da kendi dinî-sosyal gerçekliğini inşa etmeyi sürdürmektedir. Ya da
toplum kendi kültürel bakiyesine dahil ettiği dini özünden uzaklaştırır, onun mesajlarını bloke
eder, çağrısını maniple eder, hatta onu siyasi-hegemonik dünyasının kudretli organik bir
aracına bile dönüştürebilir. Görüldüğü gibi din ile toplum arasındaki ilişkiler başlı başına
kompleks özellikler taşımaktadır ve bu durum zaman zaman değişen tabiatıyla araştırmacının
her durumda yeni bakış açıları üretmesini zorunlu kılmaktadır. Toplumun din karşısındaki
ilgisi kadar kayıtsızlığı da dinî sistematiğin biçimine etki eder. Baskı, yıldırma, küçümseme,
itibardan düşürme gibi yollarla dinselliğin toplumsal evrendeki yerini daraltma ya da dışarda
bırakma çabalarının dinî hayat içindeki sonuçları gözlenmeye değerdir. Aynı şekilde
dinselliğin belli başlı taleplerine karşı açık, toplumsal meşruiyet içinde gerekli düzeyde
neşvünema bulabilmesi için önünün açıldığı fiilî şartlarda da dinin görünürlüğü ve varlık
beyanı daha etkili formlarda genişleme olanağına sahip olacaktır.
Karşılıklı etkileşim toplumun da dinin de yapısal özelliklerine sirayet eder, kurumların
yapılaşmasını etkiler, zihniyet dünyasını dönüştürür, kültürü ve ahlaksal tercihleri belirler ve
yönlendirir. Burada olup biten şeylerin olgusal düzeyde hem din hem de toplumdaki
karşılıklarını birlikte ele almak Din Sosyologlarının temel uğraş alanları arasında yer alır. Hiç
kuşkusuz din sosyoloğu burada olup bitenleri Weber’in ifadesiyle anlamlı bir metin gibi
görecek, toplumsalın derin köklerinden beslenen bu etkinlik alanlarını çözümlemeye
çalışacaktır. Yapılacak olan nettir: Burada ne olmaktadır? Burada olanı/biteni/devam edeni
nasıl anlamak gerekir? Burada olup bitenler sebep-sonuç ilişkisine tabi midirler? Bütün bunlar
doğa bilimlerinin yasalarına mı tabidirler yoksa bunlar için her seferinde yeniden düşünmek
ve uygun yol alışlar için işlevsel sayılabilecek yeni birtakım donelere, yöntem ve tekniklere
mi ihtiyaç duyacağız?
Din sosyoloğunun birer anlamlı eylem olarak görüp değerlendireceği dinî ve toplumsal
aktiviteleri hangi yöntemlerle okuyacağı, bu yöneliminde hangi tekniklerden yararlanacağı
önem kazanmaktadır. Toplumsal olayın hangi teorik çerçevelere bağlım kalarak anlaşılması
gerektiği ya da burada olup bitenlerin tabi olduğu değer ve zihniyet yapılarının hangi
yöntemlerle açıklığa kavuşturulacağı konusu ortaya konacak çalışmanın verimliliği, doğruya
yakınlığı ve nesnelliği yakalama kudreti açısından bilhassa önem kazanmaktadır.
İnsan faktörünün içine karıştığı sosyal eylemin alelade ya da sıradan bir öznellik değil
aksine planlanmış, tasarlanmış ve yönelinmiş bir eylem olarak ele alınması, sosyoloğun
derinliğinin ve metodik seçiciliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Din bağlamında gelişen
toplumsal eylem çok boyutludur ve araştırmacıyı başta karşılaştırma olmak üzere hem dinin
hem de toplumun içerik ve sınırları hakkında detaylandırılmış bilgi ve çözümleme çabasına
davet etmektedir. Nihayet her toplumsal eylem gibi dinî faaliyet de onu gerçekleştiren
aktörlerin statülerine, zihniyet yapılarına, bilgi ve güç düzeylerine göre farklılık arz
etmektedir.
Çünkü söz konusu olan anlamlı eylemdir. İnsanların, toplumsal dünya ve toplumsal
ilişkiler ya da toplumsal olanın bireyler ve gruplar için sahip olduğu anlamlar hakkında ne
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düşündükleriyle dolaylı ya da dolaysız biçimde ilgilenmeyen herhangi bir sosyolojik
araştırma hayal etmek mümkün değildir. Hatta bazı düşünce okulları, toplumsal yapılara
başvurarak nedensel açıklamalar elde etmeyi amaçlayanlara karşı, anlamın, sosyolojinin tek
nesnesi olduğunu bile iddia etmişlerdir. Anlamlı eylem kavramı en yakın biçimde, onu
davranıştan, yani aktörün bir anlam atfetmediği sade, söz gelimi göz kırpma gibi fiziksel
hareketten ayıran Max Weber’le birlikte anılmaktadır. Davranışın tersine anlamlı toplumsal
eylem, başka insanlara yönelik olan ve öznel anlam atfedebileceğimiz bir eylemdir. Bu
anlamda örneğin bir cemaat etkinliğine katılmak gibi, oruç tutmak ya da kurban kesmek de
anlamlı bir eylemdir. Son dönem kuramcıların çoğu bu ayrımların kolaylıkla ortaya
konulamayacağını teslim ederler. Ayrıca bir anlamı, sade bir davranışla ilişkilendirmenin
kendisi de bizatihi bir eylemdir. Dahası bu toplumsal olarak yapılandırılmış ve kabul edilmiş
bir dil yarattığı için de kendi başına toplumsal bir eylemdir.
Anlamlı eylemin nasıl okunacağı da ayrı bir sorundur. Kendini bir metin gibi takdim
eden sosyal eylem hiç kuşkusuz bizden esaslı bir okuma ve yorumlama çabasıyla konuya
eğilmemizi beklemektedir. Öte yandan mevcut eylemi, davranış ya da hareketi anlamaya
yönelik çalışmada ise geçerli olan her şeyden önce iyi niyettir. Anlamaya yönelik ilgi ve
heves her şeyden önce söz konusu eylem pratiklerinin esasta hangi anlamlarla donanmış
olduğunu açığa çıkarma niyetini yansıtmaktadır.
Toplumsal gerçekliğin çözümlenmesinde açıklama ve anlama önemli bir ayırım olarak
dikkat çeker. Toplumsal yapıda ortaya çıkan dinî-sosyal gelişmeleri belli bir nedensellik
içinde yorumlama çabası gerçekliğin özüne nüfuz etmekten çok, onu zaten önceden
belirlenmiş/kabul edilmiş bir teorinin içine hapsetme riski taşımaktadır. Mevcut fenomenleri
hazır/bildik tanımlama ve yorumlamalar eşliğinde açıklamak gerçekte dinî-sosyal olayları
maniple etme ihtimaline yol açmaktadır. Örneğin Müslüman toplumlarında gözlenen siyasal
eylem biçimlerini ya da farklı mecralarda gelişen muhalefet örüntülerini Marx’ın
altyapı/üstyapı şablonuna ya da Durkheim’ın toplumsal dayanışma kuramına mahkûm
etmekteki kolaycı eğilimler esasta olanı görme konusunda kalıcı birtakım hasarlar üretecektir.
Aslına bakılırsa her açıklama bir yorumdur: Gerçi yorum sözcüğünün bu kadar geniş
bir kullanım alanı olduğu konusunda tüm sosyologlar aynı düşüncede değillerdir. İstatistiki
verilerin yorumlanmasından daha derinlikli toplumsal olguların çözümlenmesine kadar geniş
bir spektrumda kullanılan bu kavram gerçekte somut toplumsal eylemliliği arka plan bilgisini
ihmal etmeksizin okuma çabasını ifade etmektedir.
Din sosyolojisi çalışmalarının bu tartışmalardan bağımsız bir şekilde yol alması
mümkün değildir. Zaten din sosyolojisi de sosyolojinin ortaya çıktığı güzergâhta sınırlarını
belirlemiştir. Din sosyoloğu da muhatap olduğu dinî-sosyal gerçekliği yorumlamaya
yönelecektir. Ancak burada sorun yorumlamanın açıklama temelli mi yoksa anlama temelli
mi olacağıyla ilgilidir: Yorumlayıcı sosyoloji, genellikle anlamı ve eylemi başlıca nesneleri
sayan sosyolojik yaklaşımlar için kullanılan bir terimdir. Bu yaklaşımlar arasındaki
farkın temeli, yorumu ne ölçüde sorunsal gördüklerine dayanır. Sembolik etkileşimcilik
ile Weberci sosyolojinin önemli bir kısmı anlamı genellikle ortak-duyusal bir düzeyde
yorumlarken; fenomenolojik sosyoloji -tıpkı etnometodoloji, hermeneutik ve yapısalcılık
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gibi- oldukça gelişkin bir yorum kuramıyla hareket etmektedir. Yorumlayıcı kuramlar,
aktörün yaptığı şeylere ilişkin kavrayışının ne kadar ötesine geçtiklerine göre de
birbirlerinden ayrılırlar.
Max Weber’e göre, insanların eylemlerini anlama (verstehen) sosyolojinin par
excellence yöntemidir. Anlama ve yorum birbiriyle yakından ilişkilidir ve şimdi pek çok
sosyolog, her türlü anlama faaliyetinin bir yorum içerdiğini kabul etme noktasına gelmiş
durumdadır. Fakat bazı sosyologlar, hâlâ, toplumsal gerçeklikte doğrudan anlaşılamayacak,
sorunsal olmayan anlamlar bulunduğu şeklindeki daha naif bir görüşü benimsemektedirler.
Weber, betimsel anlama ile açıklayıcı anlama arasında bir ayrım yapar. Aslında iki açıklama
da olup biten şeyin bir yorumunun yapılmasını gerektirir, yalnız açıklayıcı anlama, betimsel
anlamadan çok daha ileri gider. Anlamamız ya da yorumumuz ne kadar eksiksiz olursa, bir
eylemin tam açıklamasına o kadar yaklaşacağımızı ileri süren bir sav vardır.
Alfred Schutz (1899-1959), Weber’in çalışmalarını genişletip deneyimler yığını
içinden hedeflerin oluşması sürecini irdeleyerek, daha gelişkin bir görüş ortaya koymaya
çalışır. Schutz buradan hareketle, çünkü güdülerini (geçmiş deneyimlerden gelen güdüleri)
amacıyla güdülerinden (aktörün gerçekleştirmek istediği gelecekteki bir durumu
gösteren güdülerden) ayıran bir model oluşturacaktır. Anlamayla ilgili modern sosyolojik
yaklaşımların çoğunda, anlamanın da bir yorum süreci olduğu kabul edilmektedir. Yalnız bazı
sosyologlar, aramamız gereken şeyin anlamamızı ve yorumlamamızı sağlayan kurallar
olduğunu; çünkü yorumların içeriği ne olursa olsun kuralların aynı kaldığını ileri
sürerek bundan kaçınmaya çalışırlar. Peter Winch’in (1926-1997) tüm toplumsal
eylemlerin kurallara uymaktan (etnometodolojinin konuşma kurallarında odaklanması,
yapısalcılığın temel önemdeki bir yapıdan anlam üretilmesini sağlayan kurallara ilgisi
ve daha az açık olsa da post-yapısalcılığın anlamların sürekli ve değişken etkilerine
ilgisi) ibaret olduğu şeklindeki görüşünün arkasında yatan motivasyon da budur.
Öte yandan yorum bilgisi şeklinde tanımlanan hermeneutik yorumlanmakta olan şeyin
hem içeriğine, hem biçimine ilgi duymayı kapsamaktadır. Hermeneutiğin doğuşu, kutsal
metinleri yorumlama pratiklerine dayanır. Temel ilkesi, bir saptamanın anlamını ancak,
kendisinin bir parçasını oluşturduğu tüm bir söylemle ya da dünya görüşüyle ilişkili olarak
kavrayabileceğimiz düşüncesidir. Parçaları anlamak için bütüne, bütünü anlamak için de
parçalara başvurmak zorundayız. Bu da kendimizi metnin yazarının yerine koymamızı ve
üretilen şeyin anlamına onun bağlamı çerçevesinde bakmamızı gerektirecektir. Sözgelimi
Hans-Georg Gadamer (1900-2002), ortak bir geleneğin bunu mümkün kıldığı
görüşündedir. Yorumla ilgili sistematik araştırmaların büyük ölçüde sosyal bilim felsefesinin
alanına girdiğinin ve bunların sosyolojik araştırmalar üzerindeki etkisinin bir değişkenlik
içerdiğinin şimdiye kadar açığa çıkmış olması gerekir. Yorumlayıcı sosyolojinin belki de en
önemli katkısı, kültürel göreceliğin olanakları dikkate alındığında, başka kültürleri anlama
problemi konusundadır. Peter Winch’in (1926-1997) konumunu benimsersek, bir kültürü
kendi zemininde, kendi kurallarıyla ve bizim kültürümüzün çerçevesini dayatmadan
anlamamız gerekmektedir. Her toplum yeni üyelerinin doğuşu, cinsel ilişkiler ve ölümü
düzenlemenin ve bunlarla meşgul olmanın bir yolunu bulmak zorunda olduğuna göre,
anlamak da ancak ortak bir insani durumu paylaşmamız hâlinde mümkün olabilir.
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insanların kendi toplumsal dünya anlayışlarından bağımsız bir toplumsal yapının
varlığını öngören yaklaşımlara göre, anlamın niteliği sorunu çok daha önemsiz bir
sorundur.
Son olarak hemen her araştırmada olduğu gibi din sosyolojisi araştırmalarında da
aslolan nesnelliktir. Nesnellik/objektiflik sorunu tüm disiplinlerde temel bir problematik
olarak öne çıkmaktadır. Araştırmacı incelemesine aldığı din hakkında bir değerlendirme ve
çözümleme yaparken hiç kuşkusuz ona karşı duyduğu/sahip olduğu her türden
olumlu/olumsuz yaklaşımdan kendisini uzaklaştırmak zorundadır. Esasen araştırma boyunca
nesnelliği koruma çabasında ısrarlı olmak akademik etik açısından olması gereken saygıdeğer
bir özellik olsa da yine de her bir araştırmacının sonuçta kendi bakış açısının da belirleyici bir
sosyal dünyaya ait olduğunu unutmamak gerekir. Belli bir zihniyet yapısı içinde toplumda
olup biteni keşfetme ve yorumlama çabası her şeyden önce kendi zihniyet dünyasında söz
konusu olguyu sorunlaştırmasında bile etkilidir. Belli bir sosyo-kültürel ve bilişsel dünyanın
içinde yoğurulmuş bir kişilik olarak araştırma boyunca nesnelliği azami derecede koruma
çabası içinde olmak araştırmanın güvenirliliğini artıracaktır. Bununla birlikte araştırmacının
nesnelliği ne ölçüde içselleştirdiğinin kanıtı, kişisel beyanından çok araştırmanın dayandığı
yöntem ve kullandığı tekniklerle ortaya çıkmaktadır.

3.3.1. Metodolojik Bir Tartışma: Dindarlık Araştırmaları
Son yıllarda dindarlık, üzerinde en çok durulan-konuşulan konular arasında yer
almaya başlamıştır. Bunun pek çok sebebinden söz etmek mümkündür. Küresel ölçekte
çalışmalar yapan pek çok seküler kuruluş, dindarlık algısı üzerinde olası tüm zorlukları göze
almaktan kaçınmamakta, birçok çalışmaya destek olmakta ve fon sağlamaktadır. Ülke ülke,
şehir şehir dinselliğin limitleri ölçülmeye çalışılırken, dindarlığın belli başlı veçheleri
üzerinde yeni birtakım standartlar belirlenmekte, gelecek üzerinde yeni projeksiyonlar
üretilirken dinî hayatın modern göstergeleri de bu takipten payını almaktadır.
Aslında dinsellik de dindarlık da son iki yüzyılın temel problematikleri arasında
tutulan bir çatışma alanıdır. Böylece kişi özelinde her zaman olağan bir duruş kabilinden
değerlendirilmesi gereken dinî ilgi ve yönelimler (dindarlık) ya da toplumsalın sıradan
gerçekliği içinde somutlaşan dinî hayatlar (dinsellik), zaman zaman tehdit, zaman zaman da
ürkütücü bir gelişme potansiyeli olarak deşifre edilmektedir. Bugün saplantılı söylemleri
besleyen bir korku, özellikle din karşıtı olarak kendilerini konumlandıran çevrelerde karşılık
bulmakta zorlanmamaktadır. Dinin ve ona bağlı olarak işleyen göstergelerin, temsil ve
söylemlerin, behemehâl hayattan çekileceğine dair beklentiler bugün hepten anlamını yitirmiş
ve sonuçta hayalî birer beklentiye dönüşmüş olsa da dinî hayatın nabzını tutma ve onu türlü
gerekçelerle sorguya almak adına bilgi sahibi olma arzusu hiç de ortadan kalkmış değildir
Öte yandan bu yöndeki mülahazalar da çoklukla din alanında vuzuha ermemiş
analizlerden ve kestirme yorumlamalardan kaynaklanmaktadır. Dinin sosyo-psikolojik
gerçekliğini bile gerekli özen içinde ele alıp değerlendirmekten uzak düşen bir heyecan, onu
her zaman ilkel bir geçmişin tahliye edilmesi an meselesi bir bakiyesi olarak tasvir etmekten
yılmıyor. Bugün sosyal gerçekliği kuşatan ve insan doğasının en iç(ten) seslerini yakalamayı
başaran dinin, bunca badireden sonra nasıl olup da yeniden neşvünema bulmayı başarabildiği
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konusunda modern zihin dünyasına yerleşen pek çok soru artık geçiştirilemiyor. Ne var ki
insanın, akıp giden zamanın türlü hengâmeleri içinde sürdürebildiği bireysel yolculuğunda
fıtrata dönüş ve varoluşsal teminatların sağlanmasında dinin üstlendiği rol, klasik sosyal
bilimcilerin analizlerinde olduğu gibi bugün de yeterli bir açıklıkta ele alınamamakta; bu
bağlamda yapılan pek çok yorumda da ağırlık spekülatif bağlamlarla sınırlı olmakta,
polemikçi yaklaşımları zorlayan bir adım atılamamaktadır.
Öte yandan dinsellikte artış ya da dindarlığın yeni göstergeleri gibi konular dine ilgi
duyan çevrelerin motivasyonunu artırması açısından hissedilir bir heyecan yaratmıştır. Bu
çerçevede dinî hayattaki gelişmelerin mevcut tahminlerin neredeyse bütününü yalanlarcasına
güç kazanması, bütün yorumlarını ve toplumbilimsel tezlerini bu öngörüler üzerine inşa eden
sosyal bilimcilerin argümanlarını zayıflatmaya başlamıştır.
Dindarlık her şeyden önce kişinin kendi inanç ve amel dünyasında tecrübe ettiği
mesafe bilincine tekabül etmektedir. Birinin dindarlığı söz konusu edildiğinde evvel emirde
onun din konusundaki duruşunun genelgeçer kabullerin üzerine çıktığına hatta onun belli
ölçülerde bu limitleri aştığına işaret edilmiş olunmaktadır. Kişinin örneğin bir Müslüman
olarak dindarlığı, onun İslam’ın emir ve yasakları konusundaki bağlılığını, sadakat ve uyum
arayışını yansıtmakta; böylece temel sabiteler etrafındaki muhasebesine imkân vermekte;
inanç, ibadet ve ahlak alanındaki tercihleriyle de bütün bu ilgi ve sorumluluklarının ortaya
koyduğu manevi bakiye ortaya çıkmaktadır.
Gelenekte dindarlık, gündelik hayatın olmazsa olmaz bir ögesi olarak derin bir bilinçle
ele alınmakta ve değerlendirilmekteydi. Birinin dindar olması her şeyden önce onun yüksek
ahlaki seciyelerle mücehhez olduğu anlamına geliyordu. Hiç kuşkusuz bu teçhizatın kaynağı
da kişinin Allah’la olan bütünlüklü ve teslimiyetçi irtibatıyla ilgiliydi.
Bugün ise dindarlık konusu sıklıkla gündelik/politik bir repertuvarın iddialarına
haklılık payı kazandırmak hatta bu iddiaları doğrula(t)mak üzere ele alınmaktadır.
Dindarlıktaki artışı bir korku semptomu endişesiyle gözleyenler açısından mevcut durum her
şeyden önce üzerinde durulması gereken birer kaygı zeminidir. Sonuçta bütün bu kehanetleri
boşa çıkaran bir gelişme olarak fiilî durum şaşırtıcıdır; dindarlık hızla artmaktadır. Pek çok
gözlemci için bu durum âdeta vahim bir durumdur. Açıklanmasına kuvvetle ihtiyaç duyulan
bu fenomen, hayatın akışını öteden beri dinden bağımsız bir şekilde ele almakta ısrar eden ve
bunda da kısmen iddialı olan pek çok bilimsel yaklaşım için esaslı bir burukluk yaratmıştır.
İddia gereği gerçekliğin hilafına arkaik bir dünyadan beslendiği varsayılan dinin bugün
modern kazanımlara rağmen hâlâ rağbet görüyor olması her şeyden önce hesap dışı bir
gelişmedir ve bu da uygun bir metodolojiyle ele alınıp değerlendirilmeyi hak etmektedir.
Din karşıtı bilimsel yaklaşımların teorik mühimmatını âdeta çökerten bu sosyolojik
gerçeklik karşısında asıl önemli olan kendi anlam dünyasını bütün bu referans bolluğu içinde
dinden yana kullanan tipik dindarın mütevazı varlık beyanı olmalıdır. Yer yer siyasallaşan
laik ve seküler söylemlerin gündelik hayatın gelenekli /geleneksiz tüm rutinlerini muhasara
altına aldığının açıkça gözlendiği bir düzlemde söz konusu gelişmeyi nasıl açıklamak gerekir?
Çoklukla bir nevzuhurluk alâmeti olarak değerlendirilen bu keşif, aslında toplumsalın köklü
dip akıntılarını sıklıkla ihmal eden özensiz bir gidişatın isabetsiz değerlendirmelerinden başka
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bir şey değildir. Oysa din hep vardı ve o, hiç kuşkusuz zamanı ve mekânı kuşatma iddiasından
da hiç bir zaman vazgeçmemişti. Beklenmedik çıkışlarıyla sosyal hayatın belirleyici ana
teması olduğu zamanlarda olduğu kadar toplumsalın kadim sermayesi olarak yer yer
vicdanlara terk edilip hapsedildiği zamanlarda da hayatın hemen her etabında baskın olan
çoklukla dindi.
Türkiye bağlamında dindarlığın biçimleri, formları, nirengi noktaları ve yönelimleri
konusu sıklıkla ilahiyat perspektifleri içinde birer alan çalışması olarak ele alınmaktadır.
Dinselliğin toplumsal gerçekliği içinde bireyin dindarlığı bir yansıma alanı olarak
değerlendirilmektedir. Akademi geleneği içinde dindarlığı bir inceleme nesnesi olarak ele alıp
bunun sonuçları üzerinde hiçbir değerlendirmeye ihtiyaç duymayan yaklaşımlar son tahlilde
bir durum tasviri yapmaktan ileri gitmeyen çözümlemeleriyle bir ürküntü psikolojisini
beslemek üzere maniple ederek kullananlarla aynı hizaya düşmektedirler.
Bugün gelinen noktada dindarlığın sosyo-kültürel gerçeklik dünyasındaki karşılıklarını
soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek yerinde olacaktır. Her şeyden önce dindarlık algısının
belli şartlarla kayıtlı yerleşik/kültürel ya da küresel bir algı düzeneğine tabi olduğunu
unutmamak gerekir. Bugün dindarane sadakatin çok sayıdaki yolunun varlığı, nispiliğe imkân
veren bir yorum çeşitliliği içinde ele alınabilir.
Sorumluluk ve hizmet stratejilerinde toplumun dinî hayatının ihya edilmesini görev
edinenler nezdinde dindarlık ölçülebilir ya da izlenebilir bir alan olmaktan çok eksikliklerinin
telafi edilmesi, abartılarının giderilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yaygın
dindarlık analizleri dinî hayatı bir şekilde baskı altına almaya yönelik çetele tutma
ameliyelerinden uzak kalarak dinî hayatın karakteristikleri üzerinde kafa yormayı öncelemek
durumundadır.
Türkiye’de toplumun farklı kategorilerde varlık imkânı bulan dinsel hissiyatı
günümüzdeki din sosyolojisi araştırmalarının en temel konuları arasında yer almaktadır.
Herhangi bir din bağlamından hareketle gerçekleştirilebilecek yapısal özellik analizi İslam söz
konusu olduğunda daha derinlikli bir araştırma ve gözleme ihtiyaç duyurmaktadır. Bu
bağlamda anlama hedefinin ana çabası, toplumsal anlamda geniş bir yelpazede çeşitlenen
dinsel farklılıkların gündelik hayata yansıma biçimlerine odaklanmak olacaktır.
Türk toplumunun dinî hissiyatı ve yaşama pratiği İslam’ın Kur’an, Sünnet ve bu
referanslarla şekillenen bütünlüklü geleneği tarafından belirlenmektedir. İslam öncesinin
kültürel kalıntıları ve tarihsel düzeyde farklı dünyalarla kurulan ilişkilerin ortaya çıkardığı
etkileşim de Müslüman kişiliğinin harcını oluşturmakta etkili olmuştur. İslam dışı ögelerden
yapılan bu aktarımlar da -bunlar ister felsefi ister kültürel olsun- her zaman dinî toplumun
potası içinde eritilerek geleneğin dünyasına mal edilmişlerdir.
Bugün bütün bu geleneksel birikime bir de modernleşmenin hızlı ve enerjik
tabiatından beslenen müdahaleler karışmıştır. Küreselleşme farklı Müslümanlık yorumlarını
olduğu kadar, değişik kültür ve dinlerin birikimlerini de birbirleriyle karşılaşmaya ve
yüzleşmeye davet etmektedir.
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Gerek gelenekli dindarlık ve gerekse modernliğin tabiatına bağlı tesirler
toplumumuzdaki dinî hayatı yeniden şekillendirmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin
modernlik deneyimi dindarlık tercihlerini de dönüştürmüştür. Sekülerleşme ve gündelik
hayatın laiklik ekseninde yeniden formatlanması dinin olduğu kadar onun anlaşılmasına
ilişkin yaklaşımların da köktenci bir şekilde farklılaşmasına neden olmuştur.
Toplumumuzun dinî hayata katılımı sosyolojik düzeyde farklı eksenlere kayabilecek
bir çeşitlilik göstermektedir. Eğitim, cinsiyet, coğrafi dağılım, kişisel deneyim, köy-kent
farklılaşması gibi pek çok öge, dindarlığın ve dinî hayatın şekillenmesinde değişik yapı ve
tercihlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Buna Müslüman Anadolu halkının tarihsel olarak
içselleştirdiği tasavvufi yaklaşımların bariz etkilerini de eklemek gerekir.
Bugün halk İslam’ı şeklinde tanımlanan bir olgu, geniş bir halk kesiminin popüler ilgi
ve tercihlerini yansıtmaktadır. Zihniyete yansıyan bu dindarlık formu içinde Allah’ı merkeze
alan bir evren tasavvuru kitleselleşmiştir. Öte yandan daha çok din eğitimi almış ya da dinî
kaynaklarla organik ilişkilerini sürdürenlerin ürettiği bir dindarlık da kitabi temellere vurgu
yapan, İslam’ın temel argümanlarını canlı tutma azmi taşıyan bir dinselliğe yönelmektedir.
Gerek halk İslam’ının gerekse dinî seçkinlerin ortaya koyduğu dindarlığa ek olarak bir
de kültürel düzeyde kendini gerçekleştiren yeni bir alandan söz etmek gerekir. Bu, inanç ve
ritüel gibi kişisel düzeyde asgari bir bağlılık isteyen dinsel yaklaşımların dışında kalmakla
birlikte kendine sürekli bir yer açmaya çalışan yeni bir tarzdır. Burada bir dine bağlılık, ya da
belli bir formel tercihte bulunmak söz konusu değildir. Geçerli olanı bile ancak ötekiyle bir
şekilde karşılaşmanın yarattığı gerilim içinde kendini açığa vuran, bileşeninde hafıza,
bilinçaltı, huzur gibi ögelerin gezindiği bir kültürel oturmuşluğun altını çizen özgül bir
Müslümanlık formudur. Kültürel çeşitliliğe ve aidiyete vurgu yapan bu tarz, modernliği,
epistemolojik şartlanmışlıkları ve hatta kimlik sorunlarını yansıtmaktadır. Öyle ki bu
sorunların global düzeyde ortaya çıkardığı varoluşsal kaygılar, mevcut dindarlık biçimlerinin
sınırlarını esnetmektedir.
Yeni tasarım ve yaklaşımlar İslam’ın zengin referans setinden kendine elverişli
açıklamalar devşirme arzusundadır. Dinin bu çeşitliliğe onay verip vermeyeceği önümüzdeki
dönemlerin en grift tartışmalarının başlıkları arasında yer almaktadır.
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Uygulamalar
1)
Bir din sosyolojisi çalışması edinerek içindekiler bölümünü dikkatle
inceleyiniz. Araştırmaya konu olan hususun hangi sistematik içinde açımlandığını anlamaya
çalışınız.
2)
Akademik çalışmalarda tarafsız olmanın mümkün olup olmadığını din olayına
ilişkin değerlendirmeleri dikkate alarak tartışınız.
3)
Din sosyolojisi çalışmalarında toplumdaki dinî gerçekliğin yeterli düzeyde
sorunsallaştırıldığını düşünüyor musunuz? Değilse bunun gerekçeleri ne(ler) olabilir?
4)
Mümkünse din sosyolojisi alanında lisansüstü çalışma yapanlarla görüşmeler
yaparak, dinî sosyal gerçekliğe ilişkin yaklaşımlarını izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Dinsel olan incelenebilir mi?

2)
Din sosyolojisi çalışmaları toplumda özellikle karar vericiler nezdinde yeterli
bir ilgi görmekte midir?
3)
Dinî hayatın parametrelerinden söz edilebilir mi? Bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
4)
Herhangi bir cemaat etkinliğinde yer aldınız mı? Olup bitenleri sosyolojik
bakış açısı içinde kalarak değerlendirirken ne gibi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldınız?
5)
Herhangi bir konuyu din sosyolojisi açısından ele almaya çalıştığınızda
objektifliği nasıl sağlayabileceğinizi düşünür müsünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde din sosyolojisinin konusu ve araştırma alanları ele alındı. Din
sosyolojisinin toplumsal evren söz konusu olduğunda üstlendiği bilimsel sorumluluk orada
din ile toplum arasındaki ilişkiselliği çözümlemekle sınırlı bir şekilde tanımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
almamaktadır?

hangisi

din

sosyolojisinin

konuları

arasında

yer

a)

Dinin toplumsal fonksiyonları

b)

Dinî kurum ve yapılar

c)

Dindarlığın toplumsal yansımaları

d)

Dindarlığın niteliğinin değerlendirilmesi

e)

Dinî hayatın görünürlük düzeyleri

2)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi açıklayıcı yöntem çerçevesinde kurulmuştur?

a)
İslam toplumlarındaki mevcut kargaşanın nedeni bu toplumların gerici
söylemlerle ilişki içinde olmalarından kaynaklanır.
b)
Doğu toplumlarının kendi modernleşme deneyimlerini hangi ölçülerde
yaşadıklarını öğrenmenin yolu doğrudan orada yaşayan özneleri idrak etmekten geçer.
c)
Türk modernleşmesinde din, Doğu’yla Batı toplumları arasında yaşanan
buhranlara bağlı bir şekilde popüler yaklaşımların etkisi altında değerlendirilmektedir.
d)
Bugün tüm dünyada dikkat çekici bir yoğunluk içinde gerçekleşen dinî
hareketliliğin sosyolojik boyutları önyargı ve dışlayıcı bir bakış açılarıyla çözümlenemez.
e)
Türk toplumunun dinsel ilgi ve yönelimlerinin çeşitlilik içermesi referans
alanlarının çokluğuyla da yakından ilgili gibidir.
3)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlayıcı yöntem çerçevesinde kurulmuştur?

a)
Musevilik araştırmaları çerçevesinde eğer Yahudi toplumunun kimlik ve kişilik
örüntülerine odaklanılacaksa yapılacak şey sadece Kitabi verilerden hareket etmektir.
b)
Müslüman toplumların geç modernleşmesi Batı toplumlarına eklemlenmek
konusunda ciddi hasarlar üretmiştir.
c)

Kilisenin işbirlikçi yapısı Marx’ın çözümlemelerinde etkileyici olmuştur.

d)
İbn Haldun toplum analizlerini İslam’ın temel referanslarını doğrulayıcı bir
şekilde kurguladığı için nesnel bir çözümleme yaptığı düşünülemez.
e)
Dinsel yapı ve kurumları ele alırken onların şimdiki hâllerine odaklanmakla
yetinmeksizin, tarihsel, kültürel ve entelektüel kodlarına da bakmak gerekecektir.
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4)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi objektif bir yaklaşımın ürünüdür?

a)
Toplumun dinî yapısını ele alırken bütün değerlerden, önkabul ve
yaklaşımlardan uzaklaşmak ve gerçekliği olduğu gibi görmeye hazır olmak gerekir.
b)
Ne kadar dikkat edilirse edilsin objektif olma kaygısı fantastik bir hedef
olmanın ötesinde hiçbir değer ifade etmeyecektir.
c)
Toplumun dinî ilgi ve yönelimlerini anlamak için yazılı metinlerle sınırlı
dikkatle yetinmek gerekir.
d)
Ne kadar özen gösterilirse gösterilsin dindarın toplumsal dünyasına nüfuz
etmek imkânsızdır.
e)
Toplumda olup biteni çözümlemenin biricik yolu o yapının içinde varlığını
sürdürenlere ulaşmaktır.

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)b, 4)d, 5)a
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4. TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarının genel bir değerlendirmesi
yapılacaktır. Genç bir bilim dalı olarak din sosyolojisinin ülkemizdeki serüveni salt akademik
bir çerçevede sürmemekte, gündelik politik ve kültürel kargaşadan da beslenerek özgül bir
araştırma alanı olarak varlığını devam ettirmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Toplumda olup biteni açıklığa kavuşturma konusunda din ve sosyolojinin
kesiştiği ve ayrıştırdığı alanlar neler olabilir?
2)
Türkiye’de din sosyolojisi çalışmaları hangi akademik geleneklerden
beslenmektedir?
3)
Din sosyolojisi çalışmalarının Türk modernleşme süreçlerine yaklaşımı ne
ölçüde nesneldir?

80

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kök Arayışları

Türkiye özelinde din
sosyolojisi çalışmalarının
hangi bilişsel köklerden
beslendiği ve araştırmalarını
hangi parametreleri
gözeterek ortaya koyduğu
öğrenilir.

Din Sosyolojisi
Araştırmaları

Modernleşme süreciyle
yoğun bir değişim yaşayan
dinî hayatın belli başlı
yanlarının toplumsal
düzeydeki sonuçlarını
gözler.

Açıklamak ve Anlamak

Toplumdaki dinî olguları
açıklamakla anlama çabası
arasındaki farkın nelere
tekabül ettiğini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Erken dönem din sosyolojisi
çalışmalarının Gökalp’ten
başlayarak hangi referans
kökleriyle irtibatlı olduğu,
araştırma ve incelemelerde
baskın olan paradigmanın
din alanını nasıl açımladığı
tartışılır.
Farklı zaman dilimlerinde
gerçekleştirilmiş
araştırmalar karşılaştırmalı
olarak incelenir ve
Türkiye’nin sosyo-politik ve
dinsel dönüşümlerinin bu
araştırmalara yansıyan
problematiği gözlenir.
Anlamayı ya da açıklamayı
önceleyen yaklaşımların dins
sosyolojisi çalışmalarındaki
etki ve sonuçları tartışılır.
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Anahtar Kavramlar
•

Anlamak

•

Açıklamak

•

Paradigma

•

Epistemoloji

•

Batılılaşma

•

Aidiyet/Mensubiyet

•

Üç Hâl Yasası

•

Örüntüler

•

Organik yapılar

•

Entelektüel ilgiler

•

Gelenek
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Giriş
Din sosyolojisi bilimsel bir kimlik kazanması açısından oldukça kısa sayılabilecek bir
geçmişe sahiptir. Yeni bir araştırma-inceleme alanı olarak din sosyolojisinin ilgilendiği
konulara bakıldığında, hiç kuşkusuz tarihin her döneminde aynı konulara kendine ait bakış
açılarıyla yaklaşan pek çok çabadan söz etmek mümkündür. Başta felsefe olmak üzere,
teoloji, hukuk, siyaset, tarih vs. gibi alanların kadim birer disiplin olarak, din ve toplum
ilişkilerine dair geliştirdikleri perspektifler, bugün bizim için dikkate değer bir entelektüel
miras üretmiş olsa da söz konusu katkıların, yetkin ve kuşatıcı bir dile ulaşması ancak yakın
zamanlarda gerçekleşebilmiştir.
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4.1. Kök Arayışları
Din ile toplum arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırma ve giderek bütün bu gerçekliği
anlama ve açıklama istenciyle biçimlenen disiplin olma çabası, başlangıçta yaygın bir inançla
genel sosyolojinin bir parçası olarak kabul edilse de gerçekte, dikkat edildiğinde hem
sosyolojinin hem de din sosyolojisinin tarihsel temellerinin aynı paradigmalar içinde ortaya
çıktığı, hatta benzer sorunlar etrafındaki yaklaşımlarıyla birbirlerinden farklılaştıkları gözden
kaçmayacaktır.
Din sosyolojisi, her şeyden önce din ile toplum arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden
doğan yapı ve unsurları olgusal temelde açıklamaya çalışan özgün bir güzergâh üretme çabası
içinde olmuştur. Din sosyolojisinin kuruluşunda içkin olan bu temaya dikkat edilmeden ya da
bu disiplin yardımıyla gerçekleştirilen din araştırmalarının gerçekte var olan laik tavrını
hesaba katmadan, bütün bu çözümlemelerin son tahlilde neye tekabül ettiğini anlamak zordur.
Din sosyolojisinin bugün artık bağımsız bir disiplin olarak şekillenmesini sağlayan süreçler,
özellikle dinin, evrimci-ilerlemeci bir değerler dizisi içinde ele alınmasıyla ve kökleri Batı
aydınlanmasının din karşıtı söylemleriyle buluşan belli başlı formlarla bağlantılıdır. Evrimciilerlemeci bir şematik yapı içinde tanımlanan dinin, sosyolojik düşünceye tahvili hiç kuşkusuz
sorunlu olmuştur. Dini ve toplumu gerçekte neyseler o şeklinde ele almak yerine, onu
sonuçta arkaik dünyanın kendisinden bir türlü kurtulunamayan kalıtımsal bir mirası olarak
reddeden bu gelenek, din karşıtı söylemlere sosyal bilimsel destek sunmakta esaslı roller
üstlenmiştir.
Sosyolojinin kurucu isimlerinden Comte’un Üç Hal Yasası’ndan Durkheim’ın
ilkel/iptidai dinler analizine kadar bütün bu kurucu tasavvurların köklerinde Aydınlanmacı
gelenekten süzülen ekstrem bir din algısı yatmaktadır. Darwin’in evrimci nazariyesiyle sosyal
bilimlere aktarılan ilerlemeci toplum analizleri de sonuçta din gerçeğini bir olgu-olay ekseni
içinde açıklamakla yetinilecek yeni bir yöntem arayışında belirleyici olmuştur.
Din sosyolojisini bugün bağımsız bir disiplin olarak görmemize ve değerlendirmemize
imkân veren gelişmeler, daha çok dinin, Batı toplumunda gelişen koşullar ekseninde yeniden
tanımlanmasına duyulan ihtiyaçlardan beslenmiştir. Rönesans ve Aydınlanma süreçlerinin
ardından görece cesur sayılabilecek bir eleştiri-politik, dinin geleneksel söylem ve
sunumlarını yeni bir paradigma içinde okumaya yönelmiştir. Geleneğin kurucu bileşenleri
arasında yer alan din ve ondan doğan kurumsal-toplumsal yapılar ve söylemler, sonuçta onu,
yeni zamanların ruhuna uygun bir dille ele alma konusundaki belli başlı perspektifleri
harekete geçirmiştir. Dini gündelik hayatın merkezî bir ögesi olarak gören ve
değerlendirmelerini bu bağlamda yapan teolojik argümanların toplumsal meşruiyeti
zayıfladıkça, mevcut birikim ve gerçekliği yeni bir analize hatta tanımlamaya tabi tutmanın
şartları da oluşmaya başlamıştır.

4.2. Din Sosyolojisi Araştırmaları
Din sosyolojisinin Türkiye’nin sosyal bilim tarihi içindeki yeri oldukça yenidir ve
onun kendini açıkça ayrıştırmayı başarmış çerçevesi, modernleşme-din ilişkilerinin seyriyle
birlikte ancak netleşmeye başlamıştır. Dinin toplumsal bağlamdaki konumunu, toplumdan
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hareketle çözümleme çabası içinde olan din sosyolojisinin, gelişimini sürdürebilmesi için her
şeyden önce yeterli bir dinamizme ve tatminkâr bir perspektife sahip olması gerekir. Bu da hiç
kuşkusuz ele alınan konuların toplumsal gerçeklikle buluşmasını, gündelik hayatta esaslı bir
karşılığa sahip olmasını ve nihayet, kendine özgü bir dil ve söylemi harekete geçirebilecek
kadar özgün ve çekici olmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimlerden hareket edildiğinde
Türkiye ölçeğinde din sosyolojisi çalışmalarının hâlâ emekleme aşamasında olduğunu
söylemek hiç de abartılı olmayacaktır.
Din sosyolojisi, bugünkü anlamıyla gerçek sınırlarına Batılı modern tasavvur dünyası
içinde ulaşmıştır. Bu anlamıyla o, Batı kökenli bir bilim dalı olarak evren ve toplum
telakkisini farklı bir paradigmadan beslenerek sürdürmektedir. Bu bağlamda sosyolojinin de
din sosyolojisinin de tarihi, bütünüyle Batı’nın kendi özgül muhayyilesinin bir parçasıdır ve
Batı dışı toplumlarda genelde yapılan da söz konusu disiplinlerin yerel renklerle
ilişkilendirilmesinden ibarettir.
Din sosyolojisinden söz ettiğimizde gerçekte vurguladığımız şey nedir? Din ve
toplumdan, aralarındaki karşılıklı ilişkilerden her söz edişimiz, alana ilişkin bir zenginlik ya
da katkı olarak değerlendirilebilir mi? Kuşkusuz hayır. Sağlam bir temellendirmeye ihtiyaç
duymadan, din sosyolojisini, Batı’nın inanç, değer ve dünya algılarının dışında değerlendirme
çabası, gerçekliği örtbas etme riski taşıdığından dolayı açıkça sorunludur. Din sosyolojisine
Batı dışı bilimsel ve entelektüel geleneklerden birer temel bulma çabası, özgün bir bilim dalı
olma iddiasındaki din sosyolojisinin köklerini besleyen kritik tartışmaları göz ardı etmek
zorunda bırakmaktadır. Din-toplum ilişkilerinin, tarihin akışını değiştirecek düzeydeki
formları, başka hiçbir gelenekte Batı’da olduğu kadar sert ve hızlı bir dönüşüme imkân
vermemiştir. Bu hareketlilik, söz konusu olanın nasıl açıklanacağı ya da anlaşılması gerektiği
konusunda bugün oldukça zengin bir akademik üretime yol açmıştır. Nihayet farklı
epistemolojik çabaları, kendine özgü bir metodolojik zenginlikle buluşturan alan çalışmaları,
çok kere Batı dışı toplumların yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilmesi imkânsız teorik
postulatlara da yol açmıştır. Bu nedenle söz konusu farklılıkları göz ardı eden bir yerellik
istenci ne denli parlak ve duygusal çıkışlara sahip olursa olsun sonunda gerçekleştirilen
faaliyet sosyolojinin kuramsal hassasiyetlerini ihmal eden bir çıkışa dönüşmektedir. Öte
yandan popüler din incelemelerinin çok kere birer sosyolojik çalışma havasında takdim
edilmesi de bu alandaki çalışmaların gerçek nitelikleri hakkında birtakım yanlış anlama ve
değerlendirmelere yol açmaktadır.
Dinin gündelik hayatta en çok konuşulan konular arasında yer alması, ona değişik
perspektif ve disiplinlerden bakma konusundaki seçenekleri çoğaltmıştır. Hatta bu çeşitlilik
din sosyolojisi açısından da bir disiplinlerarasılık imkânı yaratmıştır. Ne var ki alanın belli
başlı ölçütlerini sürekli koruyan bir bakış açısının ürettiği bilgiyle, değişik disiplinlerden
ölçüsüz bir gayretle transfer edilmiş bir kavramsal çeşitlilikteki perspektif kargaşası içindeki
yaklaşımları eşleştirmek mümkün değildir. Zaten dinin toplumsal konumunu, sosyolojinin
genelgeçer argümanlarından bağımsız olarak ele alma çabası da bu alana ilişkin çalışmalarda
sıkça gözlendiği gibi her zaman verimsiz olmuştur. Gerek epistemolojik gerekse metodolojik
tercihler, din sosyolojisini modern bilimin bir türevi olarak algılamaya imkân vermektedir. Bu
bağlamda din sosyolojisinin en önemli görevi de toplumsal olarak oluşturulmuş bir evreni
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meşrulaştıran bilişsel ve kuralcı aygıtın analizini yapmakla sınırlıdır. Gayet tabii bu görev,
aygıtın hem kurumlaşmış hem de kurumlaşmamış veçhelerinin analizini kapsamak
durumundadır. Öte yandan dini belli bir biçimde kavramayı amaç edinme, belki de
laikleşmenin ilerlediğini düşünenlerin en belirgin özelliğidir. Din sosyolojisini, kendi tarihsel
kökenlerinden ayrıştırarak yeniden tanımlama girişimi ve hatta çok kere içeriğini göz ardı
ederek onu din dünyasının içinde bir yerlerde tutma çabası da dikkat çekicidir. Gerçekte din
sosyolojisi çalışmalarına esaslı bir katkı sağlama olanağı bulunmamasına karşın yine de bu
çabaların sonu gelmemektedir. Bu tartışmalar bir yana, günümüzün modern disiplinleriyle
dinsel geçmiş arasında bir irtibat kurma çabasının hangi kaygıların ürünü olduğunu da
anlamak gerekmektedir.
Aslında din sosyolojisi çalışmaları, Batı dünyasında özellikle Hristiyanlıkta kendisi
için bazı hazır kalıplar bulabilmiştir. Bir genelleme yapmak gerekirse din sosyolojisi,
Marshall’ın da vurguladığı gibi, dinsel kurum, inanç ve pratiklerin, kökleri Marksizm ve neoHegelci din eleştirisine dayanan bilimsel incelemelerin yürütüldüğü, fakat öncelikle 19. yüzyıl
sonlarında Émile Durkheim, Georg Simmel, William Robertson Smith, Ernst Troeltsch ve
Max Weber’in araştırmalarıyla ilişkilidir. Bu nedenle de din sosyolojisi, başlangıçta bir bütün
olarak sosyolojinin kuramsal merkezini oluşturmaktaydı Bu bağlamda, toplumun Tanrısal
bir evrenden ayrıştırılarak gözlenip değerlendirmeye tabi tutulması sosyolojinin asıl görevi
olarak anlaşılmıştır. Sosyologlar dini, bir tanrı ya da tanrılara olan inançla değil, kutsala
gönderme yaparak tanımlamışlar ve buna neden olarak da böylesi bir tanımın toplumsal
karşılaştırma yapmayı olanaklı kıldığını göstermişlerdir.
Toplumun dinsel evrenini sosyolojik bir araştırmaya konu edinenler için, Türkiye
özelindeki görüntüler, bugün yeterince fark edilmiş, üzerine gidilmiş ve tartışılmış değildir.
Öyle ki modern bilimin doğasında içkin olan aidiyet, kendini her fırsatta dışa vurmaktadır.
Sekülerleşme, toplumun dinsel tutumlarının, örgütlenme ve tahayyül gücünün, özellikle
modern sanayi toplumlarında dinsel inançların, pratiklerin ve kurumsal geleneklerin giderek
toplumsal önemlerini yitirdikleri bir süreçtir. Hâkim sosyolojik teorilerin, Türkiye’deki
mevcut değişim kontekstlerinin kendine özgü dinamiklerine bakmak yerine, bütün bu
hareketlilikten devşirebildikleri yegâne sonuç, mevcut toplumun sekülarizmin gerekliliklerine
uygun bir şekilde farklılaştığını iddia etmekle sınırlı kalmaktadır. Popüler sosyal teoriler, her
vesileyle sekülarizmin yaklaşımlarını doğrulayan eğilimlere daha fazla ilgi duymaktadırlar.
Batı’da verili dinin modernleşme süreciyle birlikte ulaştığı zemini, Aydınlanma ve
Pozitivizmin bıraktığı paradigmatik kaygılarla ele geçiren tipik bilimsel hegemonya, son
tahlilde dini, kontrol edilebilir, müdahale edilebilir, dönüştürülebilir bir kategori olarak
sınıflandırmaktadır. Elde edilen verilerle, dinin artık miadının dolduğuna ilişkin olarak sık sık
tekrarlanan bir kabulün takviye edilmesi umulmaktadır.
Kendi referans zinciri içinde din sosyolojisi de yeni argümanlarla zenginleşmektedir.
Gerçi Comte’un, Durkheim ya da Weber’in analitik yaklaşımları çok yerde terk edilmiştir
ancak onlara yön veren kurucu ruhun ortadan kalktığı söylenemez, hatta bunu beklemek de
söz konusu olamaz. 19. yüzyılın sonlarında birçok kimse artık dine yol göründüğünü ve
yakında dinin yerini tamamıyla bilimin alacağını düşünüyordu. Nitekim pozitivist geleneğin
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öncüleri, dini, bilimsel düşüncenin toplumda yayılmasıyla birlikte er geç ortadan kalkacak,
yanlış bireysel inançları yansıtan bir olgu olarak görmekte ısrar etmişlerdi.
Bütün bu gelişmeler karşısında pek çok teolog, tarih boyunca hiç olmadıkları kadar
savunmacı bir pozisyonda kalmışlardır. Öte yandan eş zamanlı bir şekilde sosyal bilimlerde,
Aydınlanmacı görüşün dramatik sayılabilecek bazı boşlukları da ortaya çıkarken bu boşluklar
din olayına yeni bir perspektiften bakılmasını zorunlu kılmaya başlamıştır. Yine de kabul
etmek gerekir ki din sosyolojisi, Batılı anlamda dinin konumuna ilişkin tartışmalardaki
belirleyici kodlara rağmen, kendi yolunu tayin etmede şaşırtıcı bir dirençle ve ısrarla
istikametine yönelmiştir. Bu çerçevede din sosyolojisi, pozitivist geleneğin aksine, din ile,
onu akılcı olmayan, kolektif ve sembolik bir olgu şeklinde görerek ilgilenmeyi denemiştir. Bu
bakış açısıyla din, son tahlilde insanın anlam ihtiyacına cevap vermektedir. Gerçi artık din,
bireysel olmaktan çok, toplumsal ve kolektif niteliklidir; inanç ve bilgiden ziyade, sembol ve
ritüellerle ilgilidir ve bu yüzden, bilimsel bilginin gelişiminin dinin toplumsal işlevleri
açısından pek de bir önemi yoktur. Dolayısıyla bugün din sosyolojisi çalışmalarını daha çok,
dinin kökenlerini akılcı ve bireysel varsayımlarla açıklamaya çalışan 19. yüzyıl pozitivist
kuramlarının bir eleştirisi olarak görmek gerekir.
Türkiye’de sorun daha da farklıdır. Salt bilim anlayışıyla sınırlı olmaksızın verili din
ve siyaset ilişkileri de çalışmalara ağırlıklı olarak yön vermektedir. Türkiye’nin modernleşme
yönünde gelenekselleşen coşkusu, onun Batılı olanı içselleştirme konusundaki iradesini de
kapsamlı bir şekilde yönlendirmiştir. Böylece modernleşme sürecinde Türkiye, Batılı
değerlerle kendisi için bir buluşma noktası ararken, mevcut toplumsal bütünlüğünün kapsamlı
bir tahlilini hatta Batılı anlamda sosyolojik bir tasvirini yapmakta açıkça geç kalmıştır. Din,
Türk toplumunun sosyal realitesi içinde hâlâ çok önemli bir yer tutmaktadır ve toplumumuzun
gerçekliklerini tam anlamıyla kavrayabilmek ve orada ortaya çıkan sorunları olumlu bir
şekilde halledebilmek için, toplumsal yaşamın dinî-sosyal realitelerinin, din sosyolojisinin
bakış açıları ve yöntemleriyle objektif bir perspektiften derinliğine ve sistematik biçimde
araştırılmasının önemli katkılarda bulunacağına şüphe yoktur.
Ne var ki sosyolojinin toplumsal hayat ve insan gerçekliğine getirdiği yeni tanımın
yanı sıra din gerçeğini çözümlerken onu toplumsal gelişmenin geri bir aşaması olarak
mahkûm etmesi de kendisini, Türkiye’de düşünce dünyasının laikleşmesi sürecinde resmî
ideolojinin hedeflerine denk düşüren bir bilim hâline getirmiştir. Son tahlilde modern
toplumun ve düşüncenin bir ürünü olan sosyolojik düşünce, klasik şekliyle toplumsal hayatın
bilimi olarak tanımlanmış ve bu tanım kabul edildiği ölçüde, kendi otoritesi ile modern
toplumu teyit etmiştir. Kuşkusuz bu, tabiatı itibarıyla, geniş anlamıyla ve tarafsız bilimsellik
iddiasıyla ancak ideolojik bir tercih olarak değerlendirilebilir. Modernleşme sürecini oldukça
zorlu yaşayan Türkiye’de, özellikle, bu yapının bir devrim şekliyle hızlandığı Cumhuriyet’in
kuruluş yıllarında sosyoloji, yaşanan tarihsel dönüşümü kendi özgün koşulları çerçevesinde
ilmî bir şekilde meşrulaştırması nedeniyle, genel ideolojik özelliğinin ötesinde bir öneme
sahip olmuştur. Kuşkusuz bu da sonuçta sosyolojiyi, Nuray Mert’in ifadesiyle genelde çağdaş
toplumun teolojisi, özelde de laik Cumhuriyet’in resmî bilimi hâline getirmiştir.
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Nihayet Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarına erken dönemdeki örnekleri üzerinden
bakıldığında da bu çalışmaların daha çok araçsal bir araştırma alanı olarak dikkat çektiği
gözlemlenmektedir. Yeni kurulan Cumhuriyet’in yetiştireceği vatandaş prototipi, hem
geleneksel dindarlığın hem de modern tasavvur dünyasının talepleri içinde, daha başından
beri birbiriyle çekişmeli bir ortamda netleşecektir. Bu bağlamda din sosyolojisinden de yeni
rejimin kuruluş safhalarından başlamak üzere, genç nesillere modern bir kimlik kazandırma
görevini üstlenmesi talep edilecektir.

4.3. Açıklamak ve Anlamak
İslam dünyası da diğer kadim dünyalar gibi son iki yüzyılı derin sarsıntı ve
çalkantılarla geçirmiştir. Geleneksel yapılar önemli ölçüde sorgu(lama)ya alınmış; yeni
değerlerin yapılandırılmasında birer yük olarak görülen pek çok şey ya devre dışı bırakılmış
ya da ciddi anlamda gözden düşürülmüştür.
Değişimin maliyetinin her zamankinden yüksek olduğu açıktır. Umulduğunun aksine
son iki yüzyılın birbirini tetikleyen süreçlerinde dönüşüm, yumuşak bir geçişlilikten çok
radikal devinim stratejisiyle ilerlemiştir. Zihniyet yapıları altüst olmuş, entelektüel ilgilerin
her biri hiç de kısmi sayılamayacak yerinden olmalarla gündelik yaşama alanlarında tarumar
edilmiştir.
Küresel düzeyde derin saflaşmalar, kayıplar, telafisi imkânsız aşınmalar yeni
zamanların kaçınılmaz bir kaderi olarak kabul edildi. Bu bağlamda birbirinden farklı sosyal
gerçeklikler hakkında birinden öbürüne tabi olmadan karşılaştırma yapmak imkânsız olsa da
ortaya çıkan sonuçların ağırlığını fark etmek zor değil. Görünen o ki bugün dine atıfta
bulunanların dünyası değişmiş; elimizden uçup giden dünyaya hayıflananlar olduğu gibi,
geçmişin izini sürmek istemeyenlerin de az olmadığı yeni bir sosyolojik muhayyile ortaya
çıkmıştır.
Sosyal hayat, tüm kadrolarıyla kendini modern olarak takdim edenlerin bilişsel
egemenliğine dâhil olmuştur. Artık gündelik hayatın açıklanmasında sıklıkla başvurulan
paradigmalar değişmekle kalmamış, içinde yaşanılan dünyayı kavrama çabasıyla başvurulan
temel kabuller de belli başlı referans alanları da mevcut durumu anlamaya yönelik bir çaba
sarf edilmedikçe marjinal birer tercihten öteye gitmeyen sıklıkla nevrotik sayılan bir
halüsinasyon olarak kodlanmaya başlanmıştır. Algılar, metinler, yaşam pratikleri, tarz ve
düşünüş biçimleri de bu kargaşadan nasibini almakta gecikmemiştir.
Dinî talep ve beklentiler açısından bakıldığında bugün bambaşka bir dünyada
yaşandığı tartışılması güç bir gerçeklik ifade etmektedir. Fiziksel dünyayla olan ilişkilerde
bile ciddi bir hasar oluştuğu gözlenmektedir. Bildik evren telakkilerinin yerle bir olduğu;
eşyayla, doğayla, sahici dünyayla irtibat ve istinat noktalarının yerinden oynadığını
görmemek mümkün değildir.
Öte yandan modernliğin gündelik hayatın hemen her ünitesinde öne çıkan ağırlığı pek
çok kişinin ona yüksek bir güç atfetmesine de yol açmıştır. Neredeyse Tanrısal bir yetkinlik,
tasarruf ve güçle ilişkilendirilen bu tasavvura bağlı olarak modernlik bir tür kadir-i mutlak
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bir otorite olarak algılanmaya başlamış; böylece ortaya çıkan algı dönüşümü de medeniyet
krizlerini tetiklemiştir. Hiç kuşkusuz bu krizden İslam kültür ve medeniyeti de nasibini
almıştır. Yenileşme ve ıslahat çalışmalarıyla başlayan yeni dünyaya dâhil olma çabası,
Müslümanları Batılılaşma, modernleşme ve çağdaşlaşma süreçleriyle iç içe geçen köklü bir
dönüşüme zorlamıştır. Başta Türk modernleşmesi olmak üzere İslam dünyasının pek çok
yerinde gerçekleşen çağdaşlaşma hareketleri her düzeydeki Müslüman’ı kendi referans
değerleriyle karşı karşıya getiren bir kargaşada belirleyici olmuştur.
Eziklik, özgüven eksikliği, ötekine hayranlık, kendine yabancılaşma vs. gibi hemen
her radikal değişme sürecinde tetikleyici birer amil olarak toplumun duygu dünyasını kuşatan
bu zeminde Müslümanlar da sorunlarını İslam’la aşma konusunda değişik formülasyonları
harekete geçirici birtakım arayışlar içinde olmuşlardır. Genelde İslam’ı yerel ya da evrensel
bağlamda yeni bir okumaya tabi tutma şeklinde gelişen bu arayışlar, mevcut durumu
kaçınılmaz bir hakikat olarak karşılayan genelgeçer yaklaşımları aşmayı önceleyen bir
dinamizmle İslami olanın sınırlarını belirleme konusunda çaba sarf ettiler. Batı dışı
modernleşme ve Müslüman modernleşmesi gibi kavramsal terkipler, bu arayışların sonucu
olarak ortaya çıktı ve bu minvalde modernlik, belirleyici ana mihver olarak yerini hiçbir
zaman kaybetmedi.
Toplumun yeniden inşası ve geleceğine ilişkin beklentiler, doğal olarak dinin de
yeniden kodlanmasını zorunlu kılmıştır. Böylece modern Cumhuriyet’in dönüşüm talepleri
içinde dinin yeniden anlamlandırılmasına duyulan ihtiyaç, dini, bilimsel araştırmalarının
odağı hâline getiren sosyologları, her zaman dikkat çekici sayılabilecek bir tedirginliğe ve
hatta zihnî karışıklığa mahkûm etmiştir. Hatta çok kere radikal bir laikleşme stratejisiyle
varlığını deruhte eden modernleşme çabası içinde dini, negatif anlamda bile, ele alıp
incelemekten sakınan bir akademik çekingenliğe de tanık olmak imkân dâhilindedir. Din
araştırmalarının çekiciliğini yitirmesine ilişkin bir düzeneğin ortaya çıkmasına yardımcı olan
fiilî koşullar, dinin toplumsal bağlamını uzunca bir süre göz ardı etmeyi kolaylaştıracak farklı
bir meşruiyet alanını yaratmakta gecikmemiştir.
Günümüz Türkiye’sinde bu yöndeki araştırmaların çoğu, büyük ölçüde laiklik ve
laikleşme konuları çerçevesinde yoğunlaşmıştır. İlahiyatçılar, dindarlar, siyaset bilimcileri,
sosyologlar ve ideologlar, ürettikleri teorilerini, tartışma ve tahlillerini, münazara ve karşı
hükümlerini hep bu konu çerçevesinde ortaya koymaktadırlar. Nihayet Türkiye’de olumsuz
anlamdaki laiklik düşkünlüğü, din araştırmalarını önemli ölçüde fakirleştirmiştir; çünkü bu
yolla dinî araştırmalar, psikolojik ihtiyaç, kültürel önem, alışılagelmiş davranış biçimi, sosyal
değerler ve kısmen de olsa kuramsal ortam şeklindeki kendine has gerekli çerçevelerin dışına
itilmiştir. Bu bağlamda dinin ve toplumun geleneksel haritasını değiştirerek dönüştürmeyi
amaçlayan olası bir projede, belki de din sosyoloğunun kendine biçtiği asıl görev, mevcut
tezleri destekleyecek bir argüman setini üretmekle sınırlı kalacaktır. Bu nedenle dinin Türk
toplumunun modern vizyonu içindeki konumunun her zaman sancılı olduğuna ilişkin var olan
akademik mutabakat, din-toplum-iktidar ve devlet bileşenlerinin bir kez daha yeniden
okunmasını gerektirmektedir.
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Bu doğrultudaki din sosyolojisi araştırmaları, modernleşme yanlısı iktidar
seçkinlerinin anlama çabalarının da bir sonucu olarak dini, yeniden betimleme, hatta
sosyolojiyi de bir tür teoloji ya da yegâne bir referans aygıtı olarak tanımlama çabası içinde
olmuştur. Öyle ki artık modern toplumda, gelenekte sadece dinsel çerçevede tanımlanan insan
ve toplum gerçekliği değil dinin kendisi de sosyolojik açıklanmaya tabi kılınmıştır.
Böylelikle dinsel tanım saf dışı bırakılmakla kalmamış kendisi de açıklanmaya mecbur
kılınarak indirgenmeye ve hatta otoritesini yitirmeye başlamıştır.
Sonuçta dinin, İslam temelinde nasıl bir okumaya tabi tutulabileceğine verilen
cevaplar, ilk dönem sosyoloji literatürünü sorunlu kılan asıl temaları oluşturmuştur.
Böylelikle laikliğin sosyolojik düzeydeki temellendirilmesine ilişkin akademik destek, bu
konuda toplumsal-dinsel reflekslerin önünü alacak bir dizi teorik çıkışa da öncülük etmiştir.
Türkiye’de din sosyolojisi çalışmaları başından beri dinin konumu, siyasetin belirleyiciliği ve
bilimin modern paradigmatik yönelimlerinden çok, verili bir perspektifte karar kılmasının
etkisiyle, kendini yeniden üretmek zorunda kalmıştır. Pozitivist yaklaşımların sınırları bir
tarafa, din konusundaki antipati o kadar büyüktür ki bu çerçeve içinde, karşıt din analizlerinin
sayısı bile oldukça düşüktür. Türkiye’de sosyal bilimlerin dini toplumsal açıdan yok
saydıkları, düşünsel açıdan ise sosyolojik düşünce ile hızlı bir biçimde ikame etmek yoluna
gittiklerini düşünmek mümkündür.
Oysa İslam’ın kendine özgü sistematiği, değer inşası, toplumsal birikime yön vererek
dönüşebilen geleneği hâlâ belirleyicidir. Gündelik hayatta var olan görüntülerin onu açıkça
göz ardı eden çalışmalardan hareketle yorumlanabileceğini düşünmek pek rağbet
görmemektedir. Öte yandan buna karşılık siyaset de politik taleplerin yarattığı oportünist
hareketlilikle, dine ilişkin tercihlerini netleştirme hususunda açıkça bir belirsizliğe teslim
olmuş görünmektedir. Yanı sıra bilim çevreleri de Türkiye koşullarında kalıcı ve ortaklaşa bir
şekilde, elverişli bir nesnellik penceresine sahip olabileceğini kanıtlama konusunda henüz
tatmin edici bir hedefe ulaşamamıştır.
80’li yıllarda dünya ölçeğinde ortaya çıkan ve genellikle dinsel canlılığın artması
şeklinde ifadesini bulan yeni bir gerçeklik temasının, pek çok araştırmacıyı tahrik ettiği, hatta
yönlendirdiği bilinmektedir. Gerçekten de genel bir modernleşme talebini yer yer sekteye
uğratmaya çalışan kimi muhafazakâr/muhalif söylem ve eylemliliklerin, kendilerini dinsel
aidiyet içinde tanımlamalarının yarattığı sosyolojik görünüm, din ve ona bağlı olarak gelişen
fenomenal hareketlerin, her düzeyden araştırmalarla çözümlenmesini gündeme getirmiştir.
Sonuçta bugün akademik yeterlilikleri pek çok açıdan tartışılsa da bu alanda ortaya çıkan
çalışmaların, gerçek bir literatür patlaması yarattığını da ifade etmek gerekir. Dünya
ölçeğindeki bu yoğunluktan Türkiye’deki sosyal bilimsel araştırmaların, bu arada din
sosyolojisi çalışmalarının da kendi payına düşeni fazlasıyla aldığı söylenebilir. Ne var ki 80’li
yıllardan itibaren din sosyolojisine gösterilen ilgide gözlemlenebilen hissedilir artış, gerçekte
söz konusu problemlerin aşılmasıyla elde edilmiş değildir. Aksine bu yönde yapılan araştırma
ve incelemeler, mevcut sorunların çözümlenmesi konusundaki imkânları ve bu yöndeki
beklentileri sürekli olarak teyit etmek durumunda kalmıştır.
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Türkiye’de yapılan din sosyolojisi çalışmaları iki kanaldan beslenmektedir. Bunlardan
biri özellikle İlahiyat Fakültelerinde din sosyolojisi alanı çerçevesinde yapılan çalışmalardır.
Diğeri ise, farklı seksiyonlarda gerçekleşen ve sosyal bilimlerin özellikle genel sosyoloji
disiplini içinde üretilen çalışmalardır. Sosyolojinin kuramsal temellerine sadık kalarak
gerçekleştirilen din sosyolojisi çalışmalarını, ilahiyat alanındakilerle karşılaştırmak ancak
epistemolojik düzeydeki problematiğe dikkat edilerek yapılabilir. Yeni söylemlere ve
metodolojik arayışlara imkân veren bu çalışmalarda daha çok din-modernite ilişkilerine
yoğunlaşılmakta ve ağırlıklı olarak da laiklik ve sekülerleşme teorilerinin yerel karşılıklarını
bulma konusunda çaba sarf edilmektedir. Aslında bu teoriler, sekülerleşmenin, sanayi
toplumunun ve yükselen kültür modernleşmesinin kaçınılmaz bir özelliği olarak
değerlendirilebilir. Buna göre, modern bilim, geleneksel inançları akla daha az yatkın bir
duruma getirmiş; yaşam dünyalarının çoğullaşması dinsel sembollerin tekelini kırmış;
kentleşme bireyci ve anomik bir dünya yaratmış; ailenin öneminin aşınması dinsel kurumları
daha az ihtiyaç duyulan bir konuma düşürmüş; teknoloji her şeye kadir Tanrı fikrini daha az
gerekli ve akıldışı bir kalıba sokarak, insanlara kendi çevreleri üzerinde daha fazla denetim
kurma olanağı tanımıştır.
Din konusunda asgari düzeyde bile olsa, ulaşılması gereken bilgi düzeyinin bu
araştırmalara yansıyan düşüklüğü, çok kere, ortaya çıkan çalışmaların güvenirlilikleri
konusunda da ciddi kaygılar üretmekte, hatta buna bağlı olarak da akademik ve toplumsal
belirleyicilik imkânlarını kapsamlı bir şekilde daraltmaktadır. Mevcut çalışmaların çoğunda
içkin olan ve sekülerliği merkeze alan bir tema, tam da bu noktada sosyolojinin Batılı bilimsel
kökenleriyle buluşmakta ve dinin ancak olgusal düzeyde ele alınabilecek doğasını ifşa
etmekten ileri gidememektedir. Ancak yine de Türk toplumunun dinî hissiyatını, sosyolojik
öngörülerle keşfetme ve anlama arzusunu yansıtan sınırlı sayıdaki çalışmaların varlığını bütün
bu kolaycı-indirgemeci çalışmalardan özenle ayırmak gerekir.
Aslında sorun, çok kere bilgi eksikliğinin giderilmesiyle hallolacak gibi de değildir,
araştırma niyeti ve talepler haritası da açıkça belirleyicidir. Yanı sıra kopyacılık, taklit ve
aktarımcılık (intihal) iflah olmaz bir alışkanlığa dönmüştür. Öte yandan Türkiye’nin özgül
dinsel gerçekliğini dışlamayan elverişli kavramsallaştırmalara duyulan ihtiyaç da bugün için
fazlasıyla had safhadadır. Bu bağlamda gerek kavramsallaştırmaların iğretiliği, gerekse kendi
toplumuna üst perdeden bakma seçkinciliği, üstünkörü analizlerin ortaya çıkışını
hızlandırmakta, bu da oldukça hareketli sayılabilecek bir süreçte, mevcut akademik
organizasyonun sahicilik iddialarını aşındırmaktadır.
İlahiyat alanından yapılan çalışmalar da yukarda vurgulanan sorunlardan asla bağımsız
değildir. Dini doğrudan eksenine alan ilahiyat fakültelerinde dinî bilgi ve pratikler, daha çok
tarihsel boyutlarıyla ve İslami ilimler geleneği içinde ele alınmakta, sosyal bilimsel
yaklaşımlar ise gerektiği ölçüde ilgi görmemektedir. Ancak burada oldukça tipik hatta
ekstrem düzeyde bir gerilime de dikkat edilmelidir: Dini bilmek konusundaki dirayetlilik ne
yazık ki fiilî gerçekliği ortaya çıkaracak araştırmalara yeterli enerjiyi vermemektedir. Öte
yandan sosyal bilimlere karşı duyulan hayranlığın öykünmecilikle eş anlam kazanmaya
başlaması da sağlam metodik arayışların yerini, kolaycı, özensiz, fikirsiz ve ancak sentezlerle
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geçiştirilen eklektik ürünlerin artmasını hızlandırmaktadır. Epistemolojik sorunlarla uğraşmak
yerine, yeni ve çekici kavramlar etrafında dağınık bir çerçeve yeğlenmektedir.
Din sosyoloğunun kavramları ve Batı’da kotarılan söylem ve analizleri bir şekilde
kendine mal etme çabası, gerçekte özgün bir yorum geliştirme konusunda ortaya çıkabilecek
her türden girişimi de berhava etmekte, dahası bütün bunlar, entelektüel düzeyde çarpık bir
baskı ağına güç kazandırma tehlikesini de içinde barındırmaktadır. Bu çok boyutlu sorunu
aşmak için, özgürlük, ahlak ve bilim algısı gibi konularda ciddi bir sorgulamaya ihtiyaç
vardır. Ne var ki söz konusu durum, İlahiyat dünyasının mevcut koşullar içindeki konumu göz
ardı edilerek çözümlenemez, çünkü bilgi kontekstleri muğlak ve karmaşık bir hâle gelmiştir.
İlahiyat disiplinlerinin alan genişletme çabası içinde gerçekleştirilen din sosyolojisi
araştırmalarında kuşkusuz teolojinin kendi iç dünyasına olduğu kadar, toplumun
sosyalitesinin derin sınırlarına da aşina olmak gerekmektedir. Bu da bilmeyi, tartışma ve
paylaşma çabasını, dahası komplekslere yer vermeyen bir eleştirelliğe tahammülü, anlama ve
kavrama gücünü artırmayı gerektirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de din sosyologlarının çok
kere sadece Pozitivizmle ilişkilendirilebilecek çalışmaları, kendi felsefi ve varoluşsal ön
kabullerini çok az dile getirmeleri başlı başına sorunlu olmuştur.
Az sayıdaki özverili çalışmalar bir yana bırakılırsa, bu alanda ortaya konan
çalışmaların yüksek bir verimlilik üretebildiğini iddia etmek imkânsızdır. Gerçi bunu aşmaya
yönelik çalışmalar yok değildir ancak asla yeterli değildir. Din sosyoloğunu bazen misyoner,
bazen ahlakçı, bazen de siyasete yön veren bir vicdan olarak algılamanın sorunu gidermeye
değil büyütmeye yol açtığı sıklıkla görülmüştür.
Din sosyolojisi ve dinî sosyoloji ayrışması içinde de olsa, dinin hangi koşullar altında
ve hangi perspektifler içinde ele alınması gerektiğine ilişkin sosyolojik tasavvur, yeterli bir
donanıma ulaşmış sayılmaz. Bu konuda sorunlar yeni yeni fark edilmeye başlanmıştır. Öte
yandan siyasetin emrinde bir bilim arayışının sakıncaları anlaşılmaya başlanmıştır; onu
siyasete yön veren bir strateji olarak görme inancı da kaybolmak üzeredir. Din sosyolojisinin
dini kendi gerçekliğiyle yüzleşerek anlama çabasının önündeki engeller çok boyutlu olsa da
bu sorunları gidermenin zorunluluğunu telkin eden yaklaşımlar belirleyicilik kazanmıştır.
Nihayet bu durum, yeni ve tutarlı bir bilimsel aktivitenin doğmasını sağlayacak kapsamlı bir
problem özelliğine sahiptir.
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Uygulamalar
1)
Din sosyolojisinin köklerine ilişkin bir kritik sizi hangi filozoflara kadar
götürecektir? Düşününüz.
2)
Türkiye’deki din sosyolojisi çalışmalarına bir veri kaynağı üzerinden ulaşarak
genel ilgi alanları hakkında basit bir karşılaştırma yapınız.
3)
Arkadaşlarınızla herhangi bir konuyu müzakere ederken açıklayıcı ve anlayıcı
yaklaşımlar eşliğinde kimin hangi nedenlerle nerede durduğunu belirtiniz
4)
Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarının hangi akademik kurumlarda
gerçekleştirildiğini araştırınız.
5)
Herhangi bir akademik tez kataloglarında inceleme yaparak hangi çalışmaların
dinî sosyoloji alanına ilişkin olduğuna dikkat ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Din sosyolojisi çalışmalarında Ziya Gökalp neden ısrarla hatırlanmalıdır?

2)
Din sosyolojisi araştırmalarının bizde hem ilahiyat hem de ilahiyat dışı
alanlarda ilgi görmesinin nedenleri neler olabilir?
3)
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdiği
“hicret” din sosyolojisi ve dinî sosyoloji açısından ele alındığında yorumlamada ne gibi
farklılıklar ortaya çıkmaktadır?
4)
Din sosyolojisinde Batılı köklerden beslenen sosyal bilimci yaklaşımların ne
gibi zaafları neler olabilir?
5)
Türkiye’de din sosyolojisi alanında yoğunlaşılan konular arasında en çok öne
çıkanın sosyo-politik mevzular olmasını nasıl değerlendirmek gerekir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarının tarihsel köklerinden hareketle,
belli başlı konu alanları ve disiplin olma çabalarının karşı karşıya geldiği engeller üzerinde
durulmuştur. Yeni bilim dalları arasında yer alma özelliğiyle din sosyolojisinin henüz
istenilen ölçüde ortaya bir verim koyamamasının nedenleri tartışılmış, Türkiye gibi son derece
hareketli ve dinsel söylem alanlarının açıkça rekabet içinde olduğu bir coğrafyada mevcut
durumu anlamakta çekilen güçlükler sıralanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de din sosyolojisi çalışmalarının ana
yönelimlerini ifade etmekten uzaktır.
a)
Türkiye’de din alanına ilişkin sosyolojik araştırmalarda laik ve seküler
hedeflerin belirleyiciliği dikkat çekicidir.
b)
Dindarlık araştırmalarında dinin geri çekileceğine ilişkin beklentiler kadar bu
durumu bir sürpriz olarak görenlerin ilgileri de yer almaktadır.
c)
Din sosyolojisi çalışmalarında Batılı bilimsel tecrübelerden hareket etmek
nesnel çalışma ortaya koymak açısından oldukça önemlidir.
d)
Dinin toplumsal konumunu ele alırken yaşanılan tarihi tecrübeyi ve zihniyet
yapılarını dikkate almak gerekir.
e)
Dinin objektif koşullarda ele alınması sadece verili durumu değil
araştırmacının bilimsel ve ahlaki önceliklerini de hesaba katmayı gerektirir.
2)
Aşağıdakilerden hangisi ilahiyat fakültelerinde gerçekleştirilen din sosyolojisi
çalışmalarını yansıtmaktan uzaktır?
a)

Din sosyolojisi çalışmalarında dinin sosyal gerçekliği ihmal edilmemektedir.

b)
İlahiyat alanında din konusunun bütünlüklü bir şekilde ele alınıyor olması
ortaya konan çalışmaların verimliliğini daha da artırmaktadır.
c)
Din sosyolojisi çalışmalarında dinin içinden gelen bir bakış açısıyla hareket
etmek gerçekliği doğru anlamak konusunda tek başına ciddi katkılar sunmaktadır.
d)
İlahiyat dışı alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların en büyük zaafı birer
olay/olgu olarak resmedilen dini gerçekliğin kendi entelektüel zemininin çoklukla ihmal
edilmesidir.
e)
Din sosyolojisi çalışmalarında ilahiyatçı tecrübenin bilgi boyutu üzerinden
sunduğu katkı gözardı edilemez.
3)
Aşağıdakilerden hangisi Batı dışı modernleşme anlayışlarını betimleyen
yaklaşımları yansıtmamaktadır?
a)
Müslüman toplumların modernleşme deneyimi Batı toplumlarıyla aynı
düzenek içinde gelişmez.
b)
Doğu toplumları Batı’yla aynı sosyo-kültürel temellere dayanmadığı için asla
modernleşemez.
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c)
Modernleşmenin Doğulu ve Batılı pratikler arasından karlılaştırmalı bir
değerlendirmesi yapıldığında ikisinin de aynı prosedirlere bağlı olarak işlemediği açıkça
görülür.
d)
Batı dışı modernleşmenin temel motivasyonları arasında kompleks ve kendini
küçük görme gibi eğilimler etkili olmaktadır.
e)

Tek bir modernleşmeden söz edilebilir o da Batılı modernleşme tecrübesidir.

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e
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5. ÖRGÜTLÜ YAPILAR VE DİNÎ LİDERLİK KATEGORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dinî hayatın sosyolojik çözümlemesinde anahtar statüde yer alan temel
birtakım kavramlar ele alınacaktır. Bu çerçevede en başta Müslüman toplumların din ve
dünyayla kurdukları ilişkilerde bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı bir sorumluluk olarak
kabul ettikleri âlim ve ulema prototipi ele alınacaktır. Dinî gruplar ve bu bağlamda ortaya
çıkan cemaat, ümmet, millet gibi kavramlar eşliğinde dinî yapıların çözümlenişi ve aynı
bağlamda yaygın dünya dinlerinin dinî kurumları arasında yer alan Kilise, katedral ve sinagog
gibi yapılanmalar karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır. Bu bölüm mezhep, tarikat ve meşrep
kavramlarının sosyolojik boyutlarının Türkiye’den örneklerle açıklandığı, İslam inancının
temel ekollerinin, mekân ve temsillerinin yer aldığı çözümlemelerle tamamlanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Müslüman toplumlarda dinî hayatın belli başlı tipolojileri hakkında neler
biliyorsunuz?
2)
Âlimle aydın ya da entelektüel arasındaki farklar ya da benzerlikler hakkında
neler söylenebilir?
3)

Mezhep çatışmaları Batı’da ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

4)

Birer ibadethane olarak kilise ile cami arasındaki farklar nelerdir?

5)

Ülkemizdeki dinî hareketler hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Âlim ve Ulema

Dinî Gruplar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Âlim ve ulema kavramlarını Âlim ve ulema
kavramlarının gündelik dinî
tarihsel gerçeklik içinde
gerçeklik içindeki
yaşadığı değişim ve
karşılıkları örnekler
farklılaşma biçimleri
üzerinden ele alınır ve
üzerinden açıklar.
karşılaştırmalı olarak
tartışılır.
Dinî grup gerçeği Doğu’da
Dinî grupları ortaya çıkma
ve Batı’da ortaya çıkan
nedenleri ve toplumda yer
edinme stratejileriyle birlikte modern tezahürler dikkate
alınarak değerlendirilir.
açıklar.

İmam, Cemaat, Ümmet ve
Millet

İmam, cemaat, ümmet ve
millet kavramlarının sosyal
bilgisel ilgi bağlamında nasıl
sorunsallaştırılabileceğini
açıklar.

Mezhep, Tarikat ve Meşrep

Mezhep, tarikat ve meşrep
kavramlarının dinî
toplumsallaşma
bağlamındaki yerini açıklar.

Ekoller, Mekânlar ve Dinî
Kadrolar

Kilise, Katedral ve Sinagog

Yeni Dinî Hareketler

İmam, cemaat, ümmet ve
millet kavramlarının dinî
sosyal gerçeklik
bağlamındaki yeri örneklerle
yorumlanır.

Mezhep, tarikat ve meşrep
kavramlarının dinî sosyal
geröeklik içindeki
karşılıkları toplumun belli
başlı temsilleri üzerinden
karşılaştırmalı olarak
değerlendirilir.
Ekoller, mekânlar ve dinî
Dinî ve kültürel kopuşların
kadroların sosyal gerçeklik
nedenleri, ortaya çıkan
sonuçları ve sosyal hayattaki dünyasında yüklendikleri
misyon ve kapladıkları
temsilleri eşliğinde açıklanır.
hacim karşılaştırmalı olarak
ele alınır.
Kilisenin kurumsal, katedral Dinî kurum ve temsillerin
ve sinagogun mekânsal dinî Türkiye örneğindeki
karşılıklarını öğrenmek
pozisyonunu açıklar.
amacıyla gözlemlerini
derinleştirir ve etkileri
hakkında bilgi toplar.
Yeni dinî hareketlerin ortaya Yeni dinî hareketlerin ortaya
çıkış nedenlerinden
çıkış nedenlerini kavrar.
hareketle büyük ölçekli
dinler içindeki nüfuzlarını
ortaya koyar.
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Anahtar Kavramlar
•

Âlim/Ulema

•

Cemaat

•

Dinî grup

•

Kilise

•

Mezhep

•

Seyyid

•

Şeyh

•

Tarikat

•

Ümmet

•

Yeni sosyal hareketler
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Giriş
Örgütlü dinî yapı ve kurumlar dinin sosyal gerçeklik dünyasındaki var oluşsal
çabalarını yansıtan temel oluşumlar arasında yer almaktadır. Her din sonuçta kurumsal bir
dinî tezahüre ve bu çerçeve içinde örgütlenmiş yapılara, bütün bunları sosyal hayatta sürdüren
özgün bir liderlik kategorisine ihtiyaç duymaktadır.
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5.1. Âlim ve Ulema
Âlim kavramı bilgiye sahip olmak ve onu yerli yerinde kullanmak anlamında bir
toplumsal statü göstergesidir. Kavramın İslami gelenek içindeki ağırlığı emsalsizdir. Âlimin
dinî bilgi alanındaki yetkinliği İslam’ın temel referanslarıyla ilgili vukûfiyetini ve gündelik
sorunlar ekseninde Müslüman toplumu harekete geçirme kabiliyetini de yansıtır. Esasen
müçtehit ve müceddid gibi mertebeler katıksız birer tanımlama olarak, bilgiye erişim ve onu
meşru bir şekilde kullanmak hususundaki yetkinliği ile âlime dayanmaktadır.
Ulema âlim kavramının çoğuludur ve bir topluluktan çok bir misyona işaret eder.
Ulema geleneksel İslam toplumunda dinin hem yorumlayıcısı hem de onun gündelik hayattaki
karşılıklarını izleyen, süreklilik taşıyan bir uzmanlar grubu olarak dikkat çekmiştir. Bugün
yaygın bir şekilde kullanılan kavram, Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı mensupları için
kullanılan bir adlandırmaydı.
İslam toplumlarında geleneksel temsiller, dinî meşruiyetin (şeriat) sosyolojik
gerçeklikle (örf) buluşan zemininde hayat bulmuştur. Esasen her bir âlim toplumsal statüsünü
sahip olduğu bilgiyle ya da bu bilgiyi sosyal gerçeklik dünyasıyla buluşturmanın yanı sıra
kendi öznel dünyasına yansıtma çabasıyla da kazanmış oldu. Kendilerinden dinî
sorumluluğun bir gereği olarak hayatın akışını kollayıp gözetmeleri ve kavramaları beklenen
ulema Müslüman toplumun din dilini üretmede ve güncelleştirmede de yegâne aktör oldu.
Aslında dinin temel kaynaklarını hatmetme, onun belli başlı sabit(e) ve değişkenlerini
kavrama ve gündelik gerçeklik içinde bütün bu bilgiyi yaşatma faaliyetini bilgi
taşıyıcılığından bir adım ileriye götüren, âlimin iç ve dış tutarlılığıdır. İslam’ın genelgeçer
bilgisini gündelikleştiren bu çabanın toplum nezdindeki itibarını yükselten değer takva
kavramıyla açıklanmaktadır.
Günümüz Müslüman dünyasında dinin temsillerine ilişkin geleneksel yapılar önemli
ölçüde değişikliğe maruz kalmıştır. Âlim prototipinin tarihsel süreç içinde çoğalan örnekleri,
İslam medeniyetinin farklı coğrafyalarında ortaya koyduğu temsillere bağlı olarak
çeşitlenmiştir. Fıkıhtan kelama, hadisten hemen her biri kendi alanında müstakil birer
disipline dönüşen ilmî gelenekler, gündelik hayata kendi ulema kategorilerini takdim etmekte
gecikmemişlerdir. İlimde gerek zâhir gerekse bâtın yönünden derinlikli tedrisleriyle dikkat
çeken ulema hem hayatı hem de kendilerini aynı meşruiyet kalıpları içinde açıklamak
zorundaydılar. Bu yüksek tutarlılık gerektiren tutum, onlara toplumsal itibarlarını pekiştiren,
salahiyetlerini emsalsiz kılan bir üstünlük kazandırmaktaydı.
Dinî bilgiye hâkim olmalarıyla ulema, kendi içinde fakih, müçtehit gibi değişik
kategorilere sahiptir. Ulemanın dinî bilgiyi kontrol eden ve onu geliştiren konumu tarih
boyunca farklı özellikler kazanmış olsa da ilmî faaliyet temel referanslara sadakat etrafında
yapılandırılmaktadır. Yani ulema İslam’ın ruhuna bağlı kalarak dinin gündelik hayata
yansıyan boyutlarını ele almakta; din ile hayat arasındaki bağları ve olası gerilimleri kendi
metodolojik çabasıyla gidermeye çalışmaktadır. Yerleşik toplum tarafından dinî değer ve
yargıların sınırlarının zorlandığı ya da dinin farklı gerekçe ve yollarla istismar edildiği
durumlarda ulema, İslam’ın çetin muhafızları olarak dikkat çekici rolleriyle öne çıkmaktadır.
Ne var ki ulemanın dinin aslına sahip çıkma hususundaki ısrar ve enerjisi meşruiyet
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tartışmalarıyla birlikte giderek azalmıştır. Tarihsel süreç içinde ulemanın konumunda
meydana gelen bu değişim hem İslam toplumlarının yaşadıkları siyasi dönüşümden hem de
bütün bunlardan ayrıştırılması mümkün olmayan ve dünya çapında yaşanan zihinsel
kargaşadan derin bir şekilde etkilenmektedir.
Tipik Müslüman bir toplumda ulemaya yüklenen görev onunla dinin referans
dünyasını koruma altına almak ve ondan Müslüman toplumun bilgi ve amel dünyasını ihya
etmesini talep etmektir. Özellikle kriz ve fetret dönemlerinde dinî yaşamı yenileme
düşüncesinin öncüleri olarak ortaya çıkan âlimler her seferinde farklı aktivite ve tercihleriyle
İslam’ı canlandırma azminde olmuşlardır. Bu azmin sonuçlarına bakıldığında da söz konusu
niyetlerle gerçekleştirilenin aslında yeni koşulların yıpratıcı ağırlığı karşısında arınma ve
toparlanma hamlesine ön ayak olmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ulemanın asıl
görevinin toplumun sürekli olarak İslamileştirilmesine ilişkin stratejilerle iç içe olduğu
söylenebilir. Kelam, fıkıh, tefsir gibi İslam ilahiyatının bütün alanlarındaki ilmî etkinliklerini
de bu kapsamda düşünmek mümkündür. Fetihler, kültürel karşılaşmalar, ahlaki yozlaşmalar,
çatışma ve hesaplaşmalar gibi hemen her zaman karşı karşıya gelinebilecek sosyal nitelikli alt
üst oluşlar ve maliyeti yüksek tehditler karşısında Müslüman ulema, İslam’ın sahih
çerçevesine sadık kalarak onu güçlü kılmayı ve korumayı amaçlamıştır. Örneğin İmam Ebu
Hanife, İmam Şafii ve İmam Gazali’nin kişilikleri üzerinde netleşen tipoloji bile tarihsel
anlamda ulemanın misyonunu kavramaya yeterlidir. Ulemayı fikrî öncüler olarak tanımlamak
İslam toplumlarının neredeyse ortak bir kabulüdür. 18. ve 19. yüzyılın sarsıntılı şartlarında
bile ulema sadece dinin muhafızı olarak değil aynı zamanda din ile aynileşen kültür, coğrafya
ve entelektüel duyarlılıkların korunmasında da ciddi sorumluluklar üstlenmiştir. Gerçi bilgi ve
derinliğini kişisel çıkar ya da politik yandaşlıklar içinde kullanıma açan din bilginlerinin
varlığı da inkâr edilemez ama İslami bellek bu türden örneklerin gayrimeşruluğu konusunda
hassasiyetinden sapma göstermemiştir.
Başta Türkiye olmak üzere Müslüman toplumların dünya ölçeğinde farklılaşan ilgi ve
temayülleri dikkate alındığında dinsel itibarın bugün hangi yollarla elde edildiği, hangi
süreçlere tabi olduğu ve özellikle de ne tür beklentileri karşılamak üzere emek verilmeye
değer bulunduğu sorularının cevabına erişmek önem kazanmaktadır.
Bugünün dünyasında ulemanın geleneksel statüsünün zayıfladığı, yeni bilgilenme
biçimlerinin hatmetme ve taşıma rollerinin ötesine gitmediği rahatlıkla söylenebilir. Ulemanın
başından beri dinin temel sabitelerinin hem muhafızı hem de geliştiricisi (içtihat/fetva) olarak
üstlendiği tabii rol, statü ve meşruiyet arayışlarında her zaman aranılan bir otorite olarak
tebarüz etmekte gecikmedi.
Modern zamanlarda İslam’ın konumunda olduğu gibi ulemanın konumunda da esaslı
bir sarsıntı gözlenmiştir. Çok kere ulema, şimdiki zamanların dil, söylem ve problemlerine
uzak kalmakla hatta bu konulardaki yeterliliğini kanıtlama konusunda kabul edilebilir bir
çabaya sahip olmamakla suçlanmıştır. Modern söylem ağları içinde ulema ve onun alt
kategorileri diğer birçok geleneksel kurum ve anlayışın dönüşümünde gözlendiği gibi ciddi
bir tıkanma ve parçalanma yaşamıştır. Nihayet günümüz toplumlarında ortaya çıkan yeni
sosyo-politik yapılanmalar içinde ulemanın varlığı da ancak şartlı olarak gündeme
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getirilmekte ve tarihsel misyonunu devam ettirecek bir geleneği sürdürebilme arzusu, çağdaş
gelişmeler karşısında açıkça gölgelenmektedir. 19. yüzyıl, çağdaşları gibi İslam toplumlarının
da epistemolojik düzeyde ciddi kırılmalara maruz kaldığı bir süreç olarak dikkat çekmiştir.
Batılı bilgiye hazırlıksız yakalanan İslam dünyası, çok kere kendi bilgi kodlarıyla yüzleşmek
zorunda kalacağı bir medeniyet kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan geleneksel
ulemanın, formüle edilmiş bir dinselliği, hayatın bütün alanlarına yayma girişiminin de
toplumdaki diğer çıkışlara önem vermediği oranda var olan hareketliliği dondurduğu inkâr
edilemez.
Pek çok İslam toplumunda ulemanın meşruiyeti ortaya çıkan sömürgeci tasallutun da
etkisi altında tartışılmaya başlanmıştır. Batı karşıtlığından İslamofobiye kadar İslam
toplumlarını etkileyen ve yerel problemler olmaktan çoktan çıkmış meselelerindeki tutumuyla
ulemanın otoritesi de esaslı bir yara almıştır. Müslümanlar var olan koşullarda ulemayı
oldukça pasif bulurken buna karşılık gayri İslami unsurlar da seküler eğilimli söylemleriyle
ulemayı yeni paradigmatik eğilimlerin dışında kalmakla itham etmişlerdir. Bu İslam
toplumlarının Batılılaşma üzerinden modernleşmesinin doğurduğu kayıplar arasında belki de
en hazin olanıdır. İslami bilginin elde edilmesi, bilginin aktarımı ve yeni sorunları
göğüsleyebilecek bir söylem arayışı yerini kendini sık sık teferruat analizlerine hapseden bir
reel-politik stratejiye terk etmiştir.
Günümüz dünyasında dinsel meşruiyetin sağlanması başlı başına bir polemik konusu
olarak görülmeye başlanmıştır. Laik ve sekülerleştirici politikalar ekseninde dinin ve
ulemanın rolünün zayıfladığı açıktır. Bununla birlikte eğer ulema varsa ve hâlâ ondan söz
edilebiliyorsa, artık trajik bir şekilde ne diyeceği az çok bilinebilir/kestirilebilir bir
kategoriden söz ediliyor demektir. Bir tür saray bilgini olarak da değerlendirilebilecek bu tür
örneklerin kadim Müslüman tarihinin ulema zincirine dâhil olabileceklerini düşünmek
mümkün değildir. Esasen klasik dönem İslam toplumlarında da bu tür meşrulaştırıcılar hep
vardı. Ancak günümüz dünyasında asıl üzerinde durulması gereken, herhangi bir merciin
kurumsal ya da toplumsal düzenlemelere kalkışırken ulemanın rehberliğine ihtiyaç duyup
duymamasıyla ilgilidir. Zaten şatafatlı gösteriler içinde birer figürandan öteye gitmeyen
temsilî oluşumlardan da bugün hiç kimse Şeriatın yüksek muhafızlığını yapabilecek bir
dirayet, güç ve liyakat beklememektedir. Günümüzde pek çok Müslüman toplumunda kadim
ulema geleneğinin izini sürmeye gayret eden âlimlerin ürettiği yeni stereotip de her şeyden
önce kendilerine tahsis edilen hâl ve ahval içinde düşünmeye, fikir beyan etmeye ve tavır
geliştirmeye ikna edilmiş bir kişiliği yansıtmaktadır. Bu oldukça şaşırtıcı durum devlet ve
hükümetlerin din ile ve dinî olanla ilişkilerini hangi minvalde gerçekleştirdiklerinden çok onu
kendi evrenlerinde hangi hiyerarşiye tabi kıldıklarıyla ilgilidir.
Modern çağda ulema, bu gerilim ve sakınımın ürettiği sorunlarla karşı karşıyadır.
Dönüşüm, misyon kaybı ve kendini yenileyememek gibi iddialarla daha sık gündeme
gelmektedir. Ulemanın varoluşsal dünyası, yeni şartların ürettiği ve kimi zamanlar da bir
zorunluluk olarak dayattığı fiilî gerçeklikler karşısında gözden düşmüş gibidir. Esasta tartışma
İslam’ın bugün nasıl dillendirileceği ve bu görevi üstlenecek ulemanın da nasıl bir ehliyete
sahip olacağı sorusunda odaklanmaktadır. Ancak bu problem bugün ağırlıklı olarak ulemayı
ilgilendirmemektedir. Ne var ki ulemanın misyonunu tamamlamışlığından, yerini ve
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fonksiyonlarını kime devrettiğine kadar pek çok konuda ortaya çıkan sorular Müslümanların
derinlikli tartışmalarında yerini almaktadır.
Yeni nesil temsil kategorileri, her şeyden önce modern olanın prensipleriyle iç içe
geçmiş durumdadır. Böylece bireyselleşme, sekülerleşme ve tüketim kültürünün parçası olma
çabası içinde dinin de tanıtımı yapılmakta, farklı seksiyonlarda dinî olanın modern
veçhelerine atıfta bulunularak onun hayatla bağı canlı tutulmaya çalışılmakta, dinamik ve
geliştirici yapısından çok arkeolojik ve spritüel özelliklerinden medet umulmaktadır.
Ulemadan aydına geçişin sağlandığının düşünüldüğü günümüzde gerçekte birbirinden
bağımsız ve farklı epistemolojik temellerden hareketle gerçekleşen dinî faaliyetler söz
konusudur. Bugün İslami bilginin kontrolü büyük ölçüde ulemanın tekelinden çıkmıştır ve
yeni fikirlerin üretildiği kulvarlarda İslam üzerine konuşma hakkı el değiştirmiştir. Bu
bağlamda sık sorulan sorulardan biri aydının, ulemanın mirasını sürdürüp
sürdüremeyeceğidir.
Aydın bu bağlamda ortaya çıkan yeni bir kategoridir. Aydın, belli tarihsel birikim ve
süreçlerin parçası olarak kazandığı imaj ve özellikleriyle dikkat çekmektedir. Aydınların
modern zamanlardaki konumuna ilişkin sorular Müslüman dünyasında yeni ve can yakıcı
olguların yarattığı gerekçelerden hareketle sorulmaktadır. Kuşkusuz tarihin her döneminde
günümüzde geçerli rollerinden hareketle, aydın fonksiyonelliğine sahip bir toplumsal
kategoriden söz etmek mümkündür. Bugün aydın kavramının da yeni bir sunumuna duyulan
ihtiyaçla geçmişte ulemanın üstlendiği rollerin bugün aydınlar tarafından ne düzeyde işlevsel
kılınabileceği sorusu da haklı olarak sorulabilmektedir.
Bugün dinsel itibarın aynı süreklilik içinde kazanıldığından aynı işlevsellik içinde
sürdürüldüğünden söz etmek zordur. Yeni iletişim mecraları, modern statü göstergeleri ve
dinselliğe her şeyden önce bir tüketim membaı olarak değer biçen sekülerleşme dalgaları
günümüzde artık sosyolojik bir problem hâline gelmiş durumdadır. Mevcut âlim prototipinin
dinin modern dünyadaki karşılıklarını kavraması, salt maneviyat disiplinleri arasına
sıkıştırılmış değer ve anlam dünyasının yeniden canlandırılmasına öncülük etmesi ve bugünün
dünyasında dinsel temsilin belli başlı kriterlerine açıkça sahip çıkarak sorumluluklar
üstlenmesi zordur. Ulema kategorisinin bir şekilde gözden çıkarıldığı bu bağlamda, tamamen
zorlayıcı nedenlere bağlı olarak, bu oldukça parçalanmış rol ve statülerin çoğu modern eğitim
kurumlarında eğitim görmüş aydın ve entelektüel (yazar, gazeteci, edebiyatçı) kadrolarına
devrolunmuştur. Kutsal metnin aslına vâkıf olamayan duygusal bir aidiyet modernleşme
etapları içinde karşı karşıya geldiği sorunların alt edilmesinde çoklukla eklektik, ithal ve
romantik bir yönelim içinde sendeleyen İslam’ı ayakta tutmaya çalışmaktadır.
Varlığını ulemanın arayışlarında bulan bir toplumun şimdiki zamanların ortaya
çıkardığı kargaşa ve gerilim karşısında bütün bunları aşabilecek bir temsil gücüne ihtiyaç
duyması gayet doğaldır. Ulemanın sosyolojik ağırlığı günümüzde bir hayli hırpalanmıştır.
Bilgi, takva ve entelektüel donanımın ulemayla özdeşleşen yanı günümüz dünyasında ciddi
bir parçalanma yaşamaktadır. Tipik bir Müslüman için aydının nasıl bir kimlik beyan ettiği
tartışılmaya değerdir. Onun işlevi bir yandan toplumsal yapıyı değiştirmek, bir yandan da
neredeyse bütün bireylerde görülebilecek yerleşik bir aydın ruhu üretmeye çalışmaktır. Bu ise
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sosyal kurum ve yapıların taşıdığı geleneksel zafiyetlerden kurtulmayı ve entelektüel
muhayyile gücünün yeniden ortaya çıkarılmasını gerektirmektedir. O, bir yandan kültür
değişimine öncülük ederken, bir yandan da değişeni daha popüler ve yaygın hâle getirmek,
yeni bir zevkin ve üslubun öncülüğünü sürdürmek, halkın politik ve sosyal tercihlerini
etkilemek istemektedir.

5.2. Dinî Gruplar
Hemen her toplumsal yapıda siyasi, ekonomik, dinî ve entelektüel ilgilerden
kaynaklanan farklı tavır ve davranış örgütlenmelerine rastlamak mümkündür. Toplumsal
hareketlilik ve değişme süreçleri toplumun yapısal özelliklerini dönüştürür; böylece bilgi,
deneyim ve yönelim objeleriyle yeni bir takım grup davranışları ortaya çıkar. Benzer
düzeydeki ortak niteliklere sahip toplumsal eğilimler de sosyal grupları doğurur.
Grup, sosyal gerçekliğin esaslı bir parçasıdır ve sahip olduğu temsille her durumda
farklılık üreten özgül bir oluşum özelliği taşır. Toplumsal grup, tanımlanmış normatif değerler
etrafında toplanan ve belli birtakım davranış örüntüleriyle diğerlerinden ayrılan, ortak bilgi,
referans ve yönelim hassasiyetleriyle bütünleşen, duygu ve yakınlığı ihmal etmeyen yeni
sosyal bir yapılanma üretmektedir. Bu özellikleriyle toplumsal grup yığın, kütle, sınıf ve
azınlık kavramlarıyla aynı kategoride yer almamaktadır.
Grup, toplumsal yapının bir gerçeğidir. Her birimiz bir sosyal grubun içinde doğar,
kimlik ve davranış kalıplarımızı bu mecrada öğrenir ve sahipleniriz. Bu bağlamda grup
birlikteliği üzerinden aidiyeti, ortak davranış kodlarını, ritüel birliğini ve yöneldiğimiz hedefi
anlar ve kavrarız. Sosyologlar toplumsal grup kavramını tanımlarken, bu özellikleri dikkate
almaktadırlar: Resmî ya da gayri resmî üyelik kriterleriyle tanımlanan, görece istikrarlı
bir karşılıklı ilişkiler modeliyle birlik olma duygusunu paylaşan ya da kendilerini
birbirlerine bağlı hisseden çok sayıdaki kişinin oluşturduğu bir kümelenme biçimi.
Toplumsal gruplar yapılarına, niteliklerine, kendilerini bağlı hissettikleri değer ve
normlara, etrafında bütünleştikleri hedef ve çıkarlara göre kendi aralarında
sınıflandırılabilirler. Aslında her toplumsal grupta aslolan istikrarlı ilişkiler ağının varlığı ve
birlik duygusunu koruyan insani birlikteliklerin devamlılığıdır.
Dinî grup kavramını da verili toplumsal düzenek içinde ele almak gerekir. Dinî grup
aynı ilgi ve yönelimler içinde genel toplumsal yapıda birbirlerinden ayrışan, farklılıklarıyla
bariz bir yapı özelliğine sahip, din dili, aktivite ve temsil açısından ana bünyeyle arasına
mesafe koyan sosyal grupları ifade etmek için kullanılmaktadır. Sosyal gruplarda olduğu gibi
dinî gruplarda da süreklilik içinde amaçlı, örgütlü ve kurallı ilişkilere yer verilmektedir.
Her din biraz da varlığını grup özelliği taşıdığı ilk oluşum dönemlerindeki çekirdek
yapılanmalarına borçludur. Dinî gruplar başlı başına bağımsız birer oluşum olarak ortaya
çıktığı gibi aynı dinin içinde kalmak koşuluyla ana damar gelenekten kendini ayrıştıran dinî
organizmalara da dönüşme potansiyeli taşımaktadırlar. Aile, klan, boy ve kabile gibi
çoğunlukla soy bağı özellikleriyle birbirine bağlanmış üyelerin dinsel birlikteliği özellikle
geleneksel toplumlarda sık karşılaşılan yaygın birer grup özelliği taşımaktadır. Doğal dinî
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gruplar şeklinde tanımlanan bu yapılarda din ile topluluğun varlığı anlamlandırılmakta, din
ile karşılıklılık esası üzerinden kurulan organik ilişki işlevsel bir bütünlük yaratmaktadır. Öte
yandan sadece dinî ilgileri etrafında oluşan ve belli bir dinin inanç, ritüel ve ahlak esaslarını
kendisi için yegâne ölçüt olarak kabul eden toplumsal grup yapıları da salt dinî gruplar
ifadesiyle tanımlanmaktadır. Bu tür gruplar da belli bir din etrafında yoğunlaşabilecekleri gibi
herhangi bir dinin parçalanmış yorumlarından birine bağlı kalarak bağımsız birer dinî hüviyet
de kazanabilirler.
Böylece ana bünyeden ayrılmayı gerekli kılan temel birtakım hususiyetlere bağlı
olarak yeni bir grup ortaya çıkmaktadır. Bu tür gruplar hegemonik söylemiyle merkez yapının
her türlü suçlamasına açık bir durumdadır. Ayrışan grup ana bünyeye yönelik itirazlarını
teolojik, ritüalistik nedenlere dayanarak gerekçelendirirken, hegemonik anlamda dinselliği
kontrolünde tutan ana bünye de bu türden grupları sapkın, heretik, itizali vs. gibi kavramlarla
suçlamakta ve gelişmelerine müdahale etmektedir.
Soy bağına bağlı birlikteliklerde (doğal dinî grup) din tamamlayıcı bir unsur olarak
birincil ilişkiler düzeyinde varlığını sürdüren grubu tahkim ederken diğerinde (salt dinî grup)
ortak dinî temalar, aidiyet, söylem ve hedefler etrafında bütünleşmek söz konusudur.
İster soy bağının etkili olduğu doğal dinî gruplar olsun isterse ortak referans, bilgi,
davranış ve amaç birlikteliği içeren salt dinî gruplar olsun bunların hepsinde aslolan grup
davranışlarına fırsat veren duygu ve yakınlığın olmasıdır. Bu çerçevede yüz yüzelik
ilişkilerine fırsat veren birincil ilişkiler dünyası dinî grup gerçeğini kavramak için önemli bir
özellik taşımaktadır.
Dinler grup mantığı içinde ana topluma kendilerini kabul ettirmekte ve sosyolojik bir
gerçekliğe bu yolla katılmaktadırlar. Dinin topluma ilk takdimini gerçekleştiren kişiler de
kendi mesajları etrafında oluşan müntesipleri (: havari, sahabe) aracılığıyla verili sosyal
sisteme olan itirazlarını ortaya koymakta, açıkça fark edilir özellikleriyle hâkim toplumla
aralarına mesafe koymakta böylece inanç ve tercihlerini bu mesafe bilinci içinde deklare
etmektedirler. Mesafe bilinci ayrışmayı, kendini yapılandırmayı ve grup özelliklerini
korumayı ve geliştirmeyi sağlamaktadır.
Her bir dinin ortaya çıktığı toplumda kendinden söz ettirebilmesi için öncelikle grup
statüsüne sahip olması gerekir. Başlangıçta klik ya da marjinal birer eğilim olarak tanımlanıp
dışlansalar da her dinî sosyal grup, içinde doğduğu sosyal gerçeklik içinde ağırlık kazanmaya
başladıkça varlığı da kayda değer bir şekilde dikkate alınmaya başlamakta, ortaya attığı görüş,
düşünce ve eylemler dikkatle değerlendirilmektedir. Dinler de aynı şekilde toplumsal bağlama
katıldıklarında benzer süreçlerden geçmekte ve kurucu liderler karizmatik, seçilmiş ya da
atfedilmiş rolleriyle dinî toplumsal bir grup oluşturarak mesajlarının daha geniş kitlelere
ulaştırılmasına çaba sarf etmektedirler.
Dinî gruplar, merkezinde yer alan ortak din algı ve bilgisi etrafında kümelenmiş bir
yapıyı ifade eder. Dinsel ilgi ve yönelimler, dini yorumlama pratikleri, uygulamada tercih
edilen yollar, ana akım söylemlerden ayrışma gerekçeleri ve grup dili ve söylemi gibi konular
ilerde kilise, mezhep ve cemaat kavramları eşliğinde ele alınacak yapılanmaların habercisi
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olmaktadır. Eğer bir kronolojik seyir takip etmek gerekirse her grup süreç içinde bir
cemaatleşme deneyimi yaşamakta, bu ortaklık içinde mevcut yapı kendisini korumaya
almaktadır. İster dışarıdan etki ve müdahalelerle isterse doğrudan iç dinamikler nedeniyle
kendi kendini izole etmeyi seçsin her dinî grup yapısında aslolan saflığın korunmasıdır.
Bunun gerçekleşmesi için de grup içinde süreklilik kazanan ilişki ağları, ortak grup
davranışları, kendine özgü bir iç dil, söylem ve pratik uygulamalara ihtiyaç duyulacaktır. Her
dinî grup varlığını ancak bu icap ve gereklilikler içinde sürdürebilecektir.
Aslında her dinî toplumsal grup gerçekte daha nüve özellikleri taşıdığı ilk etaplarında
bile belli bir protesto dili ve kalıbıyla ortaya çıkmaktadır. Onun itiraz ve eleştirisi gündelik
hayata damgasını vuran temel zihniyet yapılarına ve sosyal yaşamdaki temsillerine, kurum ve
pratiklerine yöneliktir. Dinî gruplar bu eleştiri-kritikler etrafında bir araya gelip
kenetlenmekte ve zamanla ortak nitelikler etrafında şekillenen bütünlüklü yapılarıyla,
kendilerine özgü bir tarz ve tutum yaratacak şekilde baskın toplum tarafından takibe
alınmaktadırlar. Bu toplum mevcut dinsel söylemle aynı referans ağından beslenebileceği gibi
hiçbir şekilde ortaklık içermeyen yeni bir yorumlama pratiğiyle ana güzergâhtan ayrılarak
yeni toplumsal yapı arayışını da yansıtabilir.
Hz. Muhammed mesajını Mekke müşriklerine duyurmaya çalışırken, etrafında onun
çağrısına aynı hafıza ve referans zinciri içinde katılabilecek hiç kimse bulunmamaktaydı.
Yine de onun tebliğinde hâkim toplumla temas kurmak üzere dile getirilen ve sonuçta
toplumsal hafızayı, ortak bilişsel kodları, duygusal yakınlıkları harekete geçirme çabalarını
gözlemlemek mümkündü. Hz. Muhammed’in mesajına kulak verenler arasında kendi
toplumsal statülerinin değişeceğine kani olanlar olduğu gibi, İslam’ın dinî söylemlerinde
bulduklarını düşündükleri derin anlamlarla mevcut hayat düzeneklerinin de olumlu anlamda
pekâlâ değişebileceğini düşünenler de vardı. Hz. Muhammed’in etrafındaki ilk inanlar
topluluğu böyle oluşmuştur. İslam Peygamberi’nin geleneksel kabile yapısı ve arkaik iktidar
ilişkileri içindeki bir topluma ulaştırdığı mesajlar birtakım bölünmelere yol açmış ve etrafında
kısa sürede genişleyen yeni bir topluluk oluşmuştur.
İlerleyen dönemlerde Müslümanların siyasi, kültürel ve ekonomik alandaki inkişafına
bağlı olarak iç bünyede nüksetmeye başlayan hazımsızlıklar ise başka bir bölünmenin
habercisi olmuştur. Sosyal refah, teolojik gerilim, felsefi münakaşalar ve birbirini besleyen
yapısal hareketlilik Müslüman dünyasında da mezhepleşmelere, yeni birtakım dinî grupların
ortaya çıkmasına ve ana bünyeden ayrılan itizali yapılara fırsat vermiştir. Şiilik ve Haricilik
gibi siyasi ve dinî gerekçelerle ana bünyeden kopma çabası içinde olan grupları süreç içinde
gündelik hayat karşısındaki özellikli talepleriyle yeni bir yaşam grameri üreten tarikatlar takip
edecektir.

5.3. İmam, Cemaat, Ümmet ve Millet
Belli bir dine bağlılık duyanların o dinin öngördüğü hedefler doğrultusunda kendilerini
tanımlamaları, söylem ve iddialarını bu aidiyet içinde temellendirmeleri her şeyden önce ortak
bir bilince sahip olmanın gereğidir. Sosyolojik bağlamda özellikle din eksenli toplumların
değerlendirilmesinde bu toplumların dinî ve kültürel kodlarını taşıyan yapılanmalarını asla
ihmal etmemek gerekir.
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Birbirleriyle aynı zihniyet, söylem, tasavvur ve tahayyül üzerinde buluşmuş
toplumların mevcut birlikteliklerinin tekabül ettiği problemler Tönnies’ten beri sosyologların
gündeminden düşmemiştir. Bu bağlamda imamdan başlamak üzere cemaat, ümmet ve millet
kavramları İslam geleneği içindeki temsil kanallarını göstermektedir.
Arapça emm (öne geçmek, sevk ve idare etmek) kökünden gelen imam, terim olarak
cemaatle kılınan namaza önderlik eden kimse ve devlet başkanı anlamlarını taşımaktadır.
Bu tanımlamalarla imamın önderlik ve örneklik özelliği öne çıkmaktadır. Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de kullanıldığı biçimiyle imam, toplum önderliğini ve Hz. İbrahim’i nitelemek için
kullanılmıştır. Gündelik hayatta kullanılan biçimiyle ise imam, öncelikli olarak namaz
kıldıran kişi demektir. Namaz kıldırma anlamındaki imamlığı İslam cemaatinin başı
anlamındaki imamlıktan ayırmak için, birinciye imamet-i suğra (küçük imamlık), ikinciye de
imamet-i kübra (büyük imamlık) denmektedir. Dinî bir statü göstergesi olarak imam görevini
yerine getirirken cemaat içinde dinî açıdan donanımlı olmak zorundadır. Namaz kıldıran
imamın Kur’an okumayı iyi bilen, yasaklardan kaçınan, toplumun saygısını kazanmış, iyi
ahlaklı ve güzel sesli bir kişi olması önem kazanmaktadır. Çünkü imamlık aynı zamanda bir
rehberlik ve önderlik özelliği de taşımaktadır.
Sosyoloji literatüründe cemaat, üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları bir şeye, genellikle
de ortak bir kimlik duygusuna dayanan, özel olarak oluşturulmuş bir toplumsal ilişkiler
bütünüdür. Tönnies, toplumsal ilişkilerin dayanışmacı bir nitelik taşıdığı cemaatle,
sanayileşmekte olan toplumların geniş ölçekli ve gayri şahsî ilişkilerle ayırt edilmesini karşı
karşıya getirerek, toplumsal ilişkilerin bu biçimlerine ilişkin ideal tipik resimler çizmiştir.
Tönnies’in geleneksel düzlemde bir toplumsal bütünlük formu olarak tanımladığı cemaat
kavramı, ona göre artık çoktan terk edilmiş bir sosyal yapı özelliği taşımaktadır. Cemaatin
yerini almaya başlayan cemiyet kavramında karşılığını bulan toplumsal nitelikler, gerçekte
modernliğin dönüştürücü etkisini göstermektedir. Tönnies’in hayıflanarak vurguladığı bu
değişimde asıl vurgu cemaat ve cemiyet kavramlarına yüklediği anlamlarda açığa çıkar. Ona
göre cemaat birincil ve duygusal ilişkiler dünyasını içerirken cemiyet de parçalanmış ve
bireyselleşmiş ilişkilerin dünyasını yansıtmaktadır.
Her cemaat belli bir toplumsal yapı ve bütünlük içinde ortak bilgi, değer ve davranış
kodları üzerinden kendisini inşa eden özgün birer paylaşım grubudur. Bu nedenle cemaatte
aslolan belli bir düzlemde bütünlüklü dayanışma tipolojisinin varlığıdır. Cemaatin sosyolojik
tabiatı Durkheim’ın izi takip edildiğinde sorunlu ve terk edilmesi gereken bir yapılanmadır.
Çünkü cemaat, her şeyden önce modern öncesi bir durumu anlatmaktadır. Burada ilişkiler yüz
yüzeliklerle sürmekte ve dayanışma örüntüleri mekanik bir boyut kazanmaktadır.
Cemaat, modern sosyolojinin en temel konuları arasında yer alır ve bir
kavramsallaştırma çabası olarak kısmen arkaik toplumsallaşma süreçleriyle
özdeşleştirilerek Batı’daki toplumsal değişimi anlamanın işlevsel bir anahtarı olarak öne
çıkarılır. Ne var ki kavramın özellikle Müslüman muhayyilesindeki anlamı hâlâ farklıdır ve
saygınlığını korumaya da devam etmektedir. Hatta bu dünya içindeki verili anlamından Batılı
bağlamlarda geçerli olan anlamlarına ulaşmak her zaman güçlük yaratır.
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İslam kültüründe cemaat, toplamda bir araya getirmek anlamındaki cem mastarından
türetilen Arapça bir isim olup, gündelik dilde genellikle insan topluluğu anlamında
kullanılmaktadır. Kavramın etimolojik ve semantik analizi onun din temelli bir ilişkiler ağı
olduğunu göstermektedir. Cemaatin din dilindeki kullanımı, Müslümanların din kardeşliği
esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları birlik ve beraberlik
anlamlarını taşımaktadır.
Kavram İslam toplumlarının söz dağarcığında merkezî bir role sahiptir. Dini
bütünlüklü bir şekilde yaşamak arzusunda olan her Müslüman, her şeyden önce bir imamın
arkasında saf tutarak doğrudan bir cemaatin parçası olmaktadır. Literal anlamıyla cemaat,
İslami toplumsal yapıdaki derinlikli anlam üretimlerinden bağımsız olarak doğrudan bir
topluluk imgesidir. O hâlde gerek cemaat, gerekse daha büyük ölçekli toplumsal ortaklıkları
ifade etmek üzere kullanılan ümmet ve millet kavramları da ister geleneksel ister modern
olsun Müslüman toplumların fiilî durumlarını anlama konusunda her zaman işlevsel olan
kavramların başında gelmektedir. Bu kavramların kendi iç bileşenleri tipik bir Müslüman
toplumda, müminlerin (: mü’min) hangi referans dünyasına ait oldukları (itikat), hangi
kriterler (sabite) içinde hayatlarını sürdürdükleri, geçmişle gelecek arasındaki dengeyi nasıl
kurdukları ve belki de en önemlisi tasavvur dünyalarının sınırlarının nerelere dayandığını
göstermesi açısından oldukça önemlidir.
İslami gelenekte cemaat herhangi bir şekilde modern/seküler atıf zinciri içinde
kullanılmaz. Cemaat kavramı bugün hâlâ dinsel yapılanmaları ifade etmek için kullanılmaya
devam etmektedir. Bu bağlamda cemaat daha çok ortak bir epistemolojiye, aidiyet ve
referansa vurgu yapan dinî bir dayanışma ağı içinde ele alınır. Cemaat somut olduğu kadar
soyut bir yapılanmaya da imkân verir. Bir cemaate mensubiyet, kişiye ortak geçmiş ve
gelecek düşüncesini bünyesinde barındıran güçlü bir aidiyet duygusu kazandırır. Bu bağlamda
İbn Haldun’un asabiyet kavramıyla Durkheim’ın dayanışma kavramını birlikte hatırlamak
gerekir.
Modernleşme süreci laiklik stratejilerinin uygulanma şiddetine bağlı olarak cemaat
üzerinden kurgulanan aidiyetleri de tartışılır kılmış, hatta bir cemaate mensup olmak yer yer
saklanması gereken çok özel ve dolayısıyla da gizli bir tercihe dönüşmüştür. Gündelik hayatın
sekülerleştirilmesine yönelik çabalar dinsel aidiyet vurgularının değer ve itibarını sorgulayan
telkinlerle ilerlemiştir. Bununla birlikte günümüzde cemaat kavramı modern aidiyet
şemalarının kışkırtıcı dayatmalarına rağmen varlığını sürdürmeye devam etmiştir.
Bugün kavramın geleneksel anlamı ciddi bir şekilde yıpratılmış olsa da yine de yeni
kolektif ilişkileri tanımlama konusunda işlevselliğini korumaya devam etmektedir.
Günümüzde cemaat kavramıyla sadece dinsel geleneksel bütünleşme biçimlerine değil, aynı
zamanda ortak değerler başlığı altındaki dayanışma ağlarına da vurgu yapılmaktadır.
Kavramın semantiğine odaklanıldığında var olan değişimin belli başlı güzergâhlarını izlemek
mümkündür. Esasen bizzat geleneğin kendisi kadar bu çerçevede rutinleşmiş ilişki ağları da
modernliğin açık saldırısına maruz kalmıştır. Ancak modern zamanların ortaya çıkardığı
kargaşanın kaçınılmaz bir sonucu olarak yaşanan maneviyat kaybı da bütün paradoksallığına
rağmen açıkça şaibeli hâle getirilmiş cemaat kavramının tekrar hatırlanmasına ve dinî hayatın
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faal bir güzergâhına dönüşmesine yol açmıştır. Böylece cemaat, modern zamanlarda şu ya da
bu şekilde belli anlam kümeleri, değer ve kimlik hesapları etrafında buluşan bir takım
oluşumları ifade eden duygusal yönü baskın yeni bir mecra hâline dönüşmüştür.
Bu etki cemaatin dinî gelenek içindeki karşılıklarına sirayet ederken kavramın
sosyolojik anlamlarına da yeni birtakım içerikler eklemiştir. Gerçekten de bugün cemaat
ifadesi, genel Müslüman dünyasının tamamını ifade etmekten çok, bütünlük içindeki farklı
ilgi, yönelim ve amaçlar etrafında bir araya gelen ve kısmen örgütsel yapı özelliği taşıyan, yer
yer modern yer yer geleneksel sayılabilecek şekillere bürünmüştür. Bu değişim kavramın
muğlaklığına ilişkin kuşkuları da bir hayli çoğaltmıştır. Modernleşme sürecinde dinsel olanın
dönüştürülmesine yönelik müdahalelerden cemaat kavramı da nasibini almış; kavram artık
daha çok yeni birliktelikleri ifade etmek üzere kullanılmaya başlamıştır. Türkiye örneğinde
yer yer tarikatlarla yer yer dar ölçekte bile olsa dinî ideolojik gruplarla özdeşleştirilen
kavramın geleneksel düzlemdeki kuşatıcılığı bugün yerini özel bir dil, söylem ya da ritüelle
kendini sınırlandıran kriminal bir anlama dönüşmüştür.
Bu bağlamda ele alınacak bir diğer kavram ise ümmet kavramıdır. Ümmet, bütünüyle
İslam kültürü içinde ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Hiç kuşkusuz ümmet
de cemaat gibi Kur’an temellidir ve onun semantik dünyasına yeterli bir özenle
yaklaşılmadıkça dinî-sosyolojik anlam ağına nüfuz etmek mümkün olmayacaktır.
Arapçada topluluk anlamına gelen ümmet, İslam’da inancın ve Hz. Muhammed’e
bağlılığın birleştirdiği geniş katılımlı bir grup anlamını taşımaktadır. Millet kavramıyla yer
yer benzer anlamlarda kullanılsa bile, yine de onunla arasında önemli bir farkın varlığından
söz edilebilir. Ümm kökünden gelen ümmetin kavramsallaşma süreci Müslüman kültüründe
şekillenmiştir. İmam, ümem, ümm gibi kavramlarla ortak bir şebeke üreten kavramın
doğrudan vurgu yaptığı esas anlam, bir şey üzerinde ittifak etmiş topluluktur. Nitekim
ümmetler hayır içinde olacakları gibi şer üzerinde de buluşmuş olabilirler. Dolayısıyla
kavramın soy kütüğünden hareket edildiğinde her şeyden önce onun nötr özelliği
unutulmamalıdır. İnsanların hangi ideler, idealler ve yaşam biçimleri üzerinde karar kıldıkları,
ilerledikleri, kendilerini inşa ettikleri vurgulanmak istendiğinde bu yönelimlerinden hareketle
onları birer ümmet olarak tasvir etmek pekâlâ mümkündür. Bu bağlamda birbirinden farklı ve
zıt karakterlerin bile ümmet kavramı etrafından buluşma noktası sağladığı söylenebilir:
Firavun ümmeti, Müslüman ümmeti vs.
Müslümanların sosyolojik gerçekliğini anlama çabası her şeyden önce cemaat, ümmet,
millet gibi kavramların köklerini ve yüzyıllar içinde kazandığı anlamları ele almayı gerektirir.
Din dilinde ümmet kavramı daha çok genel toplumsal bütünlükten söz edildiğinde gündeme
gelmektedir. Öte yandan İslam geleneğinde farklı ümmetlerin varlığı sorun sayılmadığı gibi
insanlığın tek bir ümmet olarak ihdası da sorunlu bulunmaktadır. İslami bakış açısına göre;
insanlık tek bir ümmetti ve ondan değişik milletler ortaya çıktı. Şayet Allah isteseydi herkesi
bir ümmet yapmaya kadirdir, ancak İlahi hikmette bu çeşitlilik olağan bulunmuştur.
Kur’an’a göre bütün insanlar başlangıçta tek bir ümmetti (ümmet-i vâhide). Zamanla
gerçek (sahih) inançtan uzaklaşılması bu ümmetin dağılmasına yol açmış ve Peygamberler
gerçek inancı insanlara yeniden sunmuştu. İslam’a göre ümmet edilgin bir toplum değildir.
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Yaşam biçimi, ilkeleri, dünya görüşü ve kültürü inançla belirlenmiş evrensellik iddiası taşıyan
bir örgütlenmedir. Dolayısıyla İslam’da ümmete belirli görev ve yükümlülükler yüklenmiştir.
Aslında bu görevler İlahi buyrukların geçerliliğini sağlama ve yaygınlaştırma yönündeki tüm
etkinlikleri içermektedir.
Kur’an’da her ümmete bir Peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Bazı
Peygamberler kendi dönemlerindeki tüm insanlara gönderilmişlerdir. Dolayısıyla bu insanlar
da söz konusu Peygamberlerin ümmeti olarak tanımlanmaktadırlar. Bir yoruma göre Hz.
Muhammed döneminde ve sonrasında yaşayan tüm insanlar tek bir ümmet yani Muhammed
ümmetidir. Hz. Muhammed ümmetinin bir bölümü onun davetine uyup Müslüman olduğu
hâlde onun dışındakiler bu çağrıya henüz uymamıştır.
Ümmet bütüncül anlamıyla sosyolojinin konusu olarak ele alınabilir. Gerçekte
kavramın bileşenleri arasında mill(iy)etler, mezhepler, cemaatler, inanç grupları, dinî
oluşumlar, kültürler, gelenek ve örgütler kendine özgü nitelikleriyle yer alırlar. Bir ümmeti
inceleme konusu olarak ele almak gerçekte o ümmette yer alan her tür yatay ve dikey
hareketliliği, söylem ve dil çeşitliliğini ele almayı gerektirir. Bir ümmet topluluğunun
sosyolojik gerçekliğine odaklanan her çalışma, kaçınılmaz bir şekilde o yapının köklerine,
dinsel, tarihsel, kültürel ve entelektüel müktesebatına dikkat etmek durumundadır. Ümmet,
hemen her yeni kuşağı bir önceki kuşakla irtibatlı kılmayı önceleyen, bu bağlamda geçmişin
bakiyesiyle yeninin tasavvur dünyası arasındaki kopukluğu telafi etmeyi zorunlu kılan bir
bütünlük arayışından beslenir. Bu nedenle bir Peygamberin ümmetinden olmak bütün bu
süreklilik içindeki bir anlam dünyasına dâhil olmak demektir.
Millet kavramı da pekâlâ aynı kavramsal şebeke içinde ele alınıp değerlendirilebilir.
Arapçada topluluk anlamında kullanılan millet sözcüğü ümmet gibi dinsel bir lügatçenin
parçasıdır. Kur’an’da başta Hz. İbrahim olmak üzere diğer Peygamberlerin yaydıkları dine ve
bu dinin gerçek mensupları sayılan Müslümanlara da millet denmektedir.
İslami literatürde millet kelimesi, Allah’ın kulları için kitaplarında ve
Peygamberlerinin diliyle koyduğu esaslar şeklinde yer alan tanımıyla din ve şeriatla aynı
anlam dünyasının değerleri arasında yer aldığı görülmekte, ancak bakış açısına bağlı olarak
aralarında fark olduğuna dikkat çekilmektedir.
Günümüzde millet kavramının da cemaat kavramında olduğu gibi ciddi bir anlam
kaymasına maruz kaldığından söz etmek mümkündür. Bununla birlikte kavramın Müslüman
kültüründeki anlamında radikal bir değişiklik sağlamaya yönelik modern ataklar yeterli
düzeyde bir başarı elde edememişlerdir. İslam kültüründe kavram daha derin ve daha
kapsamlı tahlillere fırsat veren bir etimolojiye sahiptir ve toplamda bütün Müslümanlar bir
ulustan çok güçlü bir dinî aidiyete vurgu yapmaktadırlar.
Günümüzdeki kullanımıyla otantik anlamlarından uzaklaştırılan millet kavramı
gerçekte din, şeriat, dinde gidilen yol, tarikat, sünnet ve yol anlamlarına gelir. Bu anlam
takip edildiğinde hem Musevi, Hristiyan ve müşriklerin hem de Müslümanların kendi
başlarına birer millet olduklarından söz edilebilir. Cumhuriyet döneminin saygın din
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âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır, millet, din ve şeriat kelimeleri arasındaki farklılığı
açıklarken şu ifadelere yer vermektedir:
Din, şeriat ve millet gerçekte aynı şeylerdir; fakat kavram olarak her birinin belli bir
yönü vardır. İtikat yönüyle din, amel yönüyle şeriat, birlik, toplama yönüyle de millet denilir.
Aslında itikat denilen neyse amel denilen de odur; amel denilen neyse, toplanılan da odur. Bu
bakımdan millet, bir topluluğun çevresinde toplandığı ve üzerinde yürüdüğü diğer bir değişle,
toplumsal ruhunun tabi olduğu egemen prensipler ve tutmuş olduğu yoldur. Hakkı hak, batılı
batıl, eğrisi eğri, doğrusu doğrudur. Demek ki millet toplumun kendisi değildir. Ona cemaat,
ümmet, kavm veya ehl-i millet denilir.
Burada milletle din arasında dikkat çeken en önemli nokta, milletin Allah’a değil
yalnızca kişilere izafe edilmesidir. Söz gelimi asla Allah milleti denmez. Kur’an’da en çok
kullanılan terkip İbrahim milletidir. Hz. Peygamber ve Hz. İbrahim’den sonra gelen tüm
Peygamberler İbrahim milletine tabi oldukları için, kendi kavimlerini de bu millete tabi
olmaya davet etmişlerdir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf, Allah’a iman etmeyen ve
ahirete küfreden bir kavmin milletini bıraktım ve babalarım, İbrahim, İshak ve
Yakub’un milletine uydum demektedir. (Yusuf, 37-38). Aynı şekilde Hz. Şuayb’ın kavmi
de Peygamberlerini kendi milletlerine tabi olmaya çağırmışlardır (A’raf: 88).
Bu vurguların izi takip edildiğinde millet kavramının her şeyden önce dinin toplumsal
bağlamlarını açıkladığı söylenebilir. Böylece tarih boyunca Müslümanlar İbrahim’in milleti
üzere olmuşlardır. Bu nedenle Hz. İbrahim’den beri İslam’ı kabul eden ve bu din üzerinde bir
millet/ümmet oluşturan bütün Müslümanlar birbirlerini kardeş olarak görmektedirler. Nihayet
dinden ümmete giden yolun adı da millettir. Yani millet bir gidişi bir yol tutuşu yani bir
sünneti ifade etmektedir; topluca bir yürüyüşü dile getirmektedir. Söz gelimi İslam’a, Allah’ın
dinine inanan bir kimse ümmet oluşturmaya ihtiyaç duymazsa mümin olarak varlığını milletle
bütünleştirmezse inancın önemli bir yanını ihmal etmiş olur.
Bu çerçevede İbrahim’in milletinden olmak onun zürriyetinden olmaya işaret eder.
Ancak bu zürriyet dinsel semantik içinde ele alındığında bir soya mensubiyetten çok bir
referans grubuna dâhil olmayı ifade eder. Nitekim Nuh’un oğlu Allah’a isyan edenlerden
olduğu için kendi soyundan olması onu aynı millete dâhil etmeye yetmemiştir.
19. yüzyıldan itibaren hâkim paradigmatik müdahaleler gündelik hayattaki her
kavrama olduğu gibi millet kavramına da uzanmış ve onu semantik açıdan çarpıtmayı
öncelemiştir. Ulus devlet modelinin tercih edildiği modern devlet paradigmasında millet
kavramı ulus kavramının soy ve nesep öncelikli yapısıyla eşleştirilmiştir. Bu kavramsal
kargaşa uzunca bir süre etnik kimliklerin milliyetçi yönelimleri konusunda özellikle
Müslüman toplumlarda bir kafa karışıklığına yol açmıştır. Yine bu kargaşa içinde İbrahim’in
milleti kavramının sosyal temsil dünyasındaki ağırlığı kaybolmuş, bunun yerine Türk milleti,
Arap milleti, Fars milleti gibi terkipler kullanılmaya başlamıştır. Oysaki Kur’an
terminolojisinde yer alan millet kavramının bugün Türkçede kullanıldığı şekliyle ulus, budun,
ırk, kavim ya da Batı dillerinde kullanılan formuyla nationla herhangi bir ilgisi
bulunmamaktadır.
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Soy vurgusunun çekicilik kazandığı modern ulusçu söylemlerde Müslüman toplumları
birleştiren ümmet ve millet kavramları ya terk edilmiş ya da kavramın tarihsel ve kültürel
ağırlığı zayıflatılmaya çalışılmıştır. Nitekim bugün din karşıtı söylemler içinde sıklıkla
suçlayıcı bir itham olarak kullanılan ümmetçilik veya İslam milliyetçiliği gibi ifadelerle dile
getirilen tanımlamalar da son tahlilde mevcut yönelimlerin perspektifini yansıtmaktadır.
Sonuç olarak millet ifadesi geleneksel İslam’da din bağıyla birbirine bağlanmış
toplulukları ifade ederken günümüzde bu kavram önemli ölçüde anlam kaybına maruz
bırakılmıştır. Kavramın Hz. İbrahim’e atfen kullanılan Tevhid etrafında kenetlenme
vurgusu günümüzde ırk ve ulus kavramları merkeze alınarak kullanılmaktadır. Artık
milliyetçilik dendiğinde kök anlamındaki dinsel aidiyetlerden ve buna bağlı yakınlıklardan
ziyade etnik, coğrafik hatta kültürel kodlara vurgu yapılmaktadır.

5.4. Mezhep, Tarikat ve Meşrep
Mezhepler dinî konulardaki görüş ayrılıklarının netleşip somutlaştığı kurumsallaşmış
yapıları ifade eder. Düşünce ve görüş ayrılıkları sosyo-politik, sosyo-ekonomik, kültürel ve
entelektüel ilgi ve yönelimlerden beslenir. Herhangi bir konunun değerlendirilmesinde kişisel
ya da toplumsal dikkat ve özenin yanı sıra zihniyet yapıları da önemli bir etki üretir. Her insan
içinde bulunduğu kültürel kontekste, paradigma ve zihniyet yapısına bağlı olarak kendi dinî
dünyasını şekillendirir. Bütün bu etkileşim ağları sosyolojinin belli başlı konuları arasında yer
almaktadır.
Mezhep, tarikat ve meşrep kavramları özellikle dinsel toplumlardaki dinî, siyasi ve
entelektüel ayrışmaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Kuşkusuz mezhep kavramının
bölünme, ayrışma ve farklı usûller etrafında sosyo-kültürel bağlamlardan beslenen bir yapı
tarzında ortaya çıkması sadece İslamiyet’e özgü bir gelişme değildir. Hemen her dinde
mezhepsel yönelimlere rastlamak mümkündür. Bu farklılaşmayı sadece mezhep temelinde
değil, tarikat ve meşrep temelinde de gözlemlemek mümkündür.
Mezhepler yapılarına göre ortodoksi ve heterodoksi şeklinde iki kategoride ele
alınmaktadır. Ortodoksi içerisinde ele alınan mezhepler dinsel geleneğin temel
karakteristiklerini temsil etmeyi sürdüren, ancak bazı konularda birbirinden farklı yapılara
sahip olan akımlarken, heterodoksi içerisinde yer alan mezhepler de dinsel geleneğin ana
gövdesinden uzaklaşmış, ortodoksi tarafından temsil edilen dinin temel karakteristiklerini terk
etmek ya da onu yeniden yorumlamak suretiyle yeni bir gelenek oluşturmuş olan ekstrem
akımlardır. Ortodoks mezhepler, ilgili dinin ana gövdesini oluştururken heterodoksiler bu
gövdeden ayrılmış yorumlar olarak bilinmektedirler.
Mezhep bir veya birkaç meselede kendine has bir anlayış geliştirip başkalarına
muhalefet eden kimse ya da kimselerin oluşturduğu basit bir akım olmayıp herhangi bir dini
benimseyen bir zümrenin bütün fikir ve amel tarzları ile töre, âdet ve geleneklerinin bütününü
ifade eder. Sözlükte gitmek anlamındaki zehâb kökünden hem masdar hem de gidecek yer ve
yol manasında mekân ismi olan mezhep kelimesi, İslami gelenekte terim olarak dinin asli (:
aslî) veya feri (: fer’î) hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm
çıkarıp yorumlamakta otorite sayılan âlimlerin ortaya koyduğu görüşlerin tamamı veya
116

belirledikleri sistem şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımda yer alan asli hükümler dinin inanç
esaslarını, fer’î hükümler ise ibadetler ile insanlar arası münasebetleri kapsamaktadır. İman
esaslarını konu edinen mezhepler itikadî, diğerleri de fıkhi mezhepler diye isimlendirilmiştir.
Genelde mezhepleşme hareketlerinin özellikle de inanç temelli mezhep hareketlerinin
ortaya çıkışının arka planında siyasal/sosyal çekişmelerin ve kültürel yozlaşmaların önemli bir
rolü olmuştur.
İslam toplumlarında mezheplerin ortaya çıkışı ele alınırken her şeyden önce, toplumun
genişlemesine paralel olarak ortaya çıkan yeni sorunları, İslam’ın temel kaynaklarından
cevaplar aramak doğrultusunda ortaya konan farklılaşmaları dikkate almak gerekir. Bu
nedenle İslam’da mezhepler dinin temelinde olan kurumlar değil, İslam’ı yaşama konusunda
Müslümanlara yardımcı olan, ona yeni birtakım modeller sunan içtihatlara dayalı yollardır.
Bununla birlikte İslam geleneğinde farklı fıkıh sistemleri genellikle mezhep; siyasal ve
itikadî sistemler ise fırka ya da nihle şeklinde adlandırılmaktadır. Ancak fırka terimine hiç
başvurmaksızın bu ayrımı siyasal, itikadî ve fıkhi mezhepler biçiminde tanımlayan
yaklaşımlar da vardır. İslam toplumlarında siyasal sorunlarla ilgili olarak ortaya çıkan ilk iki
mezhep ya da fırka Şia ve Haricilik’tir. Bunları izleyen başlıca itikadî mezhepler Cebriye,
Mutezile ve Mürcie olmuştur. Bu akımlar karşısında, İslam toplumunun Ehl-i Sünnet ve’lCemaat adıyla anılan büyük bir çoğunluğunun inanç ve uygulamaları Sünni bilginlerce
sistemleştirilmiş, bu kol da Selefiyye, Eş’ariyye ve Maturidiye adıyla üç itikadî mezhep
biçiminde gelişmiştir. Ehl-i Sünnet içindeki başlıca fıkıh mezhepleri ise Hanefilik, Şafiilik,
Hanbelîlik ve Malikilik’tir. Sünni kesimde ortaya çıkan Evzailik ve Zahirilik gibi fıkıh
mezhepleri ise kendilerine taraftar bulamadıkları için günümüze kadar ulaşamamışlardır.
Tarikat, İslam kültür ve literatüründe daha çok tasavvufi bağlamlarda kullanılan bir
kavramdır. Arapçada yol anlamına gelen kavram, tasavvufta Tanrı’nın doğrudan bilgisine
götürdüğüne inanılan manevi bir yol olarak görülmektedir.
Mezhep kavramında olduğu gibi tarikat kavramında da sosyal teolojinin, entelektüel
ilgilerin ve dinsel duyarlılıklarla ilişkilendirilen toplumsal itiraz ve ikazların önemini göz ardı
etmemek gerekir. Gerçekten de erken dönem tasavvuf hareketlerinin çoğu İslam toplumunda
başlayan yozlaşmaya gösterilen tepkilerin sonucu olarak değerlendirilebilir. Uzunca bir süreç
içinde sistematik bir yapıya kavuşan tasavvufun giderek sadece bir disiplin olmanın ötesinde
bir usul ve yönteme hatta felsefi/irfanî bir derinliğe fırsat veren yönelimleri içinde de
tarikatlar ortaya çıkmıştır. İslam inanç ve ibadet geleneğinde mezhep neyse tasavvuf
geleneğinde de tarikat aynı anlamı içerir. Bir anlamda tarikat, tasavvuftaki yol ve yordam
ayrışmasını yansıtmaktadır.
Tarikat, İslam geleneğinde tasavvuf düşüncesini esas alan ekollerin her biri için
kullanılan bir kavramdır. Tasavvuf edebiyatında üç ayrı dönemden söz edilir. Bunlar
kronolojik sıralamaya dikkat edildiğinde; zühd, tasavvuf ve tarikat dönemlerini kapsar.
Zühd dönemi olarak bilinen devrin bitmesini müteakiben tasavvuf dönemi başlamış (M. 9. 10
ve 11. yüzyıl), bunu hâlihazırda var olan tasavvuf düşüncesinin sistematikleşip
kurumsallaşması ve zikir, çile, şeyh, halife, mürit, mürşit, biat, rabıta, icazet vb. kavramların
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ortaya çıkması izlemiştir. Böylece tasavvuf düşüncesinin önde gelen temsilcileri tarafından
çeşitli ekoller oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda birçok tarikat ortaya çıkmış,
bunların sayısı zaman içinde hızla çoğalmıştır. Zamanla dergâh, tekke, zaviye ve ribat gibi
çeşitli tarikat merkezleri ve bu tarikatlara bağlı olan kişiler arasındaki hiyerarşik yapılanmalar
ortaya çıkmıştır. Tarikat merkezleri sadece tasavvuf düşüncesinin işlendiği merkezler olarak
değil tarikatların özelliğine göre birer eğitim kurumu ya da kültür ve sanat merkezleri olarak
da işlev görmektedir. Tarikat ve tarikat yapılanmaları Cumhuriyet’in ilanından sonra Tekke
ve Zaviyeler Kanunu (1925) çerçevesinde yürürlüğe giren Devrim Kanunları gereğince
yasaklanmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de pek çok tarikat varlığını fonksiyonel düzeyde
sürdürmeye devam etmektedir.
Yaratılış, huy, karakter ve mizaç anlamlarında kullanılan meşrep kavramı da kişinin
hangi dinî inanç, mezhep ya da tarikat içinde olursa olsun değişmeyen özelliklerini
vurgulamak için kullanılmaktadır. Kişinin davranış biçimi, dâhil olduğu toplumsal grup içinde
önemli ölçüde korunmaktadır. Mizacın kalıcı bir karakter özelliği olarak yer aldığı kişilik
yapılanmasında meşreple mevcut yapı arasında kayda değer bir buluşma gerçekleşmektedir.
Eğilim anlamında kullanılan meşrep İslam kültür dairesinde müminlerin ilgi duyduğu,
sempatiyle karşıladığı ya da yakın durduğu söylem ve uygulamalar içindeki öznel
farklılıklarını kapsamaktadır. Dinî bağlamda herhangi bir müminin hangi mezhep ya da
tarikata mensup olursa olsun kendi bireysel ya da toplumsal aidiyetinden bağımsız olmaksızın
belirlediği kimi özellikleri, dinî eğilim ve tercihlerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla aynı dinî
ya da ideolojik görüşleri paylaşanlar arasında bile, huy ve yaratılıştan kaynaklanan kimi
özellikler nedeniyle birtakım görüş farklılıklarına rastlamak mümkündür. Kişisel özellikleri,
kültürel ve entelektüel bilgi kaynaklarının kısıtlılığı ya da çeşitliliği kişinin bağlı bulunduğu
düzlemdeki konumunu farklılaştırmaktadır. Kişinin örneğin sûfi meşrep olması, eğilimlerinin
radikal ya da munis olması bu çerçevede değerlendirilir.

5.5. Ekoller, Mekânlar ve Dinî Kadrolar
5.5.1. Tasavvuf, Kelam, Fıkıh
Tasavvuf, sûfilik olarak da bilinen bir kavram olup ağırlıklı olarak İslam geleneği
içinde kullanılmaktadır. İslam’da müminin Tanrı’nın doğrudan bilgisine ulaşmasını
amaçlayan düşünce, inanç ve yaşam biçimi olarak tasavvuf, dinler tarihindeki genel terimle
İslam’ın mistik boyutunu belirtmektedir.
Aslında sadece İslam’da değil, diğer pek çok dinde de var olan ve mistik düşünce ya
da yaşam tarzıyla tanrısal bilgiye ulaşmayı, hakikati elde etmeyi, kurtuluşu sağlamayı hatta
Tanrı’da yok olmayı hedefleyen bir kurum olarak tasavvuf, İslam toplumlarını anlama
konusunda oldukça anahtar sayılabilecek kavramlar arasında yer almaktadır. Arapça sûf
(yün), safvet (temizlik, sadelik), ehl-i suffa ya da saff-ı evvel terimlerinden türetilmiş
olabileceği düşünülen tasavvuf, İslam geleneğinde içsel arınma ve temizliğe önem vererek
hakikati kavramaya ve kurtuluşa erişmeye çalışan, Allah-insan ilişkisinde mistik yaklaşımları
ön plana çıkaran bir inanç sistematiğini ifade eder. İlk kez Ebu Haşim el-Kûfi (m. 765) için
olmak üzere terimin miladi 8. yüzyıl sonlarından itibaren kullanılmaya başlanmış olması
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muhtemeldir. İçsel arınmaya, dünyadan elden geldiğince soyutlanıp uzak durmaya, ledünni
bilgi ya da marifet yoluyla İlahi hakikate ulaşmaya ve Tanrı’da yok olmaya dayalı tasavvuf
düşüncesinin menşeini neyin oluşturduğu konusu tartışılagelmekle birlikte tasavvuf
düşüncesindeki insan, kurtuluş, bilgi, maddi âlem ve Allah-varlık ilişkisi anlayışıyla Orta
Doğu’nun dindışı kökenli kimi geleneklerinin aynı konulardaki yaklaşımlarıyla arasındaki
çarpıcı benzerlik hatta paralellikler de dikkat çekicidir. Genellikle mutasavvıflarca tasavvufun
bir hâl ilmi olduğu, yani mistik tecrübelere dayalı bir yaşam biçimi olduğu vurgulanır.
Tasavvuf, İslam’ın maddi tezahürlerine, özellikle Emevi ve Abbasi iktidarlarının
dünya hayatına fazlasıyla meyleden ilgilerine karşın, bu hayatın geçiciliğini bir süreklilik
içinde temellendiren deruni ve ahlaki bir gayretin ürünüdür. Özellikle Hasan el-Basri’nin
erken dönem İslam tarihi içinde kendi etrafında şekillenen zühd hareketi, ilerleyen
dönemlerde kendine özgü bir biçim kazanacak ve tasavvuf dendiğinde artık inanç, ritüel, adap
ve erkânıyla dikkat çeken bir yapı özelliği taşımaya başlayacaktır. Aslında tasavvufun
başlangıçta bir gönül hareketi olarak ortaya çıkmış olması dikkat çekicidir. Hayata karşı
görece bir mesafe ve Allah’ın rızasını onu çokça anmakla, onun koyduğu kurallara harfiyen
riayetle kazanmayı hedefleyen bir yönelim içinde tasavvuf, kısa zamanda Müslüman toplum
katında ilgi ve rağbet görmüştür. Tasavvufun ortaya koyduğu yaşam şekli bir yandan
kitabi/fıkhi yaklaşımların dikkatini çekerken bu dikkat yer yer tepkisel değerlendirmelere de
fırsat vermiştir. Ebu Said el-Harraz, Cüneyd el-Bağdadi, Haris el-Muhasibi, Serrac, Kelabazi,
Kuşeyri ve Gazali gibi öncüler tasavvufun genel İslam söylemiyle mutabık bir çizgide
gelişmesi için gayret göstermişleridir. Bununla birlikte ortaya attıkları görüş ve düşünceleriyle
Müslüman toplumda kelami/teolojik tartışmaların doğmasına ve derinleşmesine öncülük eden
Bayezid-i Bestâmi, Hâkim et-Tirmizi, Hallac-ı Mansur, Ebu Said Ebu’l-Hayr ve İbnu’l Arabi
gibi mutasavvıflar da İslam dışı kültürlere açık etkilenimleriyle dinî geleneğin belli başlı
kaynaklarına karşı açıkça mesafe koyan başta vahdet-i vücûd olmak üzere hakikat algısına
yönelik çizgi dışı çıkarımlarıyla istisnai bir yol izlemişlerdir. Bu bağlamda ortaya atılan kimi
düşünceler, İslam’ın Tevhid akidesi başta olmak üzere pek çok temel esasıyla zaman zaman
karşı karşıya gelme riski taşıyan sıra dışı bir hayat felsefesine dönüşebilmiştir.
Kelam, İslam’da inanç esasları etrafında ortaya çıkan tartışmaları disipline eden bir
ilim dalıdır. İlm-i kelam olarak da bilinen bu alan, İslam’da inanç esaslarını akıl yoluyla
açıklamayı, temellendirmeyi ve savunmayı amaçlamaktadır. İslam inanç esaslarını konu aldığı
için akait, bunlar dinin temellerini oluşturduğu için usulü’d-din (dinin temelleri), Tanrı’nın
birliği ve nitelikleri üzerine yoğunlaştığı için ilm-i tevhid ve’s-sıfat, fıkhın inançla ilgili
konularını incelediği için fıkhu’l-ekber, temel yöntem olarak düşünme ve akılla açıklamayı
benimsediği için de ilm-i istidlal ve’n-nazar gibi adlarla anılmıştır. Kelamcılar konusu ve
amacı bakımından olmak üzere kelamı iki ayrı biçimde tanımlarlar. Konusunu temel alan
birinci tanıma göre kelam, Tanrı’nın zatından ve sıfatlarından, Peygamberlerine ilişkin
konulardan, başlangıç ve sonları bakımından, varlıkların durumlarından İslam ilkelerine sadık
kalarak söz eden bir ilimdir. Amacını esas alan ikinci tanıma göre ise kelam, kesin deliller
kullanmak ve karşıt düşünce sahiplerinin kuşku ve itirazlarını ortadan kaldırmak yoluyla
dinsel inançları kanıtlamaya çalışan bir ilimdir. Kelam âlimlerine mütekellim adı
verilmektedir.
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Hz. Muhammed’in vefatından sonra, İslam toplumunda Tanrı’nın sıfatları, kader,
büyük günah işleyen kişinin durumu, imamet gibi konular etrafında ilk görüş ayrılıkları ortaya
çıkmıştır. Öteki dinlerin iddialarına karşı İslam inançlarını savunma gereği de akla
başvurmanın önemini artırmıştır. 7. yüzyılın sonuna kadar süren tartışmalar sonucunda 8.
yüzyıl başlarında temel inanç konularını sistemli bir şekilde inceleyen ilk kelam okulu
Mutezile doğmuştur. Mutezile içinde yetişen Eş’ari’nin (873-986) 10. yüzyıl başlarında
kurduğu ilk Sünni kelam okulu Eş’arilik, kelam alanında Mutezile’nin birkaç asır süren
egemenliğine son vermiştir. Eş’ari’nin kendi öğretisini Basra ve Bağdat’ta yaydığı sırada Orta
Asya’da Ebu Mansur Maturidi de (ö. 944) Sünni kelamının ikinci büyük okulu Maturidîliği
kurmuştur. Bu iki okulun İslam dünyasında egemen olmasıyla Mutezile ancak dar bir çevrede
varlığını sürdürebilme imkânı bulabilmiştir. Ancak Şii din bilginlerinin pek çoğu Mutezile’nin
temel görüşlerini benimseyerek onları geliştirmiştir. Sünni kelam okullarının doğmasına değin
süren başlangıç dönemlerinde kelamın başlıca konusu Tanrı’nın zatı, sıfatları ve fiilleridir.
Eş’ari’yle başlayıp Gazali’nin hocası Cuveyni’yle sona eren Mütekaddimin (ilkler)
döneminde ise felsefe ağırlık kazanmış ve kelam biliminin konusu bütün varlığı kapsayacak
şekilde genişletilmiştir. Gazali’yle başlayan Müteahhirin (sonrakiler) döneminde de kelam
felsefeyle bütünüyle iç içe geçmiştir. Felsefeyle mezcedilmiş kelam dönemi olarak nitelenen
bu aşamada kelam, bilgi nesnesi (malum) olabilen bütün konularla ilgilenmeye başlamıştır.
İslam geleneğinde ibadet ve hukuk alanına ilişkin bilgilerin üretildiği bir disiplin
olarak fıkıh, gündelik dilde bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak
anlamlarına gelmektedir. İslam âlimleri, fıkıh aracılığıyla, Şeriat’ın bireysel ve toplumsal
düzlemde uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle birlikte ortaya koyarak
Müslümanlara dinî konularda rehberlik yapmaktadırlar. Kavram Kur’an-ı Kerim ve
hadislerde, dini derinlemesine kavrama ve bilme anlamında kullanılmıştır. İslam hukukunun
sistemleşmeye başladığı dönemlerde bile bu anlam varlığını korumaya devam etmiştir.
Fıkhın iki temel kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. Hz. Muhammed sonrası dönemde yasa
koyma (teşrii) değil, ana kaynaklara uygun hükmü araştırma ve ortaya koyma (tefri’) söz
konusudur. Bu dönemde İslam hukukunun kimi ikincil kaynaklarından söz edilse bile fıkıhla
ilgili faaliyetler bu iki noktaya istinat etmekteydi. Kur’an ve Sünnet’e uygun bir hükme
ulaşma çabası içinde başvurulan ikincil kaynaklar arasında icma’ (İslam âlimlerinin bir
konuda görüş birliği içinde olması), kıyas (bir hükmü benzerliği nedeniyle başka bir konuya
uygulama), istihsan (nedenin etkisini göz önüne alarak açık kıyası bırakıp gizli kıyasa
başvurmak ya da bir delil nedeniyle bir konuyu genel kuraldan ayrı tutmak), mesalihi mürsele
(ilgili bir nassın bulunmadığı konularda kişi ve toplum yararlarını gözetmek), seddi zerayi
(kötülüğe giden yolları kapatmak), gelenek ve görenekler, sahabenin söz ve davranışları,
önceki dinlerin Kur’an ve Sünnet tarafından iptal edilmemiş yargıları ve istishab (bir şeyin
değiştiğini gösterir bir kanıt getirilene değin onun geçmişteki durumunun sürdüğünü kabul
etmek) yer almaktadır. İslam hukukunda Kur’an’da ve Sünnet’te kesin hüküm bulunmayan
konularda kıyas, istihsan ve istishab gibi yöntemlerle yorum yapmaya içtihat, bu tür yorumları
ortaya koyanlara da müçtehit (: Müctehid) denir. İçtihadın geçerliliği belli ilke, usûl ve
şartlara bağlanmış olup bu yolla ulaşılan bilgi ya da hüküm Kur’an ve Sünnet gibi kesin ve
bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Çünkü ana kaynakların kesinliğine ve değişmezliğine
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karşın ikincil kaynaklar her zaman tartışmaya açıktır. Bu yollardan ulaşılan hükümler ancak
temel kaynaklara uygun olduğu, onlara aykırı düşmediği durumlarda geçerlidir.
Seküler hukuk sistemleriyle karşılaştırıldığında fıkhın daha kapsamlı olduğu görülür.
Çünkü fıkıh sadece ibadet ve ahlaka ilişkin konuları değil çağdaş hukukun ele aldığı konuları
da içermektedir. Konuları itibariyle fıkıh yedi ana dalla ilgili bir disiplindir:
1. İbadet: Temizlik, namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetlere ilişkin sorunlar,
2. Muamelat: Alışveriş, ortaklıklar, borçlar, mülkiyet ve miras gibi konular,
3. Ahval-i şahsiye: Evlenme, boşanma gibi kişi ve aile haklarıyla ilgili sorunlar,
4. Siyaseti şer’iyye: Kamu hukuku, özellikle anayasa ve idare hukuku başta olmak
üzere devlet-kişi ilişkileri, karşılıklı hak ve görevler,
5. Ukûbat: Cezayı gerektiren suçlar ve bunlara uygulanacak cezalar, toplumsal düzeni
sağlayıcı yargılar,
6. Siyer: Devletlerarası ilişkiler, İslam devletinin diğer devletlerle olan ilişkilerinin
düzenlenmesi,
7. Adap: ahlak ve görgü kuralları.
Dört Halife döneminden sonra İslam topraklarının genişlemesi ve olayların çoğalması,
hukuksal sorunların artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda İslam âlimleri arasında
belirginleşen farklı eğilim ve yaklaşımlar da fıkıh okullarının (İslam mezhepleri) ortaya
çıkmasına yol açmıştır.

5.5.2. Cami / Mescit
Cami Müslümanların ibadet mahallerine toplu olarak verilen addır. İlkesel olarak
Müslümanlar ibadetlerini temiz olmak koşuluyla her yerde yapabilirler. Yeryüzü her
Müslüman için başlı başına mabettir. Cami daha çok Türkiye Müslümanlarının kullandığı bir
kavramdır. Genel olarak İslam dünyasında kullanılan ifade mescittir. Bununla birlikte hem
cami hem de mescit Türkiye özelinde bazı farklarla tanımlanmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde Cuma namazı kılınmayan ve içinde minber bulunmayan ibadet
mekânlarına mescit adı verilmiştir. Günümüzde ise daha çok küçük mahalle camilerine mescit
denmektedir. Bu bağlamda bir kent merkezindeki ana ibadet merkezine Ulu Cami, sultanlar
tarafından yaptırılanlara ise Selâtin Camii denmektedir.
Müslümanların en önemli dinsel mekânı olan cami, İslam dininin gereklerine göre
biçimlenmiştir. İlk cami Hz. Muhammed tarafından Medine’de yapılmıştır. Caminin birincil
işlevi ibadet yeri olmasıdır. Mescit başlangıçta idare, eğitim ve öğretim merkezi gibi değişik
amaçlar için kullanılmışsa da onun asıl fonksiyonu her zaman mabet olmasıdır. İslam’da
ibadet için belli bir yer ya da mekân zorunlu kılınmamışsa da cemaatle kılınan namazın ferdî
olarak kılınan namazdan daha üstün olduğunun belirtilmesi camiyi önemli bir mekân
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durumuna getirmiştir. Ancak ibadet açısından bakıldığında onun esas önemi sadece vakit
namazlarıyla değil, özellikle cuma, bayram ve teravih namazlarında ortaya çıkmaktadır.
Müslümanların haftada en az bir kez bir araya gelip birbirleriyle tanıştıkları, görüştükleri ve
cemaat birlikteliğinin sağladığı paylaşımlarıyla cami, toplumsal bir fonksiyon da icra
etmektedir.

5.5.3. Tekke, Zaviye, Dergâh ve Cemevi
Tekke, zaviye ve dergâhlar tasavvuf kültürü içinde anlam kazanmış dinî/mistik
mekânlardır. Bu yapılar İslam tasavvuf geleneğindeki etkinliklerin yürütüldüğü yapılardır.
Zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılsa da icra ettikleri fonksiyonları açısından kimi
konularda belli nüanslarla birbirlerinden ayrılırlar.
İslam dünyasında kurulan ilk tekke Ebu Haşim el-Kûfi’ye (ö. 767) atfedilmekte olup
Şam yakınlarında Remle’de kurulmuştur. Tarikatların ortaya çıkmasına paralel olarak hızla
yayılan tekkeler cemaat etkinliklerinin gerçekleştiği mekânlar olarak dikkat çekmiştir. 2.
Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra yapılan bir sayıma göre sadece İstanbul’da 311 adet
tekke bulunmaktaydı.
Tekkeye göre daha küçük bir yapı özelliği taşıyan zaviye ise daha az nüfuslu yerleşim
alanlarında ve yol üzerlerinde bulunmaktaydılar. Bir yandan gezgin dervişler ve yolcular için
birer konaklama yeri olarak görev yapan zaviyeler bir yandan da tıpkı tekkelerde olduğu gibi
tarikatların etkinlik mekânı olarak rol üstleniyorlardı. Zaviyeler, Anadolu ve Balkanların
fethinde, özellikle de bu bölgelerin Müslümanlaşmasında önemli roller üstlenmişlerdi. İlk
zaviyeler 13. yüzyılda ortaya çıkmış ve daha çok inziva hayatını tercih eden dervişlerin
hücrelerinden ibaret birer mekân özelliğiyle varlıklarını sürdürmüşlerdi.
Dergâh da tekke ve zaviye gibi tasavvufi hayatın nabzının attığı merkezler arasında
yer almaktaydı. Kadirihane ve Mevlevihane örneklerinde olduğu gibi dergâhlar bazen tarikat
isimlerine göre de adlandırılıyordu. Aslında dergâhlar sadece tasavvuf eğitiminin yapıldığı
mekânlar değildi. Dergâhlar hem tasavvuf eğitiminin yapıldığı yerlerdi hem de gerektiğinde
aşevi, han, kervansaray gibi işlevler de üstlenmekteydi. Ayrıca hat sanatı, edebiyat ve müzik
başta olmak üzere güzel sanatların birçok alanının beslenip geliştiği merkezler olmuşlardı. Bir
yandan özellikle sınır boylarında kurulmuş olanları (ribat) savunma açısından önemli bir
görevi yerine getirirken, bir yandan da zaviyeler gibi ekonomik hayatın düzenlenmesine
katkıda bulunuyor ve hastane, spor kulübü gibi işlevler de üstleniyorlardı.
Cemevleri de tekke ve zaviyeler gibi tasavvufi/mistik çerçeve içinde
değerlendirilebilecek yapılar arasında yer almaktadırlar. Ancak cemevlerini söz konusu
yapılardan kısmen farklı kılan, bu mekânların Alevi inanç dünyası içinde yapılandırılmış
olmasıdır. Tekke ve zaviyeler ise Sünni inanç öğretisi etrafında şekillenen tasavvufi
yapılardır. Bugün Aleviler yeni yerleşim alanlarında inanç ve erkânlarını sürdürmek,
yaşatmak ve geleneğin korunmasını sağlamak üzere cemevlerini canlandırmak
arzusundadırlar. Alevi inanç dünyası içinde cemevi merkezî bir yer tutar. Alevi inanç önderi
dedelerin cemaat bütünlüğünü sağlamak üzere gerçekleştirdikleri görevler arasında
ayinicemleri yönetmek de vardır. Alevilerin bir araya geldikleri ayinicemlerde de dede,
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cemaatin belli başlı sorunlarını çözer ve yine cemaatin katılımıyla gerçekleşen ayine önderlik
eder.

5.6. Kilise, Katedral ve Sinagog
Cemaat, ümmet ve millet kavramları İslam toplumlarına ait dinî yapıları açıklayan
birer kavram olarak kullanılırken Kilise, katedral ve sinagog kavramları da İslam dışındaki
diğer toplumlardan, örneğin; Hristiyan ve Yahudi toplumlarına ait dinî yapıları açıklamak için
kullanılmaktadır.
Bu bağlamda Kilise Hristiyan geleneğinde hem kutsal mekânı yani tapınağı, hem de
yerel ya da evrensel Hristiyan toplumunu veya Hristiyanlıktaki çeşitli akımları, mezhep ve
diğer dinî hareketleri ifade eden bir kavramdır.
Sözcük olarak Kilise, birini dışarıya çağırmak, toplantıya davet etmek, toplamak
anlamındaki Grekçe ekkaleo fiilinden türetilen ve topluluk yerine kullanılan ekklesia
kelimesinden gelmektedir. Aslında kavramın üretildiği Yunanca eklesia sözcüğü, yurttaşların
oluşturduğu resmî bir topluluk ya da meclis anlamına geliyordu. Kavram Hristiyan tarihinde
özel bir anlam kazanarak hem süreç içinde bütün dünyadaki inanırları hem de bir çatı altında
toplanmış belli bir cemaati belirtmeye başlamıştır. Yahudi sinagog örgütlenmelerine karşı ilk
Hristiyanların Hz. İsa’nın yeni dindaşlarını kazanmak, onları geliştirmek ve dinî bütün bir
doğrultuda yapılandırmak üzere oluşturdukları güçlü kurumsal arayış ve çabaları Kilise
örgütlenmelerini ortaya çıkarmıştır.
Kilise Hristiyanlık inancını benimseyenlerin oluşturduğu topluluk, mezhep ve mabet
anlamına gelmektedir. Her bir Kilise, üyeleri tipik olarak üst ve orta sınıflardan gelen, geniş,
bürokratik ve hiyerarşik bir dinsel örgütlenmeyi temsil etmektedir. Buna bağlı olarak her
Kilisenin kendi rahipleri, özel ayinleri ve resmî bir ayin kitabı vardır. Kavram doğrudan
Hristiyanlıkla ilgilidir. İnsanlar Kiliseyle birlikte doğar ve doğar doğmaz da vaftiz edilerek
Kilisenin sürekli üyeleri arasına katılırlar.
Kilise Hristiyanlar tarafından oluşturulan, havari Petrus’un otoritesi altında kurulan,
havarilerin önderliğinde geliştirilen, Kutsal Ruh tarafından teyit edilen, görünmeyen lideri
Mesih ile birleşmiş, üyelerini kurtarıcının doktrinini tasdikte, onun kanununu uygulamakta,
sakramentlerini kullanmakta birleştiren görünür bir topluluğu ifade etmektedir. Nitekim Yeni
Ahit’te, organik bir toplum olarak Kiliseyi yeni İsrail şeklinde bizzat İsa Mesih’in kurduğu
ifade edilir.
Kilise kelimesinin Hristiyan geleneği içerisinde teorik bağlamda birbiriyle ilişkili
pratikte ise birbirinden ayrı dört anlamından söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi
bütün bir Hristiyan imanını ve bizzat doktrinin kendisini kapsamaktadır. Böylece Hristiyan
Kilisesi denildiğinde ibadetten teolojiye kadar bütün Hristiyanlık imanı kastedilmiş olur.
Kelime ikinci olarak mezhep anlamına gelmektedir. Bu durumda Katolik Kilisesi, Ortodoks
Kilisesi ya da Protestan Kilisesi denildiğinde mezhep farklılıkları anlaşılır. Kilisenin daha
özelleşmiş ve Hristiyan teolojisinde işlenmiş üçüncü kullanımı ise cemaat kavramı ile
ilişkilidir. Hristiyanlık başından beri şeriat kavramından ziyade ritüel kavramına yönelmiştir.
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Bundan dolayı son olarak da ritüelin yerine getirildiği mekân olarak Kilise, Hristiyanlık’ta
diğer dinlerin çoğundan daha önemli bir anlam kazanmış ve bu konudaki pek çok teolojik
çalışmaya kaynaklık etmiştir.
Erken dönem Hristiyanlıkta temelde başpiskoposluk makamına dayalı bir şema içinde
üretilen Kilise yapılanması çeşitli anlaşmazlık ve huzursuzluklar karşısında birlik fikrinin
zedelenmesine ve yara almasına yol açmıştır. Buna karşılık, sonunda giderek kaybolan küçük
mezheplere rağmen Kilise, varlığını her zaman muhafaza etmeyi başarmış, 1054’te Doğu ve
Batı Kiliselerinin ayrılmasından, 16. yüzyılda da Protestan Reform Hareketi sonucunda Batı
Kilisesi’nin kendi içinde parçalanmasından sonra, kendilerini gerçek ve tek Kilise sayan ya da
gerçek Kilisenin parçası olarak gören çeşitli kollara ayrılmıştır.
Her şeye rağmen Kilise, Hristiyan toplumunun birlik ve beraberlik idealini ifade
etmektedir. Bugün değişik Kiliseler sadece teolojik açıdan değil, toplumsal yapılanma
düzeylerinde de kendi aralarında ayrışmaya mecbur kalmakta; nihayet bu Kiliselerin varlığı
ve bağımsızlık arayışları, birlik düşüncesini hayalî bir beklentiye dönüştürmektedir. Din
alanında parçalanma, rekabet ve birbirlerinin düşünce ve eylemlerini öğretiye ters ilan etme
gibi hemen her bölünmeden sonra ortaya çıkması mukadder gelişmeler karşısında Kilisenin
bütüncül ve toparlayıcı anlam birliği bir hayli zedelenmiştir. Bununla birlikte Kilise kutsaldır
ve onun kutsallığı sonuçta her bir Hristiyan’ın manevi tercihini anlamlı kılmaktadır. Kilise
içindeki bölünmeler, Kilisenin birliği ya da tekliği ilkesiyle bağdaşmayan bir görünüm
sunması özellikle 4. yüzyıldan itibaren kavramın içeriklendirilmesi konusunda yeni birtakım
tanımlama ve açıklamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin; Augustinus’a göre gerçek
Kilise yalnızca Tanrı’nın bildiği görünmez bir varlıktır. Bütün Hristiyanlar başında İsa’nın
bulunduğu doğaüstü bir topluluğun, İsa’nın gizemli bedeninin bir üyesidir. Reform
döneminde bu kurama başvuran Martin Luther, üyeleri Hristiyanlığın çeşitli kollarına
dağılmış bulunmakla birlikte, gerçek Kilisenin yeryüzünde bilinen bütün kurumlardan
bağımsız olduğunu öne sürerek Kilise içindeki bölünmeleri savunmaya çalışmıştır. II. Vatikan
Konsülü (1962-1965) İsa’nın gizemli bedeni kavramının yorumunu genişleterek, onun bütün
insanların kurtuluşu için yeryüzüne geldiğini vurgulamıştır. Hz. İsa’nın dünyada görünür tek
bir Kilise kurmak istediğine inanan birçok Hristiyan da ekumenik hareketi içinde Kilisenin
birliğini yeniden kurmaya çalışmaktadır.
Günümüzde Kilise kavramıyla mekândan çok aidiyete, teolojik inşa ve birlikteliğe
vurgu yapılmaktadır. Bir Kiliseye mensup olmak demek kişisel düzeyde ritüellere katılımın
gerçekleştirildiği herhangi bir Kiliseye bağlı olmaktan çok belli bir görüş, belli bir yorum
üreten bir kategoriye dâhil olmak demektir. Bu bağlamda Kilise de mezhep, fırka vs. gibi
kategoriler içinde değerlendirilmesi gereken özgün bir kavramdır.
Mekânsal olarak Kiliseden görece daha büyük mekânsal bir yapı özelliği taşıyan
Katedral ise Hristiyanlıkta piskoposun resmî tahtı olarak bilinen katedralın bulunduğu
mekândır. Piskopos tahtı olarak kullanılan katedral, papanın iman ve ahlak konularında bütün
inananları bağlayan resmî konuşmaları için kullanılmaktaydı. Katedraller ilgili piskoposun
Kilise hiyerarşisindeki konumunun yükselmesine (bölge piskoposları, başkiposlar ya da
metropolitler, trikler ve Katolik Kilisesinde Papa) bağlı olarak önem kazanmaktadır.
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Papa, Katolik Kilisesi’nin en yüksek ruhani lideri olup aynı zamanda Roma
piskoposudur. Katolikler nezdinde Papalık kurumu, Hz. İsa’nın yerine vekil olarak bıraktığına
inanılan havari Petrus’un makamıdır. Bu nedenle Papa, dinî alanda karar verebilecek en
yüksek merci olarak kabul edilmektedir.
Katedral Kiliselerinin büyük ve görkemli yapılar olması gerekmese de tarih boyunca
katedrallerin çoğunda bu özelliklerle karşılaşmak mümkündür. Bölgesel Kilise örgütlenmesi
başlangıçta Roma İmparatorluğu’nun yerel örgütlenmesine uyduğu için, o dönemden beri
katedrallerin köylerde değil kentlerde kurulmasına özen gösterilmiştir. Batı’da Orta Çağ
başlarında, katedral bulunan kentler katedral kenti olarak anılmışlardır.
Sinagog ise Yahudi dinî inanış ve anlayışının temerküz ettiği geleneksel dinî
yapılardır. Varlığıyla her zaman bir dinî topluluğa, bir inanç ve ritüele atıfta bulunur. Böylece
Kilise ve katedralde olduğu gibi sadece belli bir fiziksel mekâna değil ondan daha derin bir
şekilde bir dinî ve toplumsal düzeneğe yapılanmaya işaret eder.
Sinagog, Musevilik’te toplantı ve eğitim amaçlı olarak da kullanılan toplu ibadet
yeridir. Sinagoglar Yahudi cemaatlerini temsil eden kohenlerin Kudüs tapınağındaki kurban
törenlerine katıldıkları iki haftalık dönem boyunca, Kudüs dışındaki cemaat temsilcilerinin
birlikte ibadet etme geleneğinden kaynaklanmıştır. Böylece sinagoglar bir yönüyle ibadet
mekânına işaret ederken bir yönüyle de Yahudi inanç topluluklarının birlik ve beraberliğini
temsil etmektedirler.

5.7. Yeni Dinî Hareketler
Yeni dinî hareketler son yüzyılın sosyolojik bir gerçeği olarak değerlendirilmektedir.
Kavram, 1950’lerden itibaren dinî hayat içinde gözlemlenen ve yapısal düzeyde geçmişteki
hiçbir formuyla doğrusal bir karşılaştırma olanağı olmayan oluşum ve hareketler için
kullanılmaktadır. Büyük dinlerde meydana gelen yarılmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan
mezhepleşme faaliyetlerinden farklı olarak bu hareketlerin özünü belirleyen motivasyon, her
şeyden önce modernleşme süreçlerinin ürettiği gerilim, soru ve davranışlar ekseninde aranılan
bir dinselliktir. Çeşitli dinler içinde gerçekleşen birer kopma faaliyeti olarak da
değerlendirilebilecek bu hareketler, belli söylem, kült ve karizmatik lider etrafında bütünleşen
bir yapılanmayı ifade etmektedir.
Aslında kavram iki ayrı dinsel olguyu hatırlatmaktadır:
Birincisi, Üçüncü Dünya’daki yerel/yerli dinler ile Hristiyanlık (daha az ölçüde de
Hinduizm ve Budizm olmak üzere) arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkan ve bu
ülkelerin yerlileri ile kabile halklarına ait yeni dinsel hareketlerdir. Mesihçi, yerlici ve
yeniden canlanıcı hareketler şeklinde çeşitli isimlerle anılan bu hareketler, antropologlar
tarafından, görece güçsüz olan halkın, doğrudan ya da dolaylı sömürgecilik karşısında eski
toplumsal zeminlerini kaybetmelerine verilen tepkiler şeklinde değerlendirilmektedir. Bu
hareketlerde bölge halkları derin sembolik itirazlarını ifade etmek amacıyla genellikle erken
dönem Hristiyanlığın radikal teolojisine başvurmaktadırlar. Aslında dinî duyguların modern
ifade biçimlerine duyulan ihtiyaç da bu hareketlere yönelik ilgiyi artırmış olmalıdır.
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İkincisi ve daha yaygın olanı ise gelişmiş ve sanayileşmiş Batı toplumlarında kendini
gösteren yeni dinî hareketlerdir. Bunlar, genellikle gençlik hareketleri ve karşı-kültür
hareketleriyle ilişkilidir. Bu hareketler çoğunlukla eklektik/birleştirici bir nitelik taşımakta,
farklı dinsel ve felsefi geleneklerin birtakım ögelerinden yararlanmaktadırlar. Pek çok
sosyolog bu tür hareketlerin, hayatın anlamını arayan, fakat aradıklarını ana damar dinsel
gelenekler içinde bulamayan genç insanların psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını tatmin ettiği
görüşündedir. Bu hareketlere örnek olarak İlahi Işık Misyonu, Hare Krishna ve
Scientologyyi verilebilir.
Yaygın bir şekilde Batı toplumlarında kendine bir karşılık bulan bu yeni dinsel
hareketler hakkında sosyologlar arasında çok sayıda tipoloji ortaya konulmuştur. Yeni dinsel
hareketlerle ilgili, mümkün olan çok sayıdaki sınıflandırmadan yalnızca birindeki
tipolojilerden hareket edildiğinde bunlar dünyayı reddeden, dünyayı olumlayan ve
dünyaya uyum sağlayan şeklinde tanımlanan üçlü bir ayrım ortaya koymaktadırlar.
Bu tipolojilerden birincisinde dünyayı reddeden yeni dinî hareketler yer almaktadır.
Bu gruba Uluslararası Krişna Bilinci ve Tanrının Çocuklarını örnek vermek mümkündür.
Grupta yer alan hareketler, modern yaşamın gayri kişiselliği, materyalizmi, bürokratikleşmesi
ve bireyciliğinden kaçma çabalarını temsil etmektedirler.
İkinci tipolojide dünyayı olumlayan hareketler yer almaktadır. Bu gruba örnek
olarak da Scientology, Transandantal Meditasyon ve Japon Soka Gakkai gibi hareketler
gösterilebilir. Bu gruptakilerin dünyayı olumlayan hareketler sınıfında yer almalarının nedeni,
kendi bağlıları için, hedeflerine ulaşma, bireysel maddi ilerleme, psikolojik mutluluk ve
toplumsal popülerlik olmak üzere mevcut statükodan daha büyük başarı olanakları
sunduklarını iddia etmeleridir.
Üçüncü ve son grupta da dünyaya uyum sağlamaya yönelimli olarak kabul edilen
yeni dinî hareketler yer almaktadır. Bunlar da daha geniş bir seküler dünyayı bireysel
düzlemde kabul etmek ya da reddetmekle ilgili ciddi bir tutum almayıp, öncelikli olarak
kişisel ve ruhsal deneyimlerin yaşanmasını hedeflemektedirler. Karizmatik Yenilenme ve
Neo-Pentecostalism gibi hareketler bu grup içinde yer almakta ve üyelerini daha yoğun bir
dinsel anlamla yaşam sürmeye yönlendirmektedirler.
Yeni dinî hareketler organizasyonunu tamamlamış dinler içinde bir tür kopuş/inhiraf
hareketi olarak da tanımlanabilir. Doğrudan dinî özellikleri olmamakla birlikte dinde var olan
duygu, ritüel, bağlılık ve dayanışma ölçütlerini bünyesine aktaran bu hareketler başta
Hristiyanlık olmak üzere pek çok dinî geleneğin egzotik, ezoterik ve müphem söylem
alanlarına özellikle yoğunlaşmakta ve kendi müntesiplerini bu yolla çoğaltmaktadırlar.
İçinden çıktıkları ya da kavramsal ve ritüelistik sermayesini devraldıkları dinler tarafından
çoğunlukla sapkınlıkla suçlanan bu hareketler içinde yaşadığımız dünyanın postmodern
yapıları olumlayan ikliminden beslenerek kendilerine meşruiyet bulmaktadırlar.
Yeni dinî hareketler her şeyden önce herhangi bir dine bağlı olarak gelişen yapılara
işaret etmez. Aksine bu hareketler eklektiktir ve dinin tanımlanmış, oldukça somut ve gelenek
üretmiş yapısına karşı muğlak, akıldışı ve gizemli çıkışlarıyla dikkat çekmektedir. Sekter
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oluşları, kült vasfı taşıyan tema ve objeler etrafında örgütlenmeleri, yeni çağın seküler
değerleriyle intibak sorunu yaşamamaları, belli başlı dinî pratiklerin verdiği haz ve coşkuyu
verme iddiası taşımaları, otoriter ve baskıcı bir karizmatik önder etrafında toplanmaları, yer
yer geçicilik hissi uyandıran kümelenmeleri vs. gibi bariz özellikleriyle yeni dinî hareketler,
modernlik evreninin ekstrem yapıları arasında yer almaktadır. Yeni dinî hareketlere ilk kez
dikkat çeken ve bu isimlendirmeyi de bizzat kendisi yapan Eileen Barker’a göre bu hareketler,
söylemlerinde coşkun bir dinî, rûhi ve ve felsefi yaşantı vaat eden birbirinden farklı
oluşumları ifade etmektedir.
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Uygulamalar
1)

İslam dünyasında âlim prototipinin çağdaş örnekleri hakkında bilgi edininiz.

2)

Aydın ve entelektüel arasındaki farkı inceleyiniz.

3)
Modern toplumlarda din eksenli çatışma alanlarında mezhep konusunun nasıl
yer aldığı husususnda bilgi edininiz.
4)
Birer ibadethane olarak cami, kilise ve havrayı fonksiyonları açısından
karşılaştırınız.
5)
Türkiye’de yeni dinî hareketler arasında yer alabileceğini düşündüğünüz
oluşum(lar) var mıdır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) “Ulema”nın temsil yeteneğindeki farklılaşmalar nelerdir?
2) “Dinî gruplar” bağlamında İslam dini etrafında oluşan büyük ölçekli yapılanmalar
nelerdir?
3) “Cemaat” kavramının Türkiye bağlamındaki anlam genişlemesi hakkında neler
biliyorsunuz?
4) “Kelam” kavramı teolojiyle özdeşleştirilebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde örgütlü yapılar ve dinî liderlik kategorileri başlığı altında dinlerin sosyal
hayatta yer alış biçimleri, kurumsal yapıları ve temsil alanları üzerinden ele alınmıştır. Dinî
grup gerçeği farklı algılamalar içindeki yaklaşımları ifade etmektedir. Mezhep, Kilise ya da
meşrep kavramları gerçekte aynı dinî yapı içinde yer alan müntesiplerin siyasi, kültürel ve
entelektüel ilgilerinin ayrışmasıyla ilgilidir. Kuşkusuz bunda siyasi atmosferin de etkileyici
bir boyutu vardır. Bu bağlamda İslami gelenek içinde yer alan âlim kavramı ve bunun
kurumsallaşmış soyutlaması olarak ulema kategorisi dinselliğin zamansal gerçekliği söz
konusu olduğunda bir hayli önemli bir statü üretmektedir. Yanı sıra dinî yapılanma içinde
kuşkusuz oldukça önemli sayılabilecek pek çok husus da bu bölümde ele alınmıştır. Zihniyet
yapılarından kaynaklanan bölünmeler, dünya karışısındaki mesafe bilici, dinî ilgilerde
somnutlaşan yapısal farklılaşmalar bu bağlamda ele alınan konular arasında yer almıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakiler cümlelerde hangisinde “ümmet” kavramı “siyasi” anlamda
kullanılmıştır?
a)
İslam ümmetinden olmak, dünyanın her yerindeki Müslümanların sorunlarına
dikkat kesilmeyi zorunlu kılmaktadır.
b)
Ümmet-i Muhammed’in mevcut hâli üzerine üretilen metinlerin çoğunda Batı
karşısında edilgin bir konuma sürüklenen bir dünyanın tecrübelerine yer verilmektedir.
c)
Ümmetin birlik ve beraberliğine ilişkin yakıcı sorunlar Müslümanları
uluslararası düzeyde siyasi platformlar oluşturmaya zorlamaktadır.
d)
anarlar.

Hz. Muhammed’in ümmetinden olanlar O’nun manevi mirasını saygıyla

e)
Her bir peygamber kendi ümmetine içinde yaşadığı şartları dikkate alan bir
şeriat vaz’etmiştir.
2)
a)
almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde millet kavramı nation anlamında kullanılmıştır?
İslami terminolojide kullanılan millet kavramı kaynağını Kur’an ve Sünnetten

b)
Milliyetçi söylemlerde kullanılan millet kavramının temel bileşenleri arasında
kan bağı, ırk ya da soy bağı bulunmaktadır.
c)
bir ögesidir.
d)

Millet kavramının geleneksel kullanımında din bütünleşme siyasetinin güçlü
Müslümanlar kendilerini Hz. İbrahim’in milleti olarak görürler.

e)
Osmanlı milletler sisteminde her millet kendi dinsel tabiiyetine göre
değerlendirilirdi.
3)
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “Kilise”yi tanımlamakta yeterli sayılabilecek
bir perspektife sahip olmaktan uzaktır?
a)

Laik devlet düzeninde Kiliselerin yeri her zaman netameli olmuştur.

b)

Müslümanlar için cami neyse Hristiyanlar için de kilise odur.

c)
demektir.
d)

Bir Kiliseye mensup olmak gerçekte farklı bir Hristiyanlık algısına sahip olmak
Kiliselerin statüsü din ve devlet arasındaki ilişkilerden etkilenmektedir.
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e)
Batı’da din sosyolojisi araştırmalarının çoğunda Kiliseye devamlılık oranları
üzerinden sekülerleşme analizleri yapılmaktadır.
4)
Aşağıdakilerden
değerlendirilemez?

hangisi

“mezhep

farklılaşmaları”

çerçevesinde

a)
Müslüman toplumlarda mezhep kavramı inanç ve uygulama alanlarındaki
farklılaşmaları yansıtır.
b)

Herhangi bir mezhebe bağlı olmadan da dindar olmak mümkündür

c)

İdeal tip olarak Kilise ile mezhep arasında bir hayli farklılık vardır.

d)
Mezhep farklılıkları temel dinî referansların yorumlanmasına ilişkin görüş
ayrılıklarından kaynaklanır.
e)
Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık Hristiyan dünyasındaki en derin
ayrışmaları ifade eder.
5)

Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin temel işlevleriyle ilgilidir?

a)
Tekke ve zaviyelerin yozlaşması ve amaçları dışında kullanılmaya başlanması
Cumhuriyet idarecilerinin önlem almasına yol açmıştır.
b)

Tekke ve zaviyeler tasavvufi gelenek içinde oluşmuş mistik yapılanmalardır.

c)
Tekke ve zaviyeler sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlardaki etkinliklere ev
sahipliği yaparak öncü roller üstlenmiştir.
d)
almaktadır.

Tekke ve zaviyeler geleneksel mimarinin en zarif örnekleri arasında yer

e)
Tekke ve zaviyelerde şeyhin nezaretinde sufiler, İslami gelenek içinde ahlaki
bir disipline tabi olmaktadırlar.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)b, 4)b, 5)e
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6. TOPLUMSAL YAPI, DEĞİŞME VE TABAKALAŞMA BAĞLAMINDA
DİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste sosyolojinin temel konuları arasında yer alan toplumsal yapı, değişme ve
tabakalaşma kavramları din bağlamında ele alınacaktır. Dinlerin toplumların yapısal işleyişine
olduğu gibi söz konusu işleyişin de dinî yapılara etkisinden söz etmek mümkündür.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
sahiptir?
3)

Bir toplumsal yapının durağanlığından söz etmek ne demektir?
Geleneksel ve modern toplumlarda değişme kavramının ne gibi anlamlara
Türkiye’de toplumsal değişmenin yönü hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toplumsal Yapı

Toplumsal yapıyı kendi
işleyişi içinde kavrar.

Toplumsal Tabakalaşma

Toplumsal tabakalaşmanın
dinden kaynaklanan, din
içinde şekillenen boyutlarını
kavrar.

Toplumsal Değişme

Toplumsal değişmenin
biçimlerini, yönelimlerini,
işleyişini kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Toplumsal yapının belli
başlı biçimleri din
bağlamında ele alınır ve
karşılıklılık esası içinde
sonuçlar değerlendirilir.
Dinin hem verili toplumsal
yapı hem de kendi içindeki
tabakalaşma biçimleri
değerlendirilir.
Dinî bilgi ve kabuller
etrafında toplumsal
değişmenin farklı biçimleri
ele alınır ve çözümlenir.
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Anahtar Kavramlar
•

Aidiyet

•

Asr-ı Saadet

•

Burjuvazi

•

Cahiliyye

•

Devrim

•

Dünyevileşme

•

Fetva

•

İçtihat

•

İlerlemecilik

•

İşlevselcilik

•

Kast

•

Kimlik

•

Kölelik

•

Meşruiyet

•

Muhafazakârlık

•

Proleterya

•

Sınıf

•

Sünnetullah

•

Toplumsal eşitsizlik

•

Toplumsal kapanma
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Giriş
Toplumsal yapı, değişme ve tabakalaşma kavramları sosyolojinin en temel konuları
arasında yer alır. Her insan bir toplumsal gerçekliğe doğar; varlığını ve gelişimini içine
katıldığı toplumun yapıları içinde gerçekleştirir. Toplumsal yapı mevcut düzeni,
yapılandırılmış kurumsal şemaları ve bütün bunları kuşatan zihniyet dünyasını ifade eder.
Toplumsal değişme bu yapı üzerinden gerçekleşen hareketliliği, toplumsal tabakalaşma ise
aynı bağlamlar ekseninde oluşmuş farklılıkları özetler.
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6.1. Toplumsal Yapı
Toplumsal yapı kavramı belli bir toplumda insanların etkileşimde bulunmasına
aracılık eden ve bir arada yaşamalarına olanak veren kurumların o topluma özgü düzenini
ifade eder. Her toplumsal yapı diğer toplumsal yapılardan hem nicelik hem de niteliksel
anlamda farklılıklar gösterir. Bununla birlikte hemen her toplumsal düzen diğer bütün
toplumsal yapılarla ortak sayılabilecek özellikleri de bünyesinde barındırır. Nihayet toplumsal
yapı, toplumu oluşturan başlıca ögeleri, bunların toplumsal bütünlük içindeki yerlerini,
aralarındaki ilişkileri ve işleyişlerindeki düzenliliği içerir.
Kavram genellikle toplumsal değişme ve tabakalaşma olgularıyla birlikte ele
alınmakta ve kuramsal düzeyde değişime karşı sürekliliğin ifadesi olarak kullanılmaktadır.
Gerçekte ise bu kavramlar arasında daha derin ve karmaşık bir ilişki vardır. Örneğin
toplumsal yapının ögeleri her zaman dinamik süreçlerin ürünü olduğu gibi, bu süreçler uzun
dönemde toplumsal değişime de yol açabilir.
Toplumsal yapı; fiziksel çevre, nüfus, toplumsal ilişkiler, kültür ve tabakalaşmanın
karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen bir organizmaya işaret eder. İnsan içinde doğduğu
dünyayla başta fiziksel çevre olmak üzere, toplumsal sistem, tabakalaşma, kültür, din,
ekonomi, gelenek ve kurumsal pratikler eşliğinde temasa girmektedir. Bireyin kimliği ve
toplumsallaşma süreçleri bu mecrada gerçekleşir. İnsan ve toplum, bu iç içe geçmiş yapısal
organizasyonu dikkate almaksızın, bütün bunları hesap dışı sayarak kendini gerçekleştiremez.
Bu bağlamda toplumsal yapı çeşitlenmiş ilgilerin, kökleşmiş ya da aşınmış yapıların, hatta
kendi kendini yenileme ihtiyacından mütevellit gerilim ve sarsıntı süreçlerinin bakiyesinden
oluşmaktadır. İster uyumlu ve itaatkâr ister muhalif ve isyankâr olsun her bir insanın bir
şekilde hesaplaşmak ve kendi adına tercihte bulunmak zorunda olduğu sosyal düzenek
kendisini öteden beri kurmaya çalışan mevcut toplumsal yapıdan başkası değildir. Aslında her
insan kendini içinde bulduğu dünyanın eseri olduğu kadar onu değiştirmeye muktedir bir
perspektifin de ajan ve aktörüdür. Sonuçta toplumsal yapı insanların pratiklerini
şekillendirirken bu pratikler de toplumsal sistemleri oluşturur ve yeniden üretir.
Toplumsal yapı kavramı sosyolojik incelemelerde bir temelden hareket etme
zorunluluğundan kaynaklanan ana bir çerçeveye işaret eder. Bir toplumsal eylemin sosyolojik
analizi her şeyden önce o eylemin içinden çıktığı yapıyı çözümlemeyi gerektirir. Toplumsal
sahada gerçekleşen hareketlilik, durağanlık veya cevvaliyet her şeyden önce orada, o
bağlamda oturmuş birtakım yapılara dayalı olarak gerçekleşmektedir. Toplumun genelgeçer
özelliklerine yönelik dikkatli bir ilgi, yapısal yönlerini ihmal ederek araştırmasını
gerçekleştiremez.
Bir toplumsal yapıyı belli başlı nitelikleriyle birlikte kavramak için o yapıda olup
bitenlerin sosyolojik perspektifler içinde çözümlenmesini mümkün kılacak donelere ulaşmak
gerekmektedir. Çünkü toplumsal yapı, toplumsal davranışlarda tekrarlanan kalıplar ya da bir
toplumsal sistemin veya toplumun farklı ögeleri arasındaki düzenli ilişkiler için kullanılan
esnek bir çerçevelendirmeden ibarettir. Soy, sop, aidiyet gibi farklı bağlarla zaman içindeki
sürekliliği kurulan toplumda sistem; din, kültür, gelenek, ekonomi ve siyaset gibi kurumlar

139

aracılığıyla inşa edilmekte ve böylece söz konusu yapının temel bileşenleri arasında yer alan
normlar, değerler ve toplumsal roller de bu hayatın akışını yönlendirmektedirler.
Yapı kavramının insan toplulukları için kullanılan yerleşik bir terim hâline gelmesi 19.
yüzyıla kadar götürülebilir. Özellikle biyoloji alanındaki çağrışımları başta Herbert Spencer
olmak üzere bazı 19. ve 20. yüzyıl sosyologlarının düşüncelerinde belirgindir. Spencer’a göre
toplum bir organizmadır; onun karşılıklı bağımlılık içindeki parçaları da canlıların
anatomisini andıran bir yapı oluşturur. Marx’ın düşüncesinde ise yapı kavramının geleneksel
anlamlarından biri olan inşaat etkinliğinin kavramsal izdüşümleri vardır. Marx’a göre
toplumun ekonomik yapısı üzerinde hukuksal ve siyasal bir üstyapı yükselir. Spencer ve
Marx’tan bu yana sosyal bilimciler toplumsal yapı kavramı konusunda anlaşamamakla
birlikte tanımlarında bazı ortak ögelere yer vermişlerdir. Genel kabule göre toplumsal
birimlerin zaman içinde belli bir süreklilik gösteren, karşılıklı ilişki içinde olan ve hem bir
bütün olarak o toplumsal birimin işleyişini, hem de tek tek üyelerinin etkinliklerini büyük
ölçüde belirleyen ya da etkileyen ögeleri vardır ve bunlar toplumsal yapıyı oluşturur. Bir
başka ifadeyle toplumsal yapı kavramı insanların eylemlerini seçmede tümüyle özgür ve
özerk olmadıkları, toplumun ve toplumsal ilişkilerin kısıtlamalarına bağlı kaldıkları
düşüncesini öne çıkarır.
Gerçekten de toplumsal yapının yeterli bir sosyolojik perspektife sahip olmaksızın
gerçekleştirilecek bir analizi bireyin irade ve hürriyetinin bu yapının baskı ve ağırlığı
karşısında hiçbir şekilde kendini ifade edemeyeceği yönünde bir yanılsamaya yol açabilir.
Yapının sosyal fonksiyonu olduğundan fazla abartıldığında, insan eylemliliğinin etkinliğini
kaybedebileceği dolayısıyla da nedensel determinizme teslim olunabileceği düşünülebilir.
Oysa bu yapılar insan iradesini rehin almaktan çok toplumun istikrarını güvence altına alan
kalıcı bir düzen üretmektedir. Yapıyla düzen ve istikrar arasındaki organik ilişki, sabit ve
değişken arasındaki ilişkiselliği hatırlatmaktadır. Yapıda her zaman korunması gereken ölçü
ve ilkeler, değişkende ise yeni zamanların baskı ve yönlendirmelerini dikkate alan bir değişim
modu gözlenmektedir.
Toplumsal yapılar gerçekte hâlihazırdaki verili bir durumu yansıtırken buradan sosyal
determinist temelde birtakım analizler üretmek toplumsal değişme ve tabakalaşma
bağlamındaki pek çok örneğin başka hangi saikler yardımıyla ortaya çıkabileceği
sorusunu da cevapsız bırakmaya yol açacaktır. Bir toplumsal yapının içinde yer almak
değişme ve farklılaşmanın hangi zemin üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyması, dolayısıyla
aktörlerin iradelerini neye göre, neye karşı kullandıklarını göstermesi açısından oldukça
önemli bir veri sunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri toplumsal
yapıyla değişme arasındaki ilişkinin birbirine bağlı yönlerinin olduğudur.
En genel düzeyde toplumsal yaşamın zaman ve mekânın şartlarına bağlı olarak
yapılandığı söylenebilir. Çalışma, ibadet, yemek gibi belli toplumsal eylem ve etkinlikler için
toplumsal yaşamın ritmine uygun zaman dilimleri ve mekânlar ayrılmıştır. Bu mekânların
sınırlarını belirleyen mülkiyet yapısı yetersiz miktardaki malların kullanım ve tasarrufuna
ilişkin kurallarla oluşturulmuştur. İnsan toplumlarının evrensel sayılabilecek öteki yapısal
özellikleri arasında değişen ölçülerde düzenli bir iş bölümü, zor ve şiddet kullanımını denetim
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altında tutmaya yönelik siyasal birimler, üreme ve çocuk yetiştirme kurallarını belirleyen
evlilik ve akrabalık ilişkileri ve başta dil olmak üzere üyeler arası etkileşime temel oluşturan
simgesel iletişim de yer almaktadır.
Bu nedenle bazı sosyal bilimciler toplumsal yapı kavramını toplumsal yaşamın çeşitli
yönlerini sınıflandırmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Örneğin ABD’li antropolog
George P. Murdock’un farklı toplumlardaki akrabalık sistemlerini sınıflandırmak ve
karşılaştırmak için geliştirdiği betimsel şema toplumsal yapı kavramına dayanmaktadır. Bazı
çalışmalarda ise bu kavram daha büyük kuramsal değer kazanmış, toplumsal yaşamın
anlaşılmasını sağlayan açıklayıcı bir kavram olarak yansıtılmıştır. Bunların başlıcaları
yapısalcılık, yapısal işlevselcilik ve toplumsal sınıf ve iktidar kuramları başlıkları altında
toplanmaktadır.
Toplumsal yapı kavramını işlev kavramıyla birleştiren İngiliz sosyal antropolog
Radcliffe-Brown’a göre toplum organik, bütünsel bir birimdir. Yapısındaki her bir parça
öbürleri ve bütün açısından vazgeçilmez olan bir işlevi yerine getirir. Varlığını koruyabilmesi
öteki parçaların ve bir bütün olarak toplumun sürekliliğine bağlıdır.
Radcliffe-Brown gibi Durkheim’dan etkilenen Talcott Parsons’ın yalnız ilkel değil,
karmaşık büyük toplumları da kapsayan yaklaşımında toplumsal davranış belli kültürel
değerlere uyduğu ölçüde yapısaldır. Kurumsallaşmış kültürel değer kalıplarından oluşan
toplumsal yapı iki temel sürece dayanır. Bunlardan biri üyelerin uyum sağlamayı öğrenmesine
aracılık eden toplumsallaşma, öbürü sapma niteliğinde davranışları etkisiz bırakan toplumsal
denetimdir. Merton’a göre ise toplumsal yapı yalnızca doğruyla yanlış davranışları
değerlendiren kültürel kalıpları değil gene kurumsal olan iktidar, statü ve maddi ayrıcalık ve
eşitsizliklerini de kapsar.
Karmaşık toplumlarda bu eşitsizlikler toplumsal sınıfları birbirinden ayırır. Farklı
sınıfların çoğu kez farklı, hatta karşıt değerleri benimsediği görülür. Dolayısıyla toplumda
belli değerler, yapısal işlevselcilikte savunulduğu gibi ahlaki üstünlükleri konusunda herkesin
anlaşması sonucunda değil, egemen güçlerin bunları halka kabul ettir(ebil)mesi sonucunda
yerleşebilir. Marksist görüşe göre hâkim sınıfın ideolojisi her çağda egemen ideolojiyi
oluşturur, sınıf çıkarlarını yansıtır ve toplumun sınıf yapısından kaynaklanır. Marx’ın maddi
(ekonomik) altyapı ve ideolojik (hukuksal, siyasal, kültürel) üstyapı kavramlarına dayanan
toplumsal yapı çözümlemesi birçok eleştiriye konu olsa da onun toplumsal yapı-kültür ayrımı
günümüze değin varlığını sürdürmeye devam etmiştir.
Toplumsal yapı konusunda yapısal-işlevselci görüşten ayrılan önemli bir kuram da
Yapısalcılık adıyla anılmaktadır. İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’den etkilenen
Claude Lévi-Strauss’a göre toplumun gelenek ve alışkanlıklarını hem birbiriyle ilişkilendiren
hem de açıklayan bir toplumsal yapı vardır. Bu toplumsal yapı insanların belli bir dili
konuşurken farkında olmadan uydukları dil yapısına benzer ve gözlenen toplumsal olguların
altında yatan bilinçaltı bir düzenlilik biçiminde anlaşılır. Kuramsal çalışmanın amacı bu
bilinçaltı yapısını ortaya çıkarmaktır. 1960’larda özellikle Fransa’da etkili bir akıma dönüşen
yapısalcılığın yöntemlerini uygulayarak farklı sonuçlara varan değişik yazar ve düşünürler
vardır.
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Kavrama din sosyolojisi açısından bakıldığında toplumsal yapı iki yönlü bir yaklaşım
içinde ele alınmayı gerektiren özellikler taşımaktadır. Bunlardan birincisinde doğrudan dinin
toplumsal yapısı problematikleştirilirken ikincisinde dinin verili toplumsal yapıya nasıl
eklemlendiği, bu yapıda kendine nasıl bir alan açtığıyla ilgili sorular gündeme gelmektedir.
Her din kendi mesajını bir toplumsal tasarım üzerinden takdim etme gereği duyar.
İdealize edilen toplumsal yaşamın hangi kriterlere, prensip ve ölçülere bağlı olacağı ve nasıl
sürdürülebileceği konusu dinler tarafından ayrı ayrı verilen cevaplarla somutlaştırılır. Belli bir
dine inanan kişinin dinsel bağlılık ve yükümlülüğünü yerine getirebilmesi kadar bu
beklentiler ekseninde katılacağı toplumsal yapının niteliği ve model olma özelliği taşıması da
bilhassa önem kazanmaktadır. Örneğin Museviliğin, Hristiyanlığın ya da İslam’ın nasıl birer
toplum modeli öngördükleri, kurguladıkları sosyal yapının kendi içinde ne gibi özellikler
taşıdığı önemlidir. Müslüman toplum, Musevi ya da Hristiyan toplumu, Budist ve Hindu
toplumu dendiğinde bununla sadece belli bir dine inanan insanların oluşturduğu bir örnek
topluluktan çok inanç, ritüel, kurumsal pratikler, değer ve zihniyet yapıları gibi birbiriyle
ilişkili pek çok noktaya da işaret edilmektedir. Nihayet böyle bir toplumsal yapıda inananların
kendi aralarındaki ilişki ağları, hiyerarşik düzenlemeler, dinsel görüş ayrılıkları içinde oluşan
grup ve cemaatler, inanç ya da ritüel farklılaşmalarından doğan kümelenmeler, bütün bunların
ana gövde içindeki yer ve statüleri, hatta resmî ve gayri resmî, meşru ve gayri meşru
yönelimler arasındaki gerilim hatlarının da ele alınması gerekmektedir. Başka dinlerle
ilişkiler, dinsellikteki yoğunluğa bağlı olarak gelişen özel ve kamusal alandaki dinî formlar
vs. dinin kendi toplumsal nitelikleri hakkında bir fikir verme özelliği taşımaktadır.
Özetlemek gerekirse herhangi bir dine yapı kavramı üzerinden bakıldığında onun
toplumda hangi işlevleri üstlendiği, sahiplendiği rol ve statülerinin neler olduğu, kurumsal
yapı ve gündelik yaşam alanlarını ne ölçüde dönüştürdüğü, bunlara ne düzeyde sirayet
edebildiği, etki ettiği mekanizmaları nasıl şekillendirdiği ve zihniyet yapılanmasındaki
yapılandırıcı/biçimlendirici rolleri gibi birçok yönü inceleme konusu olmaktadır. Böylece din
bütün bu karmaşık zemin içindeki yeri ve gücüyle, insan ve toplumun şekillenmesindeki
ağırlığı ve dinî gerçekliğin inşasındaki payıyla ele alınmayı ve incelenmeyi gerektirmektedir.
Dinin bu çerçevede ele alınması konusunda sosyal bilimsel ilgilerin parçalı yönelimler
içinde olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. Bu bağlamda antropoloji ve dinler tarihinin,
birinde kültüre, diğerinde de sınıflandırıcı bir şekilde dinsel özelliklere yöneldiği bir
akademik mecrada din sosyolojisi esaslı bir vazife üstlenmektedir. Din sosyolojisi hem
toplumun yukarıda söz edilen yapısal özelliklerinin sahici bir analizini sosyolojik bir bakış
açısıyla ortaya koyacak hem de niteliği ne olursa olsun incelemeye karar verdiği dinin kendi
sosyal gerçekliği içindeki yerini çözümleyecektir. Böyle bir araştırmada mevcut ilişkisellik
içinde dinin kendi özünden uzaklaştığına dair birtakım donelere ulaşılabileceği gibi karşılıklı
bir etkileşim içinde her ikisinin birden yapısal düzeyde bir dönüşüme tabi olduğuna da
rastlamak mümkün olabilecektir. Sert yapısal özellikler karşısında din yerleşik değer ve kültür
dünyasıyla uzlaşmak zorunda kalabileceği gibi mevcut yapıyı bütünüyle değiştirerek orada
hayat tasavvuruna uygun yeni bir toplumsal model de inşa edebilir. Ancak bu uyum ve
değişimin ilgili her tarafı önemli ölçüde sarsacak birtakım değişimlere yol açabileceğini de
unutmamak gerekir. Dinler de içinde yer aldıkları toplumsal yapının içkin değerleri karşısında
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yeterli bir güncellenme imkânına sahip olmadıkları takdirde pekâlâ dönüşebilir, söz konusu
sistematiğe sürece yayılan bir şekilde tabi olabilirler. Bugün toplumsal yapı söz konusu
olduğunda dinler bu yapıların dışında bırakıldığında da içine dâhil olduklarındaki gibi onları
dönüştüren ya da onlarla birlikte dönüşen bir karakteristiğe sahip oldukları pek çok fiilî
uygulamada açıkça gözlenmektedir.
Bu bağlamda İslam’ın hem cemaat hem de genel toplum yapısı üzerindeki çeşitlenmiş
varlığı üzerinde durmak uygun bir örnek olacaktır. Hz. Muhammed’in rehberliğinde kurulan
ilk İslam toplumunun yerleşik dinî ve kültürel geleneklerin dışında kendi bağımsız toplum
tipolojisini ortaya koyması zaman almıştır. Esasen her bir Müslüman İslam’ın Hz.
Muhammed rehberliğindeki Mekke ve Medine tecrübesiyle dört halife dönemindeki
uygulamaları bir örnek model olarak kabul etmekte ve bu süreci kurucu bir örnek şablon
olarak hafızasına almaktadır (Asr-ı Saadet). Pek çok araştırmacı, Müslüman toplumun
genelgeçer özelliklerini tespit ederken Müslüman zihninin idealize ettiği toplumsal modelin
tarihsel açıdan mesela ileride değil geçmişte, dolayısıyla Asr-ı Saadet’te aranması
gerektiğinin altını çizmektedir. Buna göre farklı düzeylerdeki İslamilik iddialarının kendi
güncel modellerini topluma arz ederken, ortaya konulan seçeneklerin her şeyden önce ideal
toplumsal düzen hüviyetiyle hatırlanan Asr-ı Saadet’le en başta meşruiyet bağlamında
eşleştirilmesi ve yüzleştirilmesi beklenmektedir. Yeni birtakım toplumsal dönüşümlerin de
her durumda götürülebileceği temel referans alanının Asr-ı Saadet olması, din sosyologlarının
İslam’ın ilk dönemlerindeki tecrübesinden başlamak üzere tarihin değişik dönemlerindeki
yinelenen formlarına da odaklanmalarını gerektirecektir. Böylece mülkiyet ilişkileri, ahlaki
yönelimler, devlet yönetimi, dinselliğin gündelik tasavvur dünyasına yansımaları, hukuk,
eğitim düzeni, maddi ve manevi statüler, toplumda rol ve itibar dağılımı gibi konularda
Müslümanların hem 1400 yılı aşkın tarihsel deneyimine hem de günümüzde artık dünyanın
her yerinde varlık gösteren değişik takdimlerine bakmak gerekmektedir.
Konunun diğer yönü ise dinin gerçek bir toplumsal yapıda aldığı rollerle ve üstlendiği
fonksiyonlarla ilgilidir. Burada temel sorun dinin bu toplumsal yapı içinde nerede ve hangi
pozisyonda yer aldığıyla ilgilidir. Modern sosyal bilimsel yaklaşımlarda evrimci nazariyelere
sıklıkla atıfta bulunularak dinin miadının dolduğuna/dolacağına dair kestirimlerde
bulunulmuş, var olan dinî form ve fenomenler de nevzuhur birer olgu olarak
resmedilmişlerdir. Dinin geleneksel toplumlardaki düzenleyici rolü modern toplumlarda
ancak bir halüsinasyon olarak hatırlanacak şekilde tasvir edilmektedir. Oysa durum hiç de
böyle değildir. Dinin toplumsal belirleyici, düzenleyici ve yapılandırıcı fonksiyonlarında
herhangi bir gerilemeden söz etmek mümkün değildir. Bununla birlikte günümüzde dinî
olanın ideolojik bir sertifikasyonla buluşturulması kendi aleyhine gerçekleşen ekstrem bir
tercihtir.
Dinin gerçeklik dünyasındaki yeri her zaman tartışma yaratmıştır. Klasik sosyal
bilimciler dine toplumsal yapı içinde yer bulma konusunda bir hayli zorlanmışlardır. Evrimci
ideolojik bir şemadan beslenen yaklaşımlar söz konusu olduğunda dine, toplumsal yapıdan
ayrışması an meselesi olan bir geçicilik özelliği yüklenmiştir. Öte yandan bu iddia ve
yaklaşımın geçersizliği defalarca kanıtlanmış olmakla birlikte yine de dinin toplumun merkezî
yapıları arasında yer alıp almadığı bugün de tartışılan ana konular arasında yer almaya devam
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etmektedir. Marx’ın dini üstyapısal bir kurum olarak değerlendiren analizini günümüzde takip
eden sosyal bilimciler eksik değildir.
Din de her bir insan tekinin yaşadığı serüvene benzer bir şekilde verili bir toplumsal
yapı içinde dünyaya gelmektedir. Burada dinlerin aşkın yapısının hayatla irtibat kurması ve
ona katılarak dünyevileşmesi bile söz konusudur. Dinler içinde yer aldığı toplumsal sistemin
yapısal düzenekleri arasında konuşlanmakta, bu düzenekler içinde şekillenmiş insan ve
topluluklara ulaşmaya çalışmakta zaman zaman toplumun esaslı bir ögesi olarak mevcut fiilî
durumu meşrulaştırıp güçlendirmekte bazen de eleştirel mesafesini koruyarak kendi
özerkliğini ayrıksı bir şekilde de olsa ortaya koymaktadır.
Dinin gündelik hayatın olağan seyri içindeki bu etkin rolü diğer yapısal/fonksiyonel
ögelerle birlikte toplumsal yaşamın inşasında önemli bir pozisyona dönüşmektedir. Hayatın
akışında ve yönlendirilmesinde koyduğu normlarla ve ürettiği değerlerle din sonuçta bireyin
kişilik, kimlik ve tahayyülünün oluşumunda başat bir rol üstlenmektedir. Öte yandan da
içinde yer aldığı toplumun bilişsel ve kültürel sermayesi etrafında müzakereye tabi
tutulmakta, o dinin müntesipleri bir şekilde kendi toplumsal kabul ve alışkanlıklarıyla
muhatap oldukları dinin iddiaları arasında bir uzlaşı ve tutarlılık arayışına girmektedir.
Nihayet bireyin ve toplumun iç huzurunu sağlamaya dönük bu pazarlık yerleşik toplumsal
düzeni tahkim edebileceği gibi onu bütün bu dinamikleriyle birlikte gözden çıkarmayı
gerektirecek yeni bir sosyal hareketliliğe de yol açabilmektedir. Dinin yerleşik yapıların içine
kendi gerçekliğiyle müdahale etmesi hiçbir şekilde sürpriz değildir. Tarihte bütün dinlerin,
içinde yer aldıkları toplumsal yapılarla aralarında en azından başlangıç etaplarında ciddi
gerilimler ortaya çıkmış; bu bağlamda toplumun dinî, kültürel ve ekonomik bakiyesiyle yeni
dinin öğretileri arasındaki mesafe toplumsal reaksiyonlara neden olmuştur. Buna örnek olarak
Roma İmparatorluğu’nun pagan yapılanmasıyla Hristiyanlığın ilk evrelerindeki karşılaşmalar
verilebilir. Bir karşılaşma, yüzleşme ve hesaplaşma periyodunda ilerleyen bu etaplarda hem
din hem de imparatorluk düzeni ilerleyen süreçlerde daha derin bir veçhede buluşmak üzere
uzlaşmışlardır.
İslam’ın bir din olarak toplumun yerleşik yapılarıyla ilk karşılaştığı Mekke ve Medine
dönemlerinde de aynı hususlar söz konusudur. Mekke’nin mevcut yapısı genel olarak
geleneğin ürettiği temsilleri ifade etmek üzere Kur’anî ifadeyle cahiliyye kavramıyla
betimlenmiştir. Toplumsallığın en bariz biçimde kabile birimi içinde oluştuğu Mekke’nin
sosyal düzenindeki belli başlı aktörler, hemen bütün kurumsal aygıtlarıyla İslam’ın mesajına
karşı kendilerini perdelemeyi tercih etmişler, İslamiyet’te kendi sosyal düzenlerine yönelik bir
tehdit algılamışlardır. Hz. Muhammed, hiç kuşkusuz aynı toplum içinde doğmuş ve kişiliği ve
insani formasyonu bu sosyal dünyada şekillenmiştir. Etrafındaki insanların onun
güvenilirliğine işaret etmek üzere kullandıkları Muhammedü’l-Emin ifadesi içinden çıktığı
toplumun normatif yapısı içindeki ahlaki idealleri yansıtmaktadır. Mekke’nin sosyal yapısı
içinde köklü aileler ve bunların başını çektiği kabile örgütlenmeleri; toplumsal hafıza; kültür
ve gelenek içinde tartışmasız bir değeri haiz olan Kâbe’nin Hz. İbrahim’den beri taşıdığı
kutsiyet ve mitolojiden ritüele kadar değişen türlü anlamları içinde sahip olduğu belirleyicilik;
bir ticaret merkezi olarak şehrin çekiciliği; insan ilişkileri; bilgi ve entelektüel kapasite;
otorite ve gündelik yaşam çelişkileri vs. hususiyetler içinde Hz. Muhammed kendi tebliğini
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dile getirmiştir. Bu bağlamda Hz. Muhammed’in sosyal gerçeklikten bağımsız olmaksızın
topluma sunduğu mesajlarının yine aynı lügatçe içinde kalınarak çözümlenmesi her şeyden
önce Dinî Sosyolojinin görevi olmalıdır. Ancak orada olup bitenlere bakıldığında sosyolojik
anlamda Hz. Muhammed’in tevhid, nübüvvet ve ahiret bağlamında topluma arz ettiği inanç,
ritüel ve değerler kendini kadim bir kültür ve mutlak yapılanma olarak lanse eden
Mekkelilerin yoğun tepkisine yol açmış; onun Allah’ın birliği, kendi konumunun istisnailiği
ve öldükten sonraki yaşamın nihai bir hesaplaşma olarak teyidine yönelik tebligatı, yerleşik
meşruiyet kalıplarının hemen hepsini tartışmaya açmış ve toplum kendi içinde yer alan bütün
terkip ve kombinasyonlarıyla bu mesaja karşı direnme ve karşı çıkma pozisyonunu seçmiştir.
Hiç kuşkusuz bu gerilim derinleştikçe Hz. Muhammed verili düzene tabi olması, bu
düzeneğin kayda değer bir parçası olarak yerleşik algılara yönelik eleştirilerinden vazgeçmesi
karşılığında bir pazarlığa davet edilmiş; tüm vaat ve yıldırmalara rağmen Hz. Peygamber
uyarılarına devam etmiş ve sonuçta bugünlere kadar ulaşan bir din ve medeniyet süreci o
günlerin oldukça kasvetli, çatışmacı ve dışlayıcı sosyal dünyası içinde doğmayı başarmıştır.
İlerleyen süreçlerde örneğin daha Medine’den başlamak üzere İslam’ın geniş
toplumsal kesimler tarafından ilgi ve kabul gördüğü coğrafyalarda dinin merkezî bir rol
üstlendiğine sıklıkla tanık olmaktayız. İslam’ın imparatorluk gelenekleri içinde Emevi,
Abbasi ya da Selçuklu ve Osmanlı gündelik hayat oluşumlarındaki yeri hiç kuşkusuz kuruluş
dönemlerinden farklı olmuştur. Nitekim imparatorluk yapılanmalarında din; siyaset, ekonomi,
kültür, eğitim ve statü kazanımı gibi konularda her zaman dikkate alınan temel meşrulaştırıcı
bir güç ve yer yer örtük yer yer de açık bir istinatgâh olmuştur. Böylece gündelik yaşam
örüntülerinde din ya salt bir din olarak ya da belli bir ideolojik çerçeve içinde anlamlandırma,
açıklığa kavuşturma, mobilize etme, meşrulaştırma ve tahkim etme gibi özellikleriyle
toplumda önemli bir referans özelliği taşıdığı defaatle gözlemlenebilecek bir misyon
üretecektir.
Bu çerçevede laik yönelimler içinde Osmanlı müktesebatı üzerinden Batıcı-laik
ideallerle kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti’nde dinin hangi yapısal özelliklere sahip
olduğu, sistem içindeki yerinin nasıl işlediği, devletle din arasındaki klasik sosyoloji
teorilerinin Türkiye bağlamındaki karşılıklarının neler olduğu da din sosyologlarının daha
aktüel bir örnek olarak üzerinde durmalarının gerekli olduğu konular arasında yer almaktadır.

6.2 Toplumsal Tabakalaşma
Toplum üyelerinden her birinin birbirine eşit sayıldığı ortak bir sistematikten çok,
sahip olduğu tüm farklılıklarıyla birlikte içine dâhil olduğu bütüncül bir yapıyı temsil eder.
Birey ve gruplar arasında varlığını sürdüren yapılaşmış eşitsizlikleri tanımlamak üzere
kullanılan toplumsal tabakalaşma kuramında ise bu yapıyı oluşturan kişilerin servet, prestij,
siyasal güç, eğitim ve dinsel, bilimsel ya da kültürel itibar gibi değişik ölçütlerdeki
niteliklerini koruyarak aynı bütünlük içinde diğerleriyle birlikte yaşayabilmelerinin nasıl
mümkün olabildiği sorgulanmaktadır. Sosyoloji, farklılıkların kurumsallaşma eğilimi
gösterdiği ve ayrışma noktalarının netleştiği toplumsal sistemlerde bütün bu çeşitliliğin nasıl
olup da bir düzen ve istikrara yol açabildiği sorusuna cevap aramaktadır.
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Toplumsal yapı onu yapısal düzeyde hem parçalayan hem bütünleyen tabakalardan
oluşur. Tabakalaşma ifadesi anlık ya da geçici eğilimlerle oluşan ayrışmalar değil kökleşmiş
ve bir âdete, prensibe, adap ve muaşerete tabi olmuş yerleşik yapılar için kullanılır. Toplumsal
yapı dinsel, kültürel, ekonomik ya da otorite ve güç kullanımı açısından ayrışan pek çok
tabakayı içinde barındırır. Bütün bu farklılık içeren bileşenleriyle birlikte toplum
tanımlanabilir bir düzeye ancak erişebilmektedir. Böylece toplumsal tabakalaşma, farklı
biçimlerde, toplumsal entegrasyonu anlamanın anahtar ögesi olarak sınıf ve statü grubu
oluşumu sorunları ve bu sorunların toplumsal düzen açısından doğurduğu sonuçlarla ilgilidir.
İşte bu olgudan hareketle, sınıfın ve statünün öncelikli sosyolojik kavramlar olduklarını iddia
edebiliriz.
Toplumsal tabakalaşma eşitsizlik üzerine kurulu bir farklılaşmadır. Bu eşitsizlik pek
çok ögeden beslenerek yerleşik yapıyı çerçevelendiren bir toplumsallıkta her zaman içkin
olarak yer almaktadır. Tabakalaşmayı üreten eşitsizlikler arasında biyolojik, dinsel, hukuki ve
ekonomik etkenlerin yanı sıra sosyal prestij, itibar ve asalet gibi imtiyazlı kategoriler de yer
almaktadır. Kişinin mensup olduğu aile, ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış bir aidiyet, sosyokültürel ya da sosyo-ekonomik şartlar bağlamında yakalanmış ve kullanılmış fırsatlar, etnik
ve kültürel mensubiyetler vs. tabakalaşma sisteminin kalıcı bir gerçekliğe sahip olmasında
etkili birer unsur olmaktadır. Bütün bu çeşitliliği daraltarak yeniden formüle etmek gerekirse
mülkiyet, iktidar ve toplumsal statülerin eşit olmayan dağılımı toplumda tabakalaşmayı
doğuran en temel etkenler arasında yer almaktadır.
Toplumsal tabakalaşma verili toplumsal düzenin hiyerarşik yapısına, düzenliliğine ve
işleyiş dinamiklerine işaret eder. Süreklilik kazanan her toplumsal yapı kendi içinde
birbirinden niteliksel ve işlevsel özellikleriyle ayrışan kimi kategorik kümelenmelere alan
açar. İnsan grupları arasında, toplumsal süreçlerle ilişkilerin maksat dışı sonuçlarından
kaynaklanan birtakım eşitsizlikler sistematik bir yapı özelliği kazanır ve esasen sosyoloji de
bu bağlamdaki yapılaşmış toplumsal eşitsizlikleri inceler. Buna bağlı olarak örneğin alt, orta
ve üst tabakaların her topluma özgü durumunu ortaya koyar.
Toplumsal tabakalaşmayla ilgili sosyolojik araştırmalarda üç temel soruna çözüm
aranmaktadır. Bu sorunlardan ilki sınıf ya da statü sistemlerinin, toplumsal eylem tarzlarının
kurucusu olacak şekilde toplum düzeyinde ne ölçüde egemen bir yer tuttuğunun
belirlenmesidir. İkinci sorun sınıf ve statü yapılarıyla bu oluşumun belirleyicilerini analiz
etmektir. Sonuncusu ise koşullar, fırsatlar ve sonuçlarda gözlenen eşitsizlikler ile grupların
sınıf ya da statü sınırlarını nasıl muhafaza ettiklerinin belgelenmesidir. Başka bir ifadeyle,
toplumsal kapanma sorununa el atıp, grupların kendi ayrıcalıklarını korumalarını, başka
grupların da aynı ayrıcalıkları elde etmeye çalışmalarını sağlayan esas dışlayıcı stratejilerin
neler olduğunu araştırmaktır.
Bu bağlamda örneğin biyolojik eşitsizlik yaş, cinsiyet ve güç gibi ölçülere dayalı
olarak ortaya çıkmaktadır. Kimi geleneksel toplumlarda altı sıklıkla çizilen bu farklılık
tabakalaşmayı besleyen en tipik eşitsizlik göstergeleri arasında yer almaktadır. Aynı şekilde
hukuksal eşitsizlik de toplumu kendi içinde yaran ve parçalara ayıran bir bölünme
yaratmaktadır. Bu bağlamda klasik Avrupa toplumlarındaki feodal yapılar hatırlanmalıdır.
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Bunun için de Avrupa Orta Çağı’nın belli başlı toplumlarını özellikle de Fransa’nın eski
rejimiyle Prusya’nın asker ve toprak sahipliği egemenliğindeki geleneksel sistemine ve
İngiltere’deki zümre sistemine göz atmak yeterlidir. Bunların hepsinde ortak olan tek özellik
hukuksal güvence ve üst statülerin kuşaktan kuşağa aktarılırken hep aynı imtiyazlı zümrenin
tekelinde olmasıdır. Yanı sıra bir diğer eşitsizlik vurgusu da ekonomiden gelmektedir.
Özellikle Sanayi Devrimi’nden itibaren önce Batı’da ardından da tüm dünyada etkisini
hissettiren bu ayrışmalar gerçekte öteden beri varlığını sürdüren bir eşitsizliğin yeniden
biçimlenmiş formlarından başka bir şey değildir. Bütün bunlarda her zaman asıl belirleyici
olan, kişinin üretimde, dağılım ve paylaşımdaki konumun farklılaşmasıdır.
Dünya ölçeğindeki uygulama biçimleri dikkate alındığında üç tür tabakalaşmadan söz
etmek mümkündür. Bunlar, kapalı, açık ve yarı açık tabakalaşma biçimleridir. Kapalı
tabakalaşmada tabakalar arası geçişten söz edilemez. Kişinin doğumundan itibaren sahip
olduğu toplumsal statü, mevki ve pozisyonu ona hayatı boyunca eşlik eder ve onu etkilemeyi
sürdürür. Kölelik ve kast sistemlerinde olduğu gibi bu tür dezavantajlı durumlardan mevcut
yapısal özelliklere atıfta bulunarak çıkmak mümkün değildir. Toplumsal düzlemde bu
tabakalar açıkça yapılandırılmıştır. Kapalı tabakalaşmada roller âdeta çakılı gibidir ve her bir
aktör kendi sınıfının, sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik kodlarının gereğini yapmak üzere
eğitilmiştir. Topluluk içinde geçerli olan gizli müfredat söz konusu durumun meşruiyetinin
devamını sağlayan açıklamalarla ilerlemektedir. Tabakalar arasındaki geçişlerde boyutları her
zaman kestirilemeyen risklerden söz etmek gerekir. Bu geçişler her şeyden önce bir kültürden
başka bir kültüre geçmek kadar zor sayılabilecek bedeller ödemeyi gerektiren ilginç süreçlere
tabidir.
Yarı açık tabakalaşma sistemlerinde görece bir rahatlamadan söz edilse de yine de
kişiler açık bir şekilde tanımlanmış sınırlara tabidirler. Miladi 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar
varlığını sürdüren zümre sistemi bu tür tabakalaşmaya örnektir. Burada da toplum; yönetim,
ülke savunması ve hukuki statü bakımından soylular halkın dinsel ihtiyaçlarına cevap veren
rahipler ve bu zümrelere hizmet veren köylüler arasında katı bir şekilde bölünmüş
durumdadır. Toplumsal yapı bu yapıyı koruyan hiyerarşi üzerinden işlemektedir. Bu sistemde
her tabakanın hak ve yükümlülükleri yasal teminat altına alınmıştır. Tabakalar arasında geçiş
genellikle zor ve yaygın olmayan bir tercih olsa da yine de mümkündür. Nitekim zenginleşen
tüccarlar krala yaptıkları yardım karşılığında soyluluk unvanı alabilmektedirler.
Açık toplumsal tabakalaşmada ise daha çok modernleşme süreçlerinin ürettiği
koşullarda ortaya çıkan yeni toplumsallıklar devreye girmektedir. Açık toplumsal
tabakalaşma, özellikle sanayi devrimi sonrasında ekonomik yapıların değişmesi ve siyasi
erkin hukuki düzeyde tüm vatandaşları eşit görmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Sınıfsal yapı
ve çelişkiler varlığını yer yer acımasız bir şekilde korumakla birlikte aralarındaki geçişler
herhangi bir hukuksal denetime tabi değildir. Ancak tabakalar arasındaki geçişi göze alanlar
öncelikle geleneksel ve kültürel alışkanlıklarla baş etmek zorundadırlar.
Açık toplumsal tabakalaşma modelinde roller, statüler ve diğer sosyal temsiller
arasında hem maddi hem de manevi düzeyde bir takım hareketlilikler söz konusudur. Bu
çerçevede tanımlanmış hâliyle yatay hareketlilik fiziksel mekân üzerindeki her tür yer
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değişimini ifade ederken, dikey hareketlilikle de statüler arasındaki gidiş gelişler
kastedilmektedir.
Toplumda varlığını baskın bir şekilde hissettiren eşitsizlikler gerçekte toplumsal
tabakalaşmanın kendine özgü meşruiyetinden cesaret alarak etkisini sürekli kılmaktadırlar.
Sınıfsal eşitsizlikler, statü, asalet ve itibar farklılaşmaları, ırk ayrımı, köleliğin himaye
edilmesi, göçmen politikalarını besleyen ayrımcılık, dinsel ve kültürel referans dünyalarının
ürettiği rekabetçi öbekleşmeler vs. toplumsal tabakalaşmanın gündelik yaşam dünyasında yer
tutan biçimlerini yansıtmaktadır. Bu durum toplumsal yapı içinde bir eşitsizlik hiyerarşisiyle
kendini takdim etmektedir.
Mevcut eşitsizliklerin yorumlanıp açıklanmasında Marx ve Weber’in katkıları
önemlidir. Marx, eşitsizliklerin aşılması yönündeki sınıf analiziyle Weber ise söz konusu
eşitsizliklerin mantığını kavramaya yönelik çözümlemeleriyle dikkat çekmiştir.
Marx, toplumsal eşitsizlikleri çözümlerken sınıf kavramından hareket etmektedir.
Sınıf; belirli bir sosyo-ekonomik sistemdeki yerleri, üretim faktörleri karşısındaki konumları,
toplumsal iş bölümü içindeki rolleri, toplumsal servetten pay alma tarzları ve bu payın
büyüklüğü bakımından birbirinden ayrılan büyük insan topluluklarıdır. Kavram çağdaş siyaset
ve sosyoloji kuramlarından özellikle de Marksist toplum çözümlemelerinde merkezî bir yer
tutsa da tek başına Marksizmle ilişkilendirilmesi doğru değildir. Nitekim yurttaşlarını farklı
vergi sınıflarına ayıran Roma kamu hukukundan beri sınıf ekonomik, siyasal ve toplumsal
düşüncenin vazgeçilmez bir kavramı olarak kullanılmaya devam etmektedir.
19. yüzyıl başının Fransız tarih yazıcılığında toplumsal sınıf ve sınıf çatışmaları (sınıf
mücadelesi) kavramları tarihi anlayıp yorumlamanın aracı olarak kullanılmaya başlamış,
François Ouesnay, Benjamin Constant, Augustin Thierry, Mignet, Guizot ve Thiers bu
kavramları kullanarak İngiliz ve Fransız Devrimleri, Fransa’da Bourbon Restorasyonu gibi
tarihsel olayları açıklamışlardır. Bu yazarlar toplumsal sınıflara ve sınıflar arası çatışmalara
daha çok betimsel açıdan yaklaşmışlardır. Bununla birlikte toplumsal sınıf kavramını sistemli
olarak Marx ve Engels geliştirmiştir.
Marksist yaklaşımlara göre toplumsal sınıflar insanlık tarihinin sürekli (öncesizsonrasız) kurumları değillerdir. Toplumun gelişmesinin belli bir aşamasında ortaya çıkar,
toplumla birlikte dönüşüme uğrar ve sınıfsız (komünist) toplum kurulduğunda da yok olurlar.
Tarihin bu akışını kavramakta başlangıç noktası insanlık açısından maddi varoluşun taşıdığı
önceliktir. İnsan türü maddi varlığını bilinçli ortaklaşa eylem yani toplumsal emek aracılığıyla
gerçekleştirir. Bu emeğin yarattığı toplumsal ürün iki temel parçaya bölünür: Gerekli ürün
ve toplumsal artık ürün. Toplumsal artık ürün, anlamlı bir büyüklüğe erişmedikçe toplumun
sınıflara bölünmesi olanaksızdır. Buna karşılık toplumsal artık ürünün anlamlı ölçüde
büyümesine ve gittikçe artmasına karşın toplumun büyük çoğunluğu hâlâ gündelik çabalarının
esaslı bir bölümünü maddi geçim araçlarının üretimine ayırmak zorundaysa toplumun
sınıflara bölünmesi kaçınılmazdır. Toplumsal artık ürün gerekli ürünün çok küçük bir insan
emeğiyle üretilmesine elverecek kadar büyüdüğünde ise sınıfsız toplumun maddi temeli
hazırdır. Bu mantık zincirinde toplumun sınıflara bölünmesi, bir kesiminin toplumsal artık
üründen geçinerek maddi üretim zorunluluğundan kurtulması olarak anlaşılmaktadır.
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Dolayısıyla sınıflara bölünmüş bir toplumda farklı sınıflar arasındaki ilişki taraflardan birinin
ötekinin emeğiyle geçindiği antagonist, sömürücü bir ilişkidir. Marksizmden etkilenmiş
sosyolojik yaklaşımlar ile karşıtları arasındaki temel ayrım burada yatmaktadır.
Geniş anlamda kültür ve uygarlık birikimi işlevini elinde tutan sınıf ya da sınıflar ile
dolaysız maddi üretim işlevinde uzmanlaşmak zorunda kalan sınıf ya da sınıflar arasındaki
çatışma çoğu zaman maddi üretimin bölüşümü, bazen de var olan toplum düzeninin
korunması ya da aşılması üzerinde odaklaşır. Bireylerin bu çatışmanın hangi yanında yer
aldıklarını, yani üst ve alt sınıfların hangisinden olduklarını, toplumun mülkiyet ilişkileri
sistemindeki konumları belirler. Mülkiyet ilişkileri ise toplumun ekonomik yapısına
damgasını vuran bütün bir toplumsal ilişkiler sisteminin (üretim ilişkileri) hukuksal
ifadesidir. Marx’a göre kapitalizmde sınai üretim araçlarının mülkiyetini elinde tutan
sermayeciler (burjuvazi) toplumun egemen sınıfları arasında yer alır; toplumsal servetin
gerçek yaratıcıları ise sermayecilere emek güçlerini ücret karşılığında satmaktan başka geçim
yolları olmayan işçilerdir (proletarya). Sermayecilerin ekonomik yaşamdaki egemenlikleri;
siyasal yaşam, devlet ve düşünsel, sanatsal, ideolojik üretim üzerinde de egemenlik
kurmalarına olanak verir. Marksizmin bilinen bir tezine göre toplumsal bilinci belirleyen
toplumsal varoluştur. Egemen sınıf toplumsal artık ürünü, dolayısıyla toplumun tümünü
denetlediği içindir ki egemen sınıfın ideolojisi her çağın egemen ideolojisidir. Ama bu onun
çağın tek ideolojisi olduğu anlamına gelmez. Eski egemen sınıfların ideolojilerinin kalıntıları,
ara sınıfların (örn. kapitalist toplumda küçük burjuvazinin) ideolojileri ve yükselen yeni
sınıfların ideolojileri toplumda yan yana var olur. Büyük toplumsal dönüşümlerin öncesinde
genellikle yoğun bir ideolojik sınıf mücadelesi yaşanırsa da bir toplumsal sınıfın, toplumsal
artık ürünü denetlemeksizin, yani ekonomik egemenlik kurmaksızın ideolojik egemenliği ele
geçirmesi olanaksızdır.
Marx’ın sınıf çözümlemesinde maddi etkenler ve toplumun ekonomik temeline
atfettiği ağırlık daha sonraki bazı sosyal bilimciler tarafından eleştirilmiştir. Bu sosyal
bilimciler arasında belki de en önemlisi Max Weber’di. Marx’ta toplumsal farklılaşmanın kilit
ögesi toplumsal sınıfken Weber eş önemde iki etken daha ortaya atmıştır: Toplumsal statü ve
iktidar. Kimi çağdaş yorumlarda Weber’in görüşlerinin Marx’ınkilerden farklılığına vurgu
yapılsa da ikisi arasındaki benzerlikler de göz ardı edilemeyecek derecededir. Weber de
mülkiyet ve mülkiyetten yoksunluğu bütün sınıf durumları için temel kategoriler olarak
görmekte; sınıfı yaratan etkenin ekonomik çıkar olduğunu savunmaktadır. Toplumsal
katmanlaşmayı dayandırdığı etkenlerden biri olan toplumsal statüyü ise bir ailenin yaşam
tarzının sağladığı saygınlık, o aileye miras kalmış saygınlık ya da aile üyelerinin işleriyle
tanımlamaktadır. Dolayısıyla toplumsal statü çoğunlukla o ailenin üretimine ya da
mülkiyetine değil, tüketimine dayanmaktadır. Oysa, tüketimin dayanağı bir gelir kaynağı
üzerindeki denetim ya da mülkiyet olduğundan, toplumsal statünün asıl belirleyicisi de sınıf
olmaktadır. Weber’in katmanlaşmayı dayandırdığı sonuncu temel olan iktidar, bir insanın ya
da grubun bir toplumsal eylem içinde kendi iradesini o eyleme katılan başkalarının direnişine
karşın gerçekleştirme gücüdür. İktidarı bazıları iktidar için, bazılarıysa ekonomik
üstünlüklerini artırmak için talep etmektedir. İktidar ekonomik biçimlere (örn. büyük
şirketler) bürünebileceği gibi siyasal biçimlere (örn. siyasal partiler) de bürünebilir.
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Toplumsal tabakalaşma sisteminin anahtar kavramları arasında yer alan sınıf kavramı
aslında statü ve itibar farklılaşmalarıyla yakından ilişkili bir kavramdır. Kendini her zaman
avantajlı olarak gören sınıflar, yaşamları boyunca bu statülerinin devamı yönünde siyasi,
kültürel hatta dinsel atıflara ihtiyaç duyup kendi durumlarını meşrulaştırma gereği duyarken,
dezavantajlı gruplar da ya fiilî durumlarını kabullenebilecek bir zihniyet yapılanmasında karar
kılmakta ya da mevcut çelişkilerinin aşılması yönünde başta sınıf atlama olmak üzere daha
dinamik bir örüntüler toplamıyla ilişkiye geçerek kendi yerlerinden duydukları sıkıntı ve
rahatsızlığı bir dile ve eyleme dönüştürmektedirler. Benzer biçimde, sınıf, ırk, yaş ve
toplumsal cinsiyet farklılıklarının karmaşık biçimde iç içe geçmesi, modern toplumlarda
toplumsal tabakalaşmanın çok yönlü süreçlerini inceleyen araştırmacıların ilgisini daha çok
çekmeye başlamıştır.
Çağdaş yorumcular arasında hem toplumsal statü ve iktidarı toplumsal sınıfın birer
türevi olarak ele alıp Marx ile Weber arasındaki mesafeyi azaltanlar, hem de sınıf ve statüyü
bağımsız toplumsal katmanlaşma etkenleri arasında göstererek bu iki düşünür arasında köklü
bir karşıtlık kurmaya çalışanlar vardır.
Toplumsal hareketlilik, birey, aile ya da grupların mekânda (fiziksel ya da coğrafi
hareketlilik), toplumsal hiyerarşi ya da tabakalar arasında yer değiştirmesidir. Eğer kişinin
toplumsal rolü, özellikle de mesleği değiştiği hâlde sınıfsal konumu değişmezse, bu durumda
yatay hareketlilik söz konusudur. Toplumsal rolün değişmesi toplumsal sınıf konumunda da
değişikliğe yol açarsa, dikey hareketlilik söz konusudur. Dikey hareketlilik yukarıya ya da
aşağıya doğru olabilir. Örneğin bir işçi, işadamı olursa yukarı doğru; toprak sahibi bir soylu
devrim sonucunda her şeyini yitirirse aşağı doğru sınıf değiştirmiş olur.
Devrimler söz konusu olduğunda ise sınıf yapısı tümüyle değişmektedir. Ancak
toplum köklü bir şekilde yeniden örgütlendikten sonra toplumsal hareketliliğin hızı
düşebilmektedir. Öte yandan toplumsal hareketlilik, birey ya da grupların yoksul tarım
bölgelerinden daha zengin kentsel bir bölgeye göç etmeleri durumunda olduğu gibi, daha
yavaş değişmelerle de gerçekleşebilir. Uluslararası göç, tarih boyunca önemli bir yukarı doğru
toplumsal hareketlilik etkeni olmuştur. 19. yüzyılda Avrupalı işçi ve köylülerin Amerika’ya
göç etmesi bunun bir örneğidir. Öte yandan Batı Avrupalıların sömürgeci yayılma süreçleri
bazılarını zenginleştirirken başkalarının köleleşmesine yol açmıştır.
Din sosyolojisi araştırmalarında toplumsal tabakalaşma başlığı altında iki temel hususa
yer verilmektedir. Bunlardan birinde dinin toplumda ürettiği kendine has tabakalar ele
alınırken diğerinde de mevcut toplumsal tabakalaşma biçimlerinde aldığı rol ve pozisyon
çözümlenmektedir.
Belli bir toplumsal gerçekliğin içinde varlık bulan dinler her şeyden önce yerleşik
sistematiğe bir eleştiri geliştirerek mesajlarını kitlelere açmaktadırlar. Evrensel iddialar
taşıyan hiçbir din kurulu düzenle arasındaki mesafeyi tanımlamaksızın kendi mesajını iletme
çabasına girmez. Dinlerin yerleşik toplumsal statülerle, rol ve sınıflarla en azından kuruluş
aşamasında uzlaşması enderdir. Hiç kuşkusuz kimi toplumsal yapılarda din ile toplum daha
başından itibaren iç içedir ve realitedeki din aslında yapısal organizasyonun da esaslı bir
parçasını oluşturmaktadır. Nitekim pek çok Uzak Doğu kaynaklı dinde özellikle de Hind
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dinlerinde ortaya çıkan görüntüler, bu duruma örnek olarak gösterilmektedir. Nitekim Hind
toplumlarının ayrılmaz bir parçası olan kast sistemi aynı zamanda dinsel bir temellendirmeye
de sahip olan kalıcı bir form özelliği taşımaktadır.
Dinlerin yapısal düzeyde ortaya koydukları tabakalaşma sistemleri inanç, ritüel, bilgi
ve ahlak alanlarındaki yönelimleriyle birbirinden farklılaşır. Kurumsallaşmış her din bir
yandan içinde yer aldığı toplumda etkin bir yapı özelliği ortaya koymaya çalışırken bir
yandan da varoluşsal talepleriyle yerleşik düzen arasındaki mesafeyi kendi lehine olmak
koşuluyla düzenlemeye çalışmaktadır. Hristiyan geleneğinde dinî sınıfsal yapıları yansıtan
Kilise ve rahip örgütlenmeleri ya da İslam geleneğinde yer alan ulema, mezhep, tarikat ve
halk İslam’ı gibi kategoriler bu bağlamda değerlendirilebilecek örnekler arasında yer
almaktadır.
Her dinde olduğu gibi İslam’da da hayatın mukaddes metin çerçevesinde inşa
edilmesi söz konusudur. İslam’ın temel kaynakları arasında yer alan Kur’an ve Sünnet
Müslüman hayatının da temel zihniyet örüntülerini belirler. Tevhid temelli olarak İslam
adil/eşitlikçi bir hayat tarzını öneren fiiliyatıyla gündelik yaşam alanlarındaki değişimi ve
yaşam akışkanlığı ve yoğunluğu sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözümünde içtihat
mekanizmasının devreye sokulmasını zorunlu kılar. Bu bağlamda bidat (: bid’at) ile içtihat
(: içtihad) arasındaki farka özellikle dikkat etmek gerekecektir. İçtihad, yeterlilik özellikleri
taşıyan takva sahibi ulemanın, dinin temel sabiteleriyle zamanın değişen tabiatı arasındaki
bağın dengelenmesini sağlamak üzere giriştikleri dinamik bir çabadır. Müçtehit, hayatın
hemen her alanında nihai prensibin İslam tarafından verilmiş olması gerektiği düsturuyla hem
kaynaklara vukûfiyeti hem de dünya hâllerine ilişkin sahici bilgileriyle sonuçta bir öneride
bulunmaktadır. Öte yandan İslam kendi varlığını her türlü siyasi ve kültürel müdahaleye karşı
korumak üzere bidat kavramını işlevselleştirmiş ve bunu sürekli hatırlanması gereken bir
kriter olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle dinsel yenilik ya da dini içinde bulunulan zamanın
şartları içinde yeniden yorumlamak isteyenlerin bidatçilik suçlamalarını ortadan kaldıracak
özenli bir tutuma sahip olmaları beklenir. İslam’ın ilerleyen dönemlerinde farklı yorum ve
polemiklere konu olsa da bidat kavramıyla kastedilen dinde olmayan bir yeniliğin dine
eklemlenmesi ve onun bu hâliyle dinî bir özellik taşımasına müsaade edilmesidir. Dinin aslî
özelliklerinin bozulması endişesi Müslümanları, dinsellik iddiası taşıyan her türlü girişime
karşı kendi metodolojisi içinde tedbir üretmeye zorlamaktadır. Böylece içtihadın varlığı ve
sürekliliği dinî yetki ve otoritenin bütün zaman ve zeminlerde etkin olmasını mümkün
kılarken, bidata karşı ise dinin fantastik ve ucuz ilgi ve beklentilere teslim olmaması
yönündeki dikkat ve tedbir gündemdedir.
Dinî hayatın belli başlı kategorileri arasında yer alan müntesiplerinin toplum içindeki
hiyerarşik örgütlenmeleri her dinde olduğu gibi İslam’da da resmî ve gayri resmî düzeyde
işlerlik kazanan kendine özgü yapılar üretmiştir. Dinin devlet gücüne hem doğrudan sahip
hem de bu gücün işlevsel bir parçası olarak yer aldığı durumlarda süreç içinde gelişen ve
çoğalan ilgiler din bürokrasisini doğurmuştur. Dinî yorum tekelinin parçalanması, dinî görüş
ayrılıkları gibi grup dinamiklerini etkileyen farklılaşmaların yanı sıra dışarıdan gelen eleştiri
ve müdahaleler de dinsel örgütlenme biçimleri üzerinde ciddi değişiklikler yaratmış; bu
bağlamda ortaya çıkan ekol ve mezhepler de giderek birbiriyle rekabete girişen yeni dinî
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kümelenmelere, cemaat ve gruplaşmalara yol açmıştır. Kelami ve fıkhi mezhepler, tasavvuf
ve tarikatler bu süreçlerde ortaya çıkmış ve kurumsallaşmışlardır. İslam’ın kendi dinî evreni
içinde ürettiği toplumsal yapıda bir tabakalaşmadan söz etmek güçtür. Soyutlama düzeyinde
dile getirilen tasnifler maddî bir göstergeden çok doğrudan zihniyet yapılarındaki ayrışmalara
işaret eder. Örneğin İslam, Allah’tan sakınma ve O’na yakın olma şeklinde
tanımlanabilecek takva kavramını, olası dinî hiyerarşinin olmazsa olmaz bir kriteri olarak
takdim etmektedir. Dinlerin kurumsallaşma pratiklerinde zaman zaman sınırları zorlayan
tercihlerle karşı karşıya gelmek tabii ki mümkündür. Bu durumda âlimler (ulema), dinin asli
kodlarını hatırda tutarak gereken düzenlemeleri yapmak ve istikametten ayrılan topluma
(ümmet) doğru yolu göstermekle yükümlüdürler.
Öte yandan toplumsal tabakalaşma bağlamı din sosyolojisi araştırmalarında daha çok
eksik bir şekilde meşruiyet kavramı eşliğinde değerlendirilmiştir. Toplumsal tabakalaşma
sorunu ele alınırken dinlerin toplumsal yapıyı ıslah etmek, dönüştürmek ve yeniden inşa
etmekten çok kurulu düzeni tahkim etmek gibi bir rol üstlendiği vurgulanmakta, bu iddia
içinde kast ve kölelik sistemleri hatırlanmaktadır.
Dinin kendine hazır bulduğu toplumsal yapılarla kurduğu ilişkide bizzat kendisi olarak
ortaya ne koyduğu/koyabileceği tartışması yapılmaksızın onun verili yapıya neredeyse
gönüllü sayılabilecek bir ilgiyle tabi olduğu ima edilmeye çalışılmakta ve bir anlamda dinin
gönülsüz de olsa yatıştırıcı, takviye edici ve meşrulaştırıcı bir güç olarak devreye girdiği iddia
edilmektedir. Hatta bu yöndeki yaklaşımlar, tezlerini tescil ettirmek adına klasik sosyolojinin
kurucu isimleri arasında yer alan Marx’ın, ünlü aforizmasına da sık sık atıfta
bulunmaktadırlar. Marx’ın dini kitlelerin afyonu olarak resmeden anlayışı, gerçekte Batılı
toplumlarda Kilise ile genel toplum yapısı arasındaki ilişkilerde dinsel aktörlerin
sahiplendikleri rollerden hareket etmektedir. Gerçekten de Batılı dinî tecrübe temel
alındığında özellikle Orta Çağ Avrupasına damgasını vuran Kilise örgütlenmelerinde din,
açıkça yerleşik kurumları ve siyaset yapılarını kutsayan ve bu yapıları kendi dogmatik
penceresi içinde meşrulaştıran hegemonik bir diyalektiğe sahip olmuştur. Esasen bu bağlamda
üretilen sosyolojik literatürde dinin Batılı toplumların geleneksel formlarıyla kurduğu
ilişkisinin genelleştirilebilir ve mutlaklaştırılabilir bir şekilde evrensel birer hakikat olarak
takdim edilmesi her şeyden önce Batılı tecrübeyi diğer tüm toplumlar için de tekrarlanabilir,
dahası gerekli ve uygulanabilir iyi mertebesine ulaştıran bir yaklaşımın sonucu olmalıdır.
Din ile bilim arasındaki mücadelenin, Kilise’yle feodalite arasındaki yakınlığın başka
yapılarla nasıl bir gerilim yaşadığına, bu gerilimin hangi dinamiklerin ürünü olduğuna ve
nasıl bir süreklilik içinde günümüze kadar taşındığına, bu güzergâh içinde kalmak koşuluyla
Rönesans, Reform Hareketi, Aydınlanma ve yine aynı çerçevede Fransız İhtilali ve Endüstri
Devrimi’nin birbirini tetikleyen etkilerine dinin siyasallaşmış kurumsal gövdesini de dikkate
alarak bakmak gerekir.
Dinin, Kilise üzerinden Batılı toplumsal gerçeklik içinde ürettiği bakiye bugün pek
çok sosyal bilimci tarafından ele alınıp sorgulanmakta, bu bağlamda günümüze kadar ulaşan
dinî ve kültürel hasılanın tek tek her bir aktör üzerindeki bedelleri de disiplinlerarası bir bakış
açısı içinde yeniden ele alınmaktadır.
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Öte yandan dinlerin toplumsal ilişki ağlarını, iktidar ve mülkiyet biçimlerini
meşrulaştırmada emsalsiz bir rol üstlendiğine dair genellemeci yaklaşım ve iddiaları
kanıtlamak üzere Hind toplumlarında yer alan kast örgütlenmesi örnek verilmektedir. Kast
sistemi; Hindistan’da uygulanan, Hinduizm inançlarından kaynaklanan ve sınıf farklılıklarına
dayanan sosyo-kültürel ve dinî bir sistemdir. Bu yapıda halkın ayrıldığı sınıflardan her birine
kast denmektedir. Sözlük anlamıyla kast, töresel temizlik kuralına göre birbirinden
ayrılan toplumsal gruplara mensup üyelerin itibar, iş, ikamet yeri ve diğer sosyal
ilişkilerinin miras yoluyla düzenlendiği; alt ve üst tabakalar arasında karşılıklı
geçişliliğin yasaklandığı, dört temel kasttan oluşan bir toplumsal tabakalaşma biçimidir.
Terminolojik anlamda ise Kast, aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle bir birine
sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik şeklinde tanımlanmaktadır.
Kast yapılanmasında yer alan dört temel tabakada brahmanlar din adamları ve
bilginleri; kşatriyalar askerler ve soyluları; vaişyalar tüccarlar, toprak sahipleri, çiftçiler ve
zanaatkârları ve son olarak da südralar işçilerin bulunduğu sınıfı ifade eder. Bunların dışında
yer alan ve kast sistemine dâhil edilmeyen paryalar ise toplumsal statüleri bütünüyle yok
edilmiş bir sosyal grubu ifade etmektedir. Hind dinî sistemi, reenkarnasyon ve varna öğretisi
kast yapılanmasının devamlılığını sağlayan ikna mekanizmaları arasında yer almaktadır.
Kast, kapalı bir toplumsal tabakalaşma sistemi olup; bireyler, kast içindeki statülerine
doğumlarıyla birlikte sahip olmakta ve bu statüleri hayatları boyunca aynı kalmaktadır. Bu
nedenle kast üyeleri edinilmiş bir statüye sahiptir ve bu statülerini değiştirme olanakları
yoktur. Böylece birey, kendi iradesiyle tercih olanağı olmadığı bir kastın içinde doğmakta ve
bu pozisyonunu yaşam boyu sürdürmektedir. Bu nedenle bireyin toplumsal konumu, ailesinin
konumuyla aynı olmaktadır. Aynı sosyal kategorideki insanların birbirleriyle evlenilmesine
izin verilmektedir. Kastlar arası evlilik kesinlikle yasaktır. Bu şekilde, mevcut kastların
saflığının korunduğu düşünülmektedir.
Hind toplumsal sisteminde kendisine köklü ve güçlü bir dinsel meşruiyet bulan kast
yapılanması, bu toplumun din ve tabakalaşma süreçlerini değerlendirirken sık sık başvurulan
bir referans özelliği taşımaktadır. Hind dinlerinin kast sistematiğini olumlayan ve tabakalaşma
modelini kutsayan yapısı din ve toplum ilişkilerini soğukkanlı ve nesnel bir şekilde tartışmayı
gerektirmektedir. Her şeyden önce Hind dinlerinde mevcut kast yapılanmasının kendisi dinî
bir gereklilik olarak kodlanmıştır. Yani bu tabakalaşma süreçlerinin işleyişi hem Hind dininin
icapları arasında yer almakta hem de bu yapı toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
gerçekliğinin üzerine oturduğu ana düzeneği ifade etmektedir.
Dinlerin temasa geçtiği yapılar içinde özünü yitirmesi, içine katıldığı toplumun
müdahalesiyle baş edemeyip müntesiplerinin dinin kendi özgün iddia ve önerilerinden, yaşam
tarzlarından vazgeçmesi pekâlâ mümkündür. Bu nedenle dinlerin kendi iç donanım ve
yeterliliklerinin seküler yapı ve tahayyüller, hâkim zihniyet yapıları ve gündelik hayatın belli
başlı mekanizmaları açısından da ele alınıp değerlendirilmesi gerekir.
Bu bağlamda örneğin; Hristiyanlığın Hz. İsa’nın tebliğ ve öğretisi etrafında şekillenen
ilk havariler topluluğu örneğindeki yapılanmasının bugün gelinen noktada hangi etki ve
süreçlere bağlı olarak dönüştüğüne de bakmak ilginç olacaktır. Hiç kuşkusuz bu süreç dinsel
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hiyerarşinin başta mezhepsel ayrışmalar ve Kilise örgütlenmeleri olmak üzere bugün ürettiği
yeni dinî hareketlerle birlikte ortaya koyduğu çeşitlilik, din ve tabakalaşma siyasetleri
konusundaki genelgeçer yaklaşımların da artık gözden geçirilmesini gerektirecektir. Aynı
şekilde ilk vahiy düzleminde ideal olarak ortaya çıkan Musevi ya da Müslüman cemaatlerinin
bugün aynı şekilde tarihsel bağlamın akışı içinde hangi noktalara evirildiğine de bakmak
gerekir.
Dinlerin kaynağı ve niteliği ne olursa olsun onun toplumsal evrene taşıyıcıları
insandır. Müslüman geleneği açısından ilerlemek gerekirse, din olarak İslam kendi hakikat
formunun her şeyin üzerinde olduğunu ve olması gerektiğini vurgulamakta ve gerek Kur’an
gerekse Sünnet üzerinden, inanan Müslümanların bu hakikati inanç ve şuurun temeline
koymalarını emretmektedir. Kur’an’daki değişik tiplemelerle (örneğin Bel’am, Haman) bu
karakterlerin düştükleri zillete atıfta bulunmaktadır. Ali Şeriati’nin Dine Karşı Din başlığı
altında resmettiği durum tam olarak bu olguya işaret etmektedir. Din onu taşıyan ve aracılık
edenlerin fiilî durumları çerçevesinde pekâlâ kendi özsel durumlarından uzaklaşabilir ve
muhatap olduğu yapının emrine koşulabilir. Dinî terminolojide bu durum günah-sevap ikiliği
içinde değerlendirilmekte, söz konusu sapmalar geri dönülebilir, onarılabilir, ıslah edilebilir
birer yanlış tercih olarak değerlendirilmektedir. Toplumsal yapıların genelgeçer işleyişi
karşısında mesela Hz. Musa’nın Firavun, Hz. İbrahim’in de Nemrut karşısındaki duruşları
kendi dönemlerinde iktidar ve otoritelerini mutlaklaştıran yapılara karşı itirazın sembolik
değerini yansıtmaktadır. İslam’ın ilk dönemlerinde de Hz. Muhammed hayatın her alanına
sirayet etmiş eşitsizlikleri küfür ve şirkin birer sonucu olarak tanımlamış ve Mekke
müşriklerini her koşulda eşitlikçi olma iddiasını temsil eden Tevhid inancına davet etmiştir.
Pek çok sosyolog başta Marx, Weber ve Durkheim olmak üzere dinden
kaynaklanmayan tabakalaşma süreç ve yapılarının analizini yapmışlardır. Dinin kendisini
yapılandırmasından kaynaklanan ve toplumsal alanda da kendisiyle özdeş bir şekilde ilerleyen
kast gibi yapılar ise genellikle din ile toplum ve devlet arasındaki ilişkiler bağlamında ele
alınmakta ve bu bağlamda da yine Marx, Weber ve Durkheim’ın değerlendirmeleri en çok
başvurulan referanslar arasında yer almaktadır. Marx, dini söz konusu ilişkisellik içinde
egemen güçlerin ideolojisi olarak açıklarken, Weber buradaki ilişkiyi statü ve gelenek
kavramlarıyla anlaşılır kılmaktadır. Durkheim için ise din ve yerleşik tabaka sistemi aslında
toplumsal sistemin devamlılık ve sürekliliğini teminat altına alan bir kolektiviteyi
yansıtmaktadır. Bu meyanda özellikle Weber, din ile ekonomi arasındaki ilişkiye atıfta
bulunarak, hiçbir sosyal yapının dinden bağımsız bir şekilde çözümlenmesinin mümkün
olmadığını iddia etmiştir. Ona göre din ile hayat ve sosyal dünya arasında iç içe geçmiş
ilişkiler söz konusudur. Bu çerçevede Protestan etiğinin kapitalizmin doğuşundaki yerine
işaret eden Weber, Katolik teolojinin aksine Protestanlıkta içkin olan tasarruf ile ödül kavramı
(sevap) arasında ilişki kurmaktadır. Durkheim için ise din her şeyden önce toplumsalın bir
temsilidir ve toplum kendi varlığını her daim din üzerinden yenileyerek somutlaştırmaktadır.
Ritüeller ve törenler; ortak bir aidiyetin oluşturulması ve bir şekilde toplumun müşahhas bir
nitelik kazanmasını mümkün kılmaktadır. Hiç kuşkusuz bütün bu yapılar toplumsal alanda
birtakım tabakalaşma formları yaratacak ve dinsel hiyerarşi Hristiyan dünya görüşünde
olduğu gibi gündelik gerçeklikle aynı hizada kendini yapılandıracaktır (Vatikan, Kilise,
rahip vs.).
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İslam geleneğinde Müslüman olmayan milletlerle ilişkiler (gayri müslim) kadar aynı
dinin farklı mezhepleri arasındaki ilişkiler de birtakım yapısal düzenlemeleri ortaya
çıkarmıştır. Cizye sistemi, giderek ortadan kalkması amaçlanan köle uygulamaları, ehl-i kitap,
zımmî vs. gibi dinsel kesimlerin dinsel nitelemeleri önemlidir. Bütün bu yapılanmalar İslam
hukuk metodolojisi içinde tanımlanmış ve işleyişi de dinî bir prosedüre bağlanmıştır.

6.3. Toplumsal Değişme
Toplumsal değişme kavramı geniş anlamda toplumsal ilişkilerde özel olarak da
toplumsal yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Sosyologlar
sadece yapı kavramı etrafındaki değişimlerle değil; normları, değerleri, davranışları, kültürel
anlamları ve toplumsal ilişkileri etkileyen değişimlerle de ilgilidirler.
Toplumsal düzlemde bakıldığında çoğu kere yapı ve değişim kavramları ikili, ama
birbirine karşıt kavramlar olarak düşünülmekte ve toplumsal değişim toplumsal yapının
sürekliliğini sağlayan iç dinamiklerinden ayrı tutulmaktadır. Bununla birlikte değişimin insan
toplumunun tipik bir özelliği olduğu ve toplumsal yapıda süreklilik ögesi olarak görülen
dinamik süreçlerin uzun dönemde toplumsal değişime yol açabileceği de unutulmamalıdır.
Toplumsal değişim kuramları bu değişimin gelişigüzel değil, belli ölçülerde düzenli
olduğu varsayımından hareket etmektedir. Eski Yunan ve Roma’dan bu yana değişim
konusunda Batı düşüncesine egemen olan üç temel yaklaşım vardır. Bunlar;
1. Gerileme, yozlaşma ya da dinsel terimlerle, ilk günahla birlikte saflığını yitirme,
2. Birbirini izleyen gelişme ve gerileme dönemlerinden oluşan çevrimsel süreç,
3. Sürekli gelişim düşüncelerini dile getirir.
Özellikle 18. yüzyıldan sonra çok etkili olan sürekli gelişim düşüncesi 19. yüzyılda
toplumsal evrim kuramlarıyla birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Toplumsal değişme
kuramları, 19. yüzyılın ortalarında, sanayileşme ile Amerikan ve Fransız devrimlerinin
peşinden demokrasi ve insan haklarının genişlemesi ile birlikte başlayan ve Avrupa’yı saran
iki büyük değişim dalgasını açıklama gerekliliğinden kaynaklanmıştır. Comte, toplumsal
dinamikle ilgili tezinde, toplumların insanın bilgisinin gelişmesine bağlı olarak bir dizi
önceden görülebilir aşamadan geçerek ilerlediği önermesini ortaya atarken; Herbert Spencer
de nüfusun çoğalması ve yapısal farklılaşma temelinde, evrimci olan bir değişim kuramı
geliştirmiştir. Marx ise büyük toplumsal değişimlerin devrimci bir nitelik taşıdığını ve bunun
da ekonomik sınıflar arasındaki üstünlük mücadelesinden kaynaklandığını ileri sürmekteydi.
Bu yönelimler 19. yüzyılda toplumsal değişim kuramlarının genel eğiliminin tarihsicilik ve
ütopyacılık yönünde olduğunu göstermektedir. Toplumdaki devinim ve hareketliliği anlama
ve açıklama çabası bu yüzyılda yoğunlaşmış, toplumsal değişim kuramları çoğalmış ve ortaya
çıkan tezlerle toplumsal değişme anlayışları giderek daha karmaşık bir hâl almıştır.
Toplumların dinselden bilimsele, ilkelden gelişmişe, basitten karmaşığa ya da
vahşilikten barbarlığa ve oradan uygarlığa doğru evrimci bir değişim çizgisi izlediğini
savunanlar arasında, toplumsal evrimi biyolojik evrimden ayrı ele alan Auguste Comte’un
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yanı sıra Herbert Spencer, E. B. Tylor ve L. H. Morgan sayılabilir. Engels’le birlikte evrimci
görüşlerden etkilenen Marx’ın toplumsal gelişme kuramının özgünlüğü, aşamalı değişim
yaklaşımını diyalektikle birleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kurama göre toplumsal
gelişim diyalektik bir süreçtir. Ona göre toplum şiddetlenen sınıf mücadelesi sonrasında
devrimci bir dönüşümle bir aşamadan öbürüne geçmekte, bu kesintili gelişmenin ardında ise
üretim güçlerinin daha uzun bir zamana yayılan gelişimi yatmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında
Durkheim ve Max Weber sürekli gelişim düşüncesine kuşkuyla bakan kuramcılar arasında yer
almıştır. Durkheim artan toplumsal iş bölümünü temel bir süreç olarak görmüş, ama bunun
anomiye yol açabileceğini belirmiştir. Weber’e göre ise Batı toplumunun gelişimi tarihte eşsiz
ve bütün diğer uygarlıklarınkinden farklıdır.
20. yüzyılın ikinci çeyreğinde özellikle işlevselcilik karşısında etkisini yitiren uzun
dönemli gelişim yaklaşımı 1950’lerde ve 1960’larda Üçüncü Dünya için önerilen
modernleşme modelleriyle yeniden ilgi uyandırmaya başlamıştır. Azgelişmiş ülkelerin Batı
örneğini izleyebileceğini varsayan bu görüşe karşı ise bağımlılık ve merkez-çevre kuramları
ile küresel kapitalist sistem yaklaşımı ortaya atılmıştır.
Çeşitli süreçlerin toplumsal değişime yol açtığı kabul edilir. Bunlardan doğal çevrenin
değişmesi insan etkinliğinden bağımsız ya da bizzat onun etkinliğinin bir sonucu olabilir.
Demografik gelişmeleri, teknolojik buluşları, ekonomik süreçleri, ideolojileri ve devlet
düzenini de toplumsal değişimin temel kaynağı sayan görüşler vardır. Değişimi öncelikle
ekonomik yapıdaki gelişmelere dayandıran en etkili kuram Marx ve Engels tarafından
geliştirilmiştir. Weber’e göre ise ekonomik gelişme ya da gerileme dinsel ideolojiye
bağlanabilir ve kapitalizmin Batı’da doğması Protestan ahlakının etkisiyle açıklanabilir.
Kuramsal düzeyde toplumsal değişimin araçları Marksizmde sınıf mücadelesi, Yapısalİşlevselcilikte ise sistem içi başka değişimlere uyum sağlama gereğidir. Yeniliklerin toplumun
üst statü gruplarından başlayarak yaygınlaşması ve büyük ölçekli planlama da toplumsal
değişimin araçları arasında sayılır.
Marksist çatışma kuramı gelenekleri, işlevselcilikle önemli temel varsayımları
paylaşmalarına rağmen farklı yönlerde gelişmişlerdir. Marksist değişim kuramı daha
proaktiftir ve insanların siyasal eylem yoluyla kendi yazgılarını etkileme becerisine odaklanır.
Mutlaka Marksist çizgide olması gerekmeyen çatışma kuramları ise, genel olarak toplumsal
değişimi bir konsensüs arayışı olmaktan ziyade sınıflar, ırklar ya da diğer gruplar arasındaki
bir üstünlük mücadelesi şeklinde yorumlamışlardır. Örneğin; Daniel Bell, modern dünyadaki
değişimin, toplumsal gerçekliğin farklı ilkelerle işleyen ve farklı hedefleri gözeten üç alanı tekno-ekonomik yapı (bilim, endüstri ve ekonomi), siyasal sistem ve kültür- arasındaki
gerilimden kaynaklandığını ileri sürerek çatışma perspektifine ilginç bir atıfta bulunmaktadır.
Oysa 19. yüzyıl teorisyenleri değişimi, toplumun her kesiminin birlikte değişeceği, total,
homojen bir süreç olarak görmüşlerdi. Daniel Bell’in modelinin akla getirdiği gibi değişimin
genellikle eşitsiz ve kısmi bir olgu olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. Örneğin
kültürel gelişmenin teknoloji, siyaset ya da ekonomideki gelişmelere ayak uyduramadığı
yerlerde kültürel gecikme yaygın biçimde gözlemlenen bir fenomendir.
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Sosyologlar değişim sorununu büyük ölçüde tikel değişim süreçlerini yakından analiz
ederek ve tanımlar geliştirerek irdelemişlerdir. Toplumsal değişim kuramları şimdilerde,
küresel toplum düzleminden aile düzlemine kadar çok geniş bir alandaki fenomenleri (kısa ve
uzun vadeli, büyük ve küçük ölçekli değişimleri) kapsamaktadır. Toplumsal değişimi konu
alan ampirik incelemelerin ortaya koyduğu problemler dev boyutludur. Tarihsel veriler her
zaman eksik ya da yanlıdır; süregiden değişimlere ilişkin uzun vadeli incelemeler yapmak da
pahalı ve zor olmaktadır. Toplumsal değişim konusunda çalışan öğrencilerin kullanmaları
gereken bazı araçlar resmî istatistikler, tekrarlanan anket araştırmaları ve yinelenen
araştırmalardır.
19. yüzyıldaki değişimi salt ilerlemeyle eşit sayan eğilim artık yaygın bir kabul
görmemektedir. Çünkü değişim geriye dönük, yıkıcı veya kültürel gecikmeyle karışık da
olabilir. Ulrich Beck’in düşünümsel modernleşmesi, ileri sanayi toplumlarının giderek imal
edilmiş belirsizlik ya da riskle birlikte anılmaya başladığını göstermektedir. Bu bağlamda
sosyologların toplumsal değişimi ne ölçüde açıklayabilecekleri ya da öngörebilecekleri
dolayısıyla toplumların değişiminin ne ölçüde toplumsal bakımdan istenilir bir doğrultuya ya
da herhangi bir doğrultuya dâhil olup olmayacağı veya kontrol altında tutulup tutulamayacağı
(örn. toplum mühendisliği) hâlâ önemini koruyan sorular arasındadır.
Günümüzde modern dünyada yaşayan bizler, gerçekte toplumun hiçbir zaman statik
olmadığının, toplumsal, siyasal ve kültürel değişikliklerin aralıksız devam ettiğinin
farkındayız. Değişimin kaynağı, koydukları yasalar ya da yürüttükleri politikalar aracılığıyla
(örn. eşit ücret yasası çıkararak ya da bir ülkeye savaş ilan ederek) hükümetler
olabileceği gibi; toplumsal hareketler (örn., sendikalar, feminizm) şeklinde örgütlenmiş
yurttaşlar, bir kültürden başka bir kültüre yayılma (askerî fetih, göç ve sömürgecilikle
gerçekleşen yayılma gibi) veya teknolojinin maksatlı ya da maksatsız sonuçları da olabilir.
Modern çağdaki en dramatik toplumsal değişikliklerin bir kısmı, otomobil, antibiyotik,
televizyon, bilgisayar ve internet gibi icatlar sayesinde gerçekleşmiştir. Değişim ayrıca,
kuraklık, açlık ve uluslararası düzeyde iktisadi ya da siyasal üstünlüklerde meydana gelen
değişiklikler gibi çevresel faktörlerin etkisinden de kaynaklanabilmektedir.
Toplumsal değişme, tartışmalarında din toplumun en bariz gerçeğidir. İnançlar,
bağlılıklar ve dinî uygulamalar toplumsal yapılanmanın bileşenleri arasında yer almaktadır.
Dinsel yükümlülükler toplumsal değişmenin hızını ve yönünü belirlemede etkili rol
oynamaktadır. Din toplumun temel dinamikleri arasında yer aldığı ölçüde o da gerçekleşen
değişimlerden etkilenir. Aynı şekilde din de kendi iddia ve önerilerini içinde yer aldığı
topluma sunarak verili yapının dönüşümüne yol açar. Her din içinde doğduğu toplumun ideal
ölçüler çerçevesinde şekillenmesi için azami gayret sarf eder. Toplumun değişimi tek taraflı
değildir. Karşılıklı etkileşim içinde din de toplum da kendi şartlarının ortaya koyduğu ölçüler
içinde yeniden yapılanırlar.
Bulunduğu toplumun etnik ve kültürel yapısına eklemlenen dinlerde karşılıklılık esası
içinde bir etkileşimden söz etmek mümkündür. Hind dinlerinin Hind toplumunun yerleşik
teamülleriyle buluşması bu konuda verilebilecek örnekler arasında en başta gelmektedir.
Dinlerin toplumsal yapının işleyişine dâhil olması ve kendi teolojisini verili kurumsal yapılara
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aktarması dinî toplum gerçeğini ortaya çıkarır. Tarihte pek çok etno-dinî sistemde; din, kültür
ve kimliğin iç içe geçtiği bir bütünlük içinde süreklilik içeren yapılar oluşmuş ve böylece din
toplumsal akışkanlığın esaslı bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Bu bağlamda Yahudi
toplumunun din ile özdeşleşmiş millet varlığına dikkat etmek gerekir.
Toplumsal değişmede aslolan farklılaşmadır. Toplumun yapısal düzeyde farklılaşması
19. yüzyıl düşünürlerinin ilerlemeci söylemleri ekseninde dile getirilen formuyla ilerici ya da
gerici olabileceği gibi, geleneksel ahlak disiplinleri içinde ifade edildiği gibi olumlu ya da
olumsuz da olabilir. Dinlerin dünya tasarımında geçerli olan İlahi yetkenin rızasına uygun bir
toplumsal düzen inşa etmek ve bunu söz konusu rıza etrafında sürdürmektir. Bu niyet mevcut
toplumsal yapının yeniden düzenlenmesi, var olan yapının bir şekilde ıslah edilmesi ya da
dinî hayatın sorunsuz bir şekilde sürdürülebileceği bir ortam beklentisiyle varlık bulur.
Belli bir sosyal gerçeklik bağlamında ortaya çıkan dinler kendi mesajlarını bu
toplumsal gerçekliğin içinde kalarak dile dönüştürür. Eldeki mevcut yapıların ortaya koyduğu
düzenekle din arasında başlangıçta oluşan gerilim aslında yeni ve iddialı olan bir talebe karşı
gelenekselleşmiş kabullerin direncini yansıtır. Ancak zamanla bu tansiyon düşer ve din ile
toplum arasında birbirinin yapılarını dönüştüren bir yakınlaşma sağlanır. Mesela din
toplumun geleneksel kurumlarını dinselleştirirken toplum da dinin iddialarını kendi gerçeklik
dünyası içinde yeniden biçimlendirir, onu yerelleştirir, iddia ve temsillerini fiilî durumla
buluşturur. Böylece din bir meşruiyet aracı olarak toplumsalın bünyesine eklemlenirken
toplum da geleneksel kurumlarının din karşısındaki hezimetini engeller, mevcut yapının
ölçülebilir bir pragmatizmle dönüşmesine fırsat verir.
Toplumsal değişme, ilerleme-gerileme, gelişme, farklılaşma, çözülme, evrim ve çöküş
temaları etrafında zihniyet yapılarının yönlendirmelerine bağlı olarak tartışılmaktadır.
Günümüzde yaygın olan bakış açıları değişme kavramının ilerleme, gelişme ve kalkınma
edebiyatıyla ilişkili bir tarzda ele alınmasını kolaylaştırmaktadır. Dinler de bu bağlamda söz
konusu yönelime destek olduğu ölçüde olumlu, itiraz ettiği ölçüde de olumsuz olarak
değerlendirilmektedir. İlerici ve gerici din tanımlaması bu zihniyet yapısı içinde ortaya
çıkmaktadır.
Dinler toplumsal değişme söz konusu olduğunda iki temel özelliğiyle dikkat
çekmektedirler. Birincisinde toplumsal değişmenin yönü hakkında dinlerin kendi hâllerinde
ne tür söylemler sunduklarıyla ilgilidir. Örneğin bir din olarak Musevilik, Hristiyanlık ya da
İslam kendi ideal modellerinde toplumun değişimi hakkında ne tür argümanlar sunmaktadır.
İkincisinde ise mevcut toplumsal pratiklerin din açısından ele alınması ve oradaki değişmenin
tanımlanmasıyla ilgilidir. Her durumda dinler toplumda meydana gelen değişimleri izlerken
bu durumlar karşısında olan biteni doğrulamak veya yanlışlamak, meşrulaştırmak ya da
gayrimeşru ilan etmek gibi bir noktada yer almaktadırlar. Değişmenin yönü, hızı, anlamı,
değeri ve toplumsal getirileri hakkında toplumla organik ilişki içinde olan dinler bir açıklama
yapma hususunda kendilerini yükümlü görmektedir. Nitekim tarihte gerçekleşmiş tüm
devrimlerde hiçbir dinî kurum ve yapı nötr kalmayı seçmemiş, etkili sosyal hareketlerin
hepsinde dinler kendi yerlerini beyan etmişlerdir. Kurulu düzenlerin tabi olduğu gelenekleri
meşrulaştıran dinî söylemler gibi bugün pek çok sosyal bilimcinin hâlâ kabullenmekte
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zorlanacağı gibi tercihini mevcut yapıya karşı geliştirilen devrimci karşı çıkışlardan yana
kullanan dinler de mevcuttur. Bu bağlamda Fransız Devrimi (1789) koşullarında Kiliseyi, İran
İslam Devrimi (1979) koşullarında da ulemayı takip etmek yeterli olacaktır. Burada dinsel
olanın da pekâlâ çatallanabileceğini, pek çok örnekte görülebileceği gibi dinsel söylem ve
yetkilerin bölünmesi anlamına gelen fiilî durumları da hatırlamak gerekir. Modern Türkiye
Cumhuriyet’inin kuruluş aşamaları takip edildiğinde bir kısım ulemanın İstanbul’da Osmanlı
bakiyesine sahip çıkarken bir kısım ulemanın da Anadolu’da Milli Mücadele etrafında saf
tuttuğunu hatırlamak gerekir. Aynı şekilde Osmanlı modernleşmesi, özellikle Tanzimat
dönemi koşulları incelendiğinde devlet eliyle modernleşme çabalarında ulemanın ne gibi
bölünmeler yaşadığı açıkça görülecektir.
Dinler toplumsal değişmenin hızına müdahale edip yavaşlatabileceği gibi doğrudan
onun etkisini kırabilir hatta engelleyebilir. Dinsel referans sistemi toplumun seküler tercihleri
hakkında gerekli uyarılarda bulunmakla kalmayıp, bu değişimin getirileri hakkında birtakım
engelleyici adımlara öncülük edebilir. Derin toplumsal çalkantılar, gerilim alanları ve
çoğunlukla kaos, anomi ya da yabancılaşma kavramı etrafında tanımlanan kimi olaylar
karşısında din ve dinsel kurumlar müdahaleci önerileriyle toplumu yönlendirebilir.
Bu bağlamda Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in peygamberliklerini toplumsal
hareket ve değişme düzleminde ele almak yerinde olacaktır. Hz. Musa’nın esaret altında
yaşayan kavmine yeni bir ruh ve dinamizm kazandırmak üzere üstlendiği manevi rehberlik;
Hz. İsa’nın dinsel yapı ve derinliği önemli ölçüde kurumsallaşmış geleneksel Yahudilikle
Roma imparatorluk düzeninin pagan siyasi kültürü arasında kendine kimlik arayan bir
topluma kazandırdığı dinî ve ahlaki değerler; son olarak da Hz. Muhammed’in Mekke’den
başlayarak Medine’ye oradan da günümüze kadar etkisini güçlü bir şekilde sürdüren tebliği
önemlidir.
Din ile toplumun ekonomi, siyaset, kültür ve ahlak bileşenleri üzerinden bütünleşen
yapısı, değişme karşısında dinsel gerekçelerle rezervler koyabileceği gibi yeni gelişmelere
açık bir zihniyet dünyası da üretebilir. Din toplumdan bağımsız ve onun işleyişinden kopuk
bir gerçeklik üretemez. Din toplumla ilişkiye geçtiği andan itibaren bu mecrada gerçekleşen
hemen her değişimde ya geliştirici-güçlendirici ya da duraksatıcı-engelleyici tercihleriyle
hayatın akışına müdahil olmaktadır.
Bu bağlamda dinlerin söz konusu etkisi üzerine üretilen sosyal bilimsel argümanlarda
genellikle vurgulanan dinin muhafazakâr özelliklerinin ortaya koyduğu duraksatıcı
fonksiyonudur. Bu tespit her zaman geçerli olmamakla birlikte dinlerin toplumda genellikle
kalıcı bir denge peşinde olduğu da bir gerçektir. Aslında bu değerlendirmeler yapılırken
doğrudan dine atıfta bulunmanın mümkün olmadığını da belirtmek gerekir. Toplumsal
alışkanlıklarda olduğu gibi hareket ve yönelim tayininde de etkili olan tek başına din değildir.
Bu düzeyde bir etkinin dinden mi gelenekten mi, kültür ve bilişsel sermayeden mi
kaynaklanmış olabileceği yeteri kadar açık değildir. Bununla birlikte yine de toplumsal
değişme söz konusu olduğunda genelleştirilebilir analizler yapmak yerine her bir dinin kendi
tarihsel akışındaki rollerine odaklanmak gerekir. Örneğin Orta Çağ Avrupasındaki rolünden
hareket edildiğinde Hristiyanlık gündelik hayatı dogmatik bir cendereye hapsetmişken mesela
159

Hz. İsa ve havarilerinin öncülüğünde gerçekleşen ilk İsevî hareketinde din dinamizmin,
cevvaliyet ve değişimin emsalsiz bir örneği olmuştur. Bu tür durumlarda dinin asli
unsurlarıyla mı yoksa onun tarihte aldığı şekillerle ortaya koyduğu birikim ve hasılayla mı
hareket edileceği açıklık kazanmalıdır. Hristiyanlık dendiğinde bunun oldukça çeşitlenmiş
eğilimleri bünyesinde barındıran mezhep, Kilise ve diğer hareket formlarıyla artık tek bir
desene sahip olmadığını belirtmek gerekir. Weber Katolik ve Protestan dinî geleneklerinin
kapitalizm karşısındaki yerlerini tartışırken tam da bu farklılığın altını çiziyordu.
Mekke ve Medine’nin tarihsel, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarından
başlayarak yaşama alanını genişleten İslamiyet’in değişik millet, kültür ve medeniyetlerle
temasa girmesi sonuçta anakalıp Müslümanlığın yeni durumlarını da dikkate almamızı
gerektiren farklılaşmalara yol açmıştır. İslam’ın Emevi ve Abbasi tecrübesiyle SelçukluOsmanlı tecrübelerinin oluşturduğu gelenek, süreklilik arz eden bir birlik temasına sahip olsa
da bunların her birinin aynı güzergâhta şekillendiğini ifade etmek zordur. Kelami ekoller,
fıkhi mezhepler ve siyasi oluşumlar bu birbirinden farklı sosyolojik yapıların müdahale ve
etkileri dikkate alınmadan çözümlenemez. Görüş ayrılıklarını ortaya çıkaran bakış açıları,
üretim ilişkilerinin değişmesi, farklılıklarla bir arada yaşama tecrübesinin sürekli
güncellenmesine duyulan ihtiyaç, çatışmalar, uzlaşmalar, hesaplaşma ve hafıza vs. toplumsal
değişimin hemen her aşamasında belirleyici birer öncül olarak dikkat çekmiştir.
Uygulama biçimleri takip edildiğinde rutine hapsedilmiş her dinin dinsel kavramların
gücünü kullanarak, âdeta muhafazakâr formları yegâne yaşam biçimi olarak lanse ettiğini ve
toplumun kademeli ya da hızlı bir şekilde değişimini önceleyen hareket ve eğilimlere karşı
birtakım tepkiler ortaya koyduğunu biliyoruz.
Günümüzde modernleşme bağlamında ortaya çıkan değişmelerin küreselleşmeyle
birlikte sınır tanımaz bir noktaya evirildiğini gözlemlemek artık her düzeyde mümkündür.
Toplumsal değişme alanları sekülerleştirici bir dünya görüşü etrafında çoğalmakta, din ya
gözden düşürülmekte ya da kendisi de bizatihi sekülerleşmeye zorlanmaktadır. Nitekim 19.
yüzyıldan itibaren İslam dünyasında meydana gelen değişimler, sömürgeleştirme süreçleri ile
birlikte toplumsal yapıları gelenekte bir karşılığı olmayacak bir şekilde dönüştürmüş,
Müslüman toplumun hedef ve vizyonu laikleşme ve sekülerleşme hedefleri doğrultusunda
yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal yapıya meşruiyet kazandıran referans
ağlarının gücü zayıflatılmış, yeni hedef ve yönelimler içinde İslam ciddi bir değişim
kontekstine dâhil edilmiştir.
Bu bağlamda toplumsal değişmenin hızına karşı direnen Müslüman geleneği, tarih,
kültür ve medeniyet bileşenleri içinde olgunlaştırdığı aidiyete ve sahip olduğu mirasa bir tür
müdahale olarak gördüğü modernleşme karşısında infiale kapılmış ve dinsel muhayyileden
beslenen refleksleriyle karşı bir tutum alma gereği duymuştur. Bugün modernleşme
süreçlerini kontrol edilebilir bir şekilde değerlendiren Müslüman dünyada Batı’nın
çekiciliğinden çok içinde yaşanılan dünyanın gecikmeye fırsat vermeksizin tanınması
şeklinde tanımlanabilecek bir dikkatle okunmasına önem verilmektedir.
Sonuç olarak toplumsal değişmede din hem etkileyen hem de etkilenen bir
fenomendir. Toplumun dönüşümünde kendi kıstasları, değer ve mesajlarıyla yapısal
160

hareketliliği besleyip yönlendirebileceği gibi güçlü dip dalgalarıyla gündelik hayatı
dönüştürme çabası içindeki değişim süreçleri karşısında da kendi varlığını yeniden organize
edebilir, dönüşebilir, özünden uzaklaşabilir. Hristiyanlıkta yeni durumların etkilerine açık
düzenlemeler reformasyon süreçlerinde gerçekleşmekte ve bu değişime intibak ancak bu
türden düzenlemelerle sağlanmaktaydı. İslam geleneğinde bu tür etki ve müdahaleler
karşısında tecdit, ihya ve ıslah mekanizmaları devreye girmekte; ulemanın ictihat
mekanizmasını harekete geçirmesi sayesinde Müslüman toplum yeni durumlarla eş zamanlı
bir hareketliliğe dâhil olmaktadır.

6.3.1. Zamanın Ruhu ve Dinsellik
Zamanın ruhu, uzun bir aradan sonra gündelik popüler kavramlar arasındaki yerini
almakta gecikmemiştir. Fransız Devrimi’nden beri kullanılıyor olsa da kavramın geniş bir
skalada ele alınıp kabul görmesi modern zamanlara has bir durumdur. Öyle ki şimdi artık
neredeyse herkes bu kavramın çekici ve büyülü dünyasına atıfta bulunmaktadır. Zamanın
ruhu karşısında hemen herkesin kendi sabitelerinden vazgeçmesi beklenmekte, bu ruha karşı
gelmek akıldışı bir tutum olarak tasvir edilip reddedilmektedir. Kavram, her türden beklentiyi
karşılayacak bir çeşitlilik içinde yeniden kurgulanmakta, biçimlenip içeriklendirilmektedir.
Aslında felsefi bir arka plandan beslense de kavramın bugün daha çok sosyal siyaset
bağlamında kullanışlı bir araç olması dikkat çekicidir. Zamanın ruhu, realiteler dünyasında
kendine korunaklı bir yer bulmaya çalışan umut ve özlemlerle her daim yeniden hatırlanan bir
referans hüviyeti taşımaktadır. İlk kullanımı Johann Gottfried von Herder’e (1744-1803)
kadar uzanan kavramın daha derinlikli anlam ve çözümlemelerine ulaşması için Hegel’i
beklemek gerekmiştir. Bugün Hegel’in kavramsallaştırmasından bir hayli uzaklaşılmış hatta
avamileşmiş tarzdaki yeni kullanımlarında karar kılınmış olsa da kavrama yapılan hemen her
atıfta özellikle beklenilen, yerleşik bilgi ve düşünce atmosferini gayrimeşru ilan eden yeni bir
ortamın varlığına duyulması gereken inanç ve bu teslimiyetin bizatihi meşru olduğudur.
Hegel, Tinin Görüngübilimi’nin girişinde, içinde yer aldığımız zamanın bir ruhu
(Zeitgeist) olduğundan söz etmektedir. Ona göre mevcut zaman dilimi, hızlı gelişmenin
yarattığı bir bilinçle farklı bir gelecek beklentisi arasında tüketilen bir geçiş anıdır: Tin,
şimdiye kadar gelmiş olan dünya ile gerek varlığında gerekse temsilinde bir kopukluk
oluşturmuştur. Artık yeni bir şey beklenmekte ve bu mütemadiyen hazırlanıp durmaktadır.
Hiçbir şekilde durdurulamaz ruh gerçekte yeni bir dünyanın inşasına da işaret etmektedir.
Nihayet bugünkü dünya eskisinden ayrıldığı ve geleceğe doğru yöneldiği takdirde pekâlâ yeni
bir tarihi dönemin başlangıcı olacaktır. Bu yaşam artık şimdiki zamanın her anındaki yeniye
gebedir, kendini yeniden üretir ve sürgit devam ettirir.
Esasen bu tasvir, modernliğin geçmişe dair her ne varsa arkaik ilan eden temel
esprisine denk düşen ilerlemeci bir dile de kaynaklık etmektedir. Böylece Hegel takip
edildiğinde, şimdiki zamanın tarihi olarak içinde bulunduğumuz gerçeklik yeni dünyaların
ufkunda önemli bir seçenek oluşturmaktadır.
İçinde yaşadığımız dünyanın gerçekliğinin nasıl ve ne şekilde tanzim edildiği
konusunda teologlardan sosyal bilimcilere kadar uzanan geniş bir yelpazede birbirinden farklı
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görüşlere ulaşmak pekâlâ mümkündür. Nitekim İslam ilahiyatının anahtar kavramları arasında
yer alan Sünnetullah kavramıyla da hayatın olmazsa olmazları bağlamında bir dizi kural,
prensip ve kanuna atıf yapılmaktadır. Bugün modern ilahiyat dünyasında Sünnetullah kavramı
daha çok doğa yasaları etrafında üretilen fiziki bir yapıyla ilişkilendirilse de yaygın kabul,
Allah’ın cümle mahlûkatın kaderini kendi elinde tuttuğu ve mevcut evreni, içindekilerle
beraber, ezelde ve ebedde her daim kendi yasalarına tabi kıldığı şeklindedir.
Öte yandan sosyal bilimler de mevcut dünya düzeninin hangi kural ve kıstaslara, hangi
prensip ve yasalara göre işlediği konusunda yer yer dinsel yorumlarla çatışmayı göze alan
çıkışlarla yeni birtakım açıklamalar yapma peşinde olmuştur. Esasta fiilî düzenin hangi
ilkelere tabi olduğu, toplumun fail olarak ağırlığının resmedilmesi gibi konular, hem
teolojinin, hem felsefenin hem de başta sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin hemen her
kompartmanında tartışılan temel konular arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda Thomas Kuhn’un (1922-1996) paradigma kavramı etrafında
ifadelendirdiği, zihinsel düzeneklerimizin nasıl inşa edildiğine ilişkin teorik kurgusu, belli bir
paradigmatik modelde kendimizin nasıl ve ne şekilde ikna edilmiş bulduğumuza dair oldukça
zihin açıcı çözümlemeler sunmaktadır. Gerçekten de içine doğduğumuz dünya bizi birkaç
temel argümantasyonla teslim almak üzere karşılamaktadır. Sonuçta verili paradigma,
epistemik evren ve zihniyet dünyası içinde kişiliğimiz yapılanmakta ve mevcut sosyo-kültürel
düzlemin olağan akışı hiçbir şekilde yeni bir kritiğe, eleştiri ve sorgulamaya ihtiyaç
duyulmaksızın makul bir bilgi sistemi olarak kabul edilmektedir. İslami perspektiflerde
insanın bu malum gerçekliğe kendi fıtratıyla katıldığı ancak süreç içinde gelgitler, etki ve
müdahaleler ile insan özünün ciddi anlamda bir deformasyona tabi tutulduğuna işaret
edilmektedir. İslami bakış açısında da insanın her halükarda kendi fıtratını takip etmesi bir
kurtuluş fırsatı olarak özellikle tavsiye edilmektedir.
Öte yandan bu trafiğin bir-iki temel istisnasından da söz etmek gerekir. Peygamberler,
bu makuliyet düzeni karşısında vahiy temelli bir bakışın gereği olarak her zaman kritikçi,
eleştirel ve ihtiyat sahibiydiler. Mevcut geleneğin önümüze getirdiği müktesebat, içinde
zihniyet yapılarının, paradigmatik yönelimlerin, moda düşüncelerin temerküz ettiği bir sosyokültürel bağlama işaret etmektedir. Peygamberler son tahlilde olağanlık kazanmış bu fikriyat
karşısında teslimiyetçi değil yer yer sorgulayıcı hatta yer yer de muhalif duruşlarıyla özgün
bir karakter ortaya koymaktadırlar. Ne var ki Peygamberler bununla birlikte sadece reddiyeci
olarak değil kendi mesajlarıyla uyumlu ve süreklilik kazanmış kimi âdet ve uygulamaları,
düşünme biçimlerini de takdir ve teşvik etmekte hiçbir sakınca görmemişlerdir.
Yanı sıra içinde filozofları, bilim adamlarını, düşünürleri, sanatçıları ve mistikleri
kapsayan geniş bir spektrumda da entelektüeller, gündelik hayatın akışı karşısında her zaman
mesafeli olmakla kendilerini yaygın kabuller dünyasından azade kılmışlardır. Sosyal düzenin
akışı ve ilerleyişine damgasını vuran ölçütler, ilke ve değerlere ram olmamak konusunda
entelektüeller, aydınlardan bir adım daha ileri giderek topluma rehberlik etme konusunda
açıkça yalnız kalmayı ve itilip kakılmayı göze almışlardır.
Bu bağlamda yaşadığımız dünyanın karmaşık sosyal temsilleri içinde her birimiz farklı
gelenekler, imtizaçlar, makulleştirilmiş gündelik hayat rejimleri ve ortak zihniyet yapıları
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içinde varlığımızı idame ettirmekteyiz. Zamanın ruhu, bir anlamda peygamberlerin ve
entelektüellerin tarihsel rol ve statülerinden bağımsız olarak bizi kendi gerçekliğine tabi
olmaya çağıran yeni bir idrak biçimine işaret etmektedir. Mevcut hayat tasavvurunu terk
etmeyi, mesela geleneği tüm ağırlıklarıyla birlikte atmayı, hâlihazırdaki zihniyet dünyasıyla
çekişmeyi öneren zamanın ruhunun kendi meşruiyetini nerden aldığı bugün yeterli düzeyde
tartışılmamaktadır. Oysa bilgi, sermaye, küresel akışkanlık ve medyatik zihin
yönlendirmelerinin etkisi dikkate alındığında mevcut heyecanın hiç de masum olmadığı
açıkça fark edilir.
Bu durum dinselliğin temsilinde açıkça sorunlu alanlar yaratmaktadır. Örneğin İslam
geleneği karşısında gündelik gerçekliğin değişken tabiatı dikkate alındığında her şeyden önce
dinin temel sabitelerinin nasıl değerlendirileceği önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Varlığını temelde sabitelerine gösterilen titizliğe borçlu olan bir dinin günün akışına kendini
kaptıran popüler çıkışlarla her zaman problemli bir ilişkisi olmuştur. İslami gelenekte fıkıh
gündelik gerçeklik dünyasında dinin günü yakalayan formlarına işaret etmektedir. Bu
bağlamda içtihat ve fetva, dinselliğin hayatla irtibatını her daim canlı tutan, sürekliliği
besleyen dinamik kanallar arasında yer almaktadır. Yine aynı gelenekte dinin hayatın
şartlarına uydurulmasından çok söz konusu şartları dikkate alan, hayatın kıyısını değil
merkezini kendine yer edinen yeni bir dilde karar kılınması gerektiği sürekli bir ihtiyaç olarak
vurgulanır.
İslam toplumlarının son iki yüzyılına damgasını vuran ve reformcu ve ihyacı
gelenekler başlığı altında ele alınan yönelimler aslında zamanın ruhu karşısındaki temel
mecraları özetlemektedir. Genel olarak İslam’ı asrın idrakine söyletmek şeklinde
ifadelendirilen niyetin toplumsal bağlamı iki ayrı yönde farklılaşmıştır:
Zamanın ruhuna teslimiyeti önceleyen yaklaşımlar dinin yeni zamanlarda referans
özelliğini kısmen yitirdiği iddiasından yola çıkarak İslam’ı reforma tabi tutma noktasında son
tahlilde baskın bir modernleşme dalgasına teslim olan radikal bir söylemde ısrarcıdırlar. Buna
göre İslam yeni zamanların ruhuna tabi kılınmalı, mevcut durumda İslam öncelikli olarak
kendi yük ve ağırlıklarından kurtarılmalıdır. Bu bağlamın bugün farklı muhitlerde
seslendirilen çeşitli örnekleri arasında belki de en ilginç olanı İslam’ı yerel, bölgesel
temsillerle biçimlendirmeye yönelik arayışlardır.
Diğer bir yaklaşım ise ihyacı olanıdır. Bu yaklaşımda hayatın sürgit değişen yapısı,
tabiatı ve yönelimlerinin farkında olmak önemlidir. Burada baskın olan ana tema hayatı
ıskalamadan, yorgun ve bitkin düşmüş, hayatın gerisinde kalmış, kuşatıcılık iddiasını yer yer
kaybetmiş bir söylem haritasına müdahale etmek, sabitelerle olan irtibatı yeniden
güçlendirerek güçlü idrak biçimlerine yönelik kalıcı bir dil kurmaktır. Artık söz konusu olan
bir canlandırma, yeni bir hayatiyet damarı keşfetmektir.
Zamanın ruhuna tam bir teslimiyet öneren ve çoklukla geçici-moda ilgiler içinde
gerçekleşen bir yönelim karşısında dikkat ve teyakkuz, dindarın yaşam stratejileri arasında
önem kazanmaktadır. Ancak bunun kadar önemli bir başka husus da zamanın ruhunun
dayandığı temel ilkelerin, sabite ve değerlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu gerçekleştirildiğinde
zihnimizi yeni durumlara açık hâle getiren bir transformasyona koşulsuz karşı çıkmanın hiçbir
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anlamı olmayacaktır. Toplumu karşılayanın ne olduğu, ona uymak ve tabi olmaktan daha
büyük bir önem taşımaktadır.

6.3.2. Birey, Toplum ve Otorite: Dinin ve Geleneğin Etkisi
Türkiye’de birey, toplum ve otorite kavramlarının içeriği, modernleşme sürecinin
kattığı yeni değerler ve bakış açıları ekseninde hızla değişmektedir. Zaten günümüz
dünyasında da birey, toplum ve otorite kavramlarına, birbirleriyle irtibatları üzerinden sıkça
vurgu yapılmaktadır. Öyle ki gündelik hayatın anlamlandırılmasına ilişkin farklı arayışlar, bu
kavramların içeriğinin sürekli derinleştirilmesine yol açmaktadır.
Öte yandan dinin modernlik bağlamındaki görüntüleri toplumsal düzeyde dinselliği,
bireysel düzeyde de dindarlığı yeni değişken ve bileşenlerle karşı karşıya getirmiştir. Bireyin
inşası çekici ve talep edilir bir amaç olarak sürekli yenilenmektedir. Toplumun niteliğine
ilişkin kavrayışlar hızla değişmektedir. Bu bağlamda otorite de güçten hiyerarşiye,
tahakkümden itaate kadar pek çok anlamda yeni açılımlara imkân sunmaktadır.
Hiç kuşkusuz bu kavramlar öncelikli olarak bugüne ait kavramlardır. Birey, toplum ve
otorite değişken tabiatlarının varlığına rağmen, modernleşme süreci içinde kendi kalıplarını
oluşturmuş birer kategori olarak dikkat çekmektedirler. Gerçi bu kavramlara ilişkin bir
analizi, bugünün terminolojisinden hareketle tarihin her dönemine taşımak imkân
dâhilindedir. Ancak bu transfer aracılığıyla konuyu ele alırken birey, toplum ve otorite
kavramlarının netleştiği tarihsel zemini dikkate almak her zaman zorunludur. Nitekim
kavramsal analizi gerçekleştirme çabası bizi daha çok günümüze ilişkin yapı ve değerlerin bir
çözümlemesini yapmaya zorlamaktadır. Çünkü söz konusu terminolojinin bugünle, günümüz
dünyasının gerçekliğiyle var olan sıkı ilişkisi çok kere belirleyici olmaktadır.
Türkiye’nin modernleşme süreci dinin gündelik hayattaki konumunun nasıl olacağı
yönündeki arayışları önemli ölçüde etkilemiştir. Bireyselleşme, toplumun yeni değerlerle
tanımlanması, otoritenin el değiştiren tabiatı karmaşık bir gerçeklik dünyası yaratmıştır.
Aslında dinin gündelik hayattaki geleneksel rolü günümüzde değişikliğe uğramıştır. Laiklik
ve onun sosyal gerçeklik dünyasında somutlaşan çehresini yansıtması açısından sekülerlik
bireyselleşme tartışmalarının din bağlamında gündeme gelmesini hızlandırmıştır.
Bireyin din açısından önemi derin teolojik tartışmalara konu edilmiştir. Bir anlamda
her din muhatap olarak kendisine tekil bir insanı seçmektedir. Bir tekil varlık olarak insan,
inandığı Tanrı karşısında kendini inşa etmekte, dinin emir ve yasakları çerçevesinde
kulluğunu gerçekleştirmektedir. Geleneksel davranış setlerinden yola çıkıldığında kişinin
kendi dinselliğini inşa etmesi, sosyalleşmesi ancak cemaat eksenli bir tarihsel sosyolojik
oluşum içinde varlık bulabilmektedir. Cemaat, kişinin dinsel anlamda sosyalleşmesini
sağlamakta böylelikle kişi de söz konusu dinî birliktelik ekseninde kendi anlam dünyasını
temellendirmektedir.
Günümüzde söz konusu yapılar tartışılmaya başlamıştır. Artık bireyin önemi sürekli
olarak vurgulanmakta hatta bireyin çıkarları etrafında dönen yeni bir dünya tasavvuru öne
çıkmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazede dillendirilen birey kavramı, yine ortak kullanım
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alanı içinde yer alan toplum ve otorite kavramlarıyla birlikte derinlik kazanmaktadır. Modern
dünyada birey, başta felsefi geleneklerde olmak üzere, psikolojiden sosyolojiye sosyal
bilimlerin hemen her alanında tek başına ferte, ayrıca onun kimlik ve kişilik haklarına vurgu
yapılmasını öncelemesi açısından oldukça önemli bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Yine toplum kavramı da çok kere basmakalıp değerlendirmelerin ışığı altında değerlendirilse
de değişik bakış açılarına yol açacak bir zenginliğe sahip olduğu açıktır. Otorite ise her zaman
toplumsal tabakalaşmanın merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda otorite, içine güç, iktidar,
tahakküm, rıza, itaat ve meşruiyet gibi kavramların da dâhil edildiği bir toplumsal ilişki
biçimine gönderme yapmaktadır. Burada asıl problem, söz konusu kavramlar arasındaki
geçişlilikte içkin olan ve alttan alta ilerleyen bir gerilimde yatmaktadır. Sözgelimi cemaatin
sosyolojik düzeyde kendine bir karşılık bulabilen geleneksel yapısının, bireyin otonomisini
inşa etmede tıkayıcı, yok edici, zayıflatıcı etkisinin varlığına sürekli vurgu yapılmaktadır. Öte
yandan bireyselliğe yapılan popüler vurgu, her zaman birlikteliklerin manevî boyutunu
gözden düşüren yeni bir yorum arayışını devreye sokmuştur.
Ancak sorun daha ilerde, daha derinlerdedir. Dinin gelenekte vücut bulan gerçekliği,
günümüz koşulları içinde karmaşık sosyal çatışmalar nedeniyle yeterli düzeyde
tartışılmamaktadır. Modern bireyin din söz konusu olduğunda kendini nasıl tanımlayacağı,
örneğin Türkiye gibi geçiş sürecini bir türlü tamamlayamamış ülkelerde ciddi bir
epistemolojik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan bireyselliğin özgürleştirici
boyutlarının, dinin ve bu bağlamda ortaya çıkan otoritenin kuşatması altında devamlı
zayıfladığına ilişkin popüler yaklaşımlar, teolojik birikimin gösterdiğinin aksine
toplumumuzda genel kabul görmeye başlamıştır.
Din olarak İslam’ın, modern yaklaşımlar eşliğinde içeriği belirlenen birey kavramıyla
eşleştirilmesi kuşkusuz problemlidir. Çünkü dinî kavramlar açısından bakıldığında da
Allah’ın insanı birebir, kendi fiilî gerçekliği içinde bir muhatap olarak tanımladığı açıktır.
İslam’da hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu üstlenmemektedir, yine İslam’da herkes
kendi yükümlülükleri oranında Allah tarafından muhatap kabul edilmektedir. Yanı sıra bütün
bunlar erginlik ve akılla ilişkilendirilmektedir. Bütün bunlara rağmen, din bağlamında ele
alındığı her seferinde birey kavramı, dinsel cemaat yapılanmalarının içinde ele alınmakta ve
moda tartışmaların da etkisiyle, kişinin bireyselleşmesi çabasının din tarafından engellendiği,
ketmedildiği, gözden çıkarıldığı iddia edilmektedir.
Birey olmak kültürel gelişmişliğin, entelektüel özgüvenin bir eseridir. Esasen din de
kişiyi muhatap alırken onu tekil olarak tanımlamakta ısrarlıdır. Geleneksel süreç içinde
insanın din bağlamındaki biricikliğinin ve özerkliğinin yeterince altının çizilmemiş olmasının
gerekçeleri çoğunlukla kültüreldir. Örneğin İslam’a ilişkin sıradan bir okumada bile açıkça
fark edileceği gibi, Allah, müminleri, kendine inananları birer nefs olarak tanımlamakta,
sorumluluk ve görev tayininden ödüllendirme ve cezalandırmaya kadar varan hemen her
vurguda iradenin bizzat sahibi olan insana dikkat çekmektedir. Ancak dinin tarihsel süreç
içinde kemikleşen kavramlarıyla günümüzün verili koşullarında bir anlam kazanan
kavramların birebir örtüşmelerini beklemek anlamsızdır. Dinin gereklilikleri ile dünyanın
gereklilikleri farklı bakış açılarını öne çıkarmaktadır.

165

Kişinin kendini inşa etmesi, sorumluluklarının ayırdına varması, kendi kapasitesini
geliştirme konusunda yeni bir irade ortaya koyması, toplumsal sorumluluklarını yerine
getirirken mevcut tabiatının sınırlarını bilmesi ve genişletmesi hiç kuşkusuz insani bir çabadır.
Aslında bu çaba başından beri bir din olarak İslam’ın sürekli vurgu yaptığı bir husustur. Bu
durumun Müslüman tarihinin hemen her döneminde örnekleri mevcuttur. En azından Hz.
Peygamberin Mekke’de risaletini duyurmaya başladığı andan itibaren yerel, tarihsel, kültürel
yapılar içinde sinikleşmiş, kaybolmuş, zayıflamış, cesaretini yitirmiş hemen herkesi nasıl
kendi vicdanlarıyla, değer ve farklılıklarıyla ortaya çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda örneğin
Hz. Ebubekir, Hz. Aişe, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Fatıma ya da toplumsal yapının akışına her
zaman mesafeli olmayı tercih etmiş Ebû Zer ya da çok kere etnik dışlanmışlığın tipik bir
sembolü olarak hatırladığımız Bilali Habeşî’nin İslam’la buluştuktan sonraki hâlleri insanın
kendini inşa edişinin birer örneği olarak anılmalıdır. Müslüman’ın deneyim zenginliği,
Allah’la kul arasına girilemeyeceği gerçeğinin sürekli güncellenmesine yol açar.
Bireyin özerkliği ya da başlı başına otonomi kazanmasının günümüzde felsefi açıdan
ne tür sorulara yol açtığı hiç kuşkusuz ayrı bir tartışma konusudur. Ancak dinî bilgi ve
yaptırıma sahip otoritelerin belki de en temel görevi, modern gereksinimler ve anlam
arayışları içinde somutlaşan öznenin keşfi ya da bireyin dinsel tercihlerinin tanımlanması gibi
hususlarda nasıl bir söylemin ortaya çıkması gerektiği konusunda çaba göstermektir. Örneğin
bireycilik çerçevesinde ortaya çıkan pek çok tanım ve açıklamaya ek olarak dikkat çekici
diğer bir tanımlamaya Protestan bireyciliği bağlamında ortaya çıkan ve Batı’da Tanrı ile birey
ilişkisinin Kilise örgütlenmesinin aracılığına ihtiyaç duymayan bir ilişki olarak
tanımlanmasına atfen başvurulmakta ve bireyselleşme böylece belli düzeydeki dinsel fikirleri
anlatmak için kullanılmaktadır.
Aslında bireysel yönelimler din konusunda birbirinden bağımsız yorumlara yol
açmakta, savruk ve özensiz çıkışlar, dinin birliktelik ve ortak bir kutsal temel oluşturmadaki
kurucu rolünü dışlayan atomize yaklaşımlarla gündeme gelmektedir. Gerçi dinsel
yaklaşımların çoğulluğu tartışma konusu değildir. Ancak sorun modern bireyin serüveninde
dinin, teolojik anlamda özgürleştirici bir temaya sahip olup olmayacağıdır. Bu açıdan
bakıldığında dinin bugüne ilişkin açılımlarının, özellikle dinsel yorumlama gücünün sahici
bakış açıları üretmede ortaya koymada ne denli üretken olduğunun tartışılması gerekmektedir.
Ancak kutsal metnin dinî otoritenin tekelini kırma çabası içinde ortaya çıkan bireysel
analizlerin, İslam gibi bütüncül anlamlar peşinde olan dinler için kaotik sonuçlar
yaratabilecek tartışmalara yol açtığı gerçeği de göz ardı edilemez.
Burada belki de üzerinde durulması gereken asıl noktalar şunlar olabilir:
Yaygınlaşan ve artık hiçbir güç tanımayan modern bireysel öznenin dinî talepleri,
gelenek içinde somutlaşan yaklaşımlarla değilse nasıl karşılanacaktır? Bu sorumluluk için
hangi kurumlar, ne tür söylemler öne çıkmalıdır? Mevcut birikimin bu sorunu göğüsleyecek
gücünden söz etmek mümkün müdür?
Diğer yandan modern bireyin kendi gerçekliğinin sosyolojik-psikolojik evreninde
ortaya koyduğu öznelliğinin din gibi kuşatıcı, bağdaştırıcı, ortaklık temelinde toplumsalı
yeniden üreten bir bilişsel harita karşısında öne çıkardığı dağınık, parçalayıcı, ayrıksı
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yönelimlerin nasıl okunacağı ve değerlendirileceğidir. Dinin bireysel tercih konusu olarak
anlaşılması geleneksel dinlerin toplumsal alanda etkisini kaybederek daha ziyade kişisel
alanda etkili olduğu anlamına gelmekte, bunu bir kısım sosyologlar dinin bireyselleşmesine
diğer bazıları cemaat ruhunu kaybetmesine ve bir kısmı da dinlerin ahlaki birliği temin
etmede başarısız kalmasına bağlamaktadırlar. Aslında dinin özelleşmesi geleneksel dinî
formların bir bütün olarak toplumu tayin etmede artık etkin olmaması demektir.
Din konusunda hem geleneksel hem de modern otoritelerin zaman zaman hayatı
içinden çıkılmaz bir yapıya büründürdüğü sıklıkla dile getirilmektedir. Bu iddianın gerçeklik
payı tartışılmamaktadır. Ancak yeni yapılar ve yönelimlerin ürettiği kaos her iki durumu da
içtenlikli bir şekilde doğrusuyla yanlışıyla irdelemeyi, tartışmayı gerekli kılmaktadır. Çünkü
toplumda bireyselleşmenin artması, dinsel alanın rasyonelleşmesi, ticarileşmesi ve
bürokratikleşmesi söz konusudur. Nihayet modern insanın hem içsel tecrübesi hem de dışsal
düzeydeki sosyal ilişkileri, bu süreç tarafından belirlenmektedir.
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Uygulamalar
1)
2)
Gözleyiniz.
3)

Tanıklık ettiğiniz bir toplumsal değişme sürecini inceleyiniz.
Kendi sosyal çevrenizde dinsel tabakalaşma süreçleri nasıl işlemektedir?
Kölelik sisteminin modern biçimleri hakkında bir inceleme yapınız.
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Uygulama Soruları
1)

Köy ve kent ortamlarında dinin sosyal yapı içindeki yeri nasıldır?

2)

Din toplumsal değişmeden ne şekilde etkilenmektedir?

3)
üretmiştir?

Toplumsal tabakalaşma biçimleri Türkiye özelinde ne tür dinsel formlar

169

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde topllumsal yapı, değişme ve tabakalaşma kavramları ele alındı. Yapı
kavramının toplumun olmazsa olmaz en temel özellikleri arasında yer aldığı; bu bağlamda
dinin de hem kendi dünyasında hem de toplumsal bağlamda yapısal birtakım özellikler
taşıdığını öğrendik. Tabakalaşmanın toplumdaki yapısal özelliklerin bir sonucu olduğunu,
dinin de bu yapıya bağlı olarak kendi içinde özgün formlar ürettiğini vurguladık. Değişmenin
kaçınılmaz olduğuna dair genel kabüllerin sıklıkla doğrulandığını bu çerçevede dinî hayatın
da toplumsal çerçevede önemli ölçüde bir değişime tabi olduğunu hatırladık. Dinin toplumsal
değişme süreçlerindeki yeri ve misyonunun her zaman önemli olduğunu belirttik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal yapı içindeki yerini yansıtmaktadır?

a)
İnsanlar ibadetlerini düzenli olarak yerine getirirken son derece mutlu ve
mutmaindirler.
b)
Geleneksel toplumlarda dinin içine katılmadığı ya da bir vaziyet almadığı
hiçbir şey söz konusu değildir.
c)

Dindarın kişiliğinin şekillenmesinde dinî ritüel ve faaliyetlerin rolü dışlanamaz.

d)

Dinî kurumların ortaya çıkmasında sosyo-politik olaylar da etki sahibidir.

e)
Kimi laik devlet uygulamalarında din, özüne müdahale edilebilir bir yapı
olarak görülmektedir.
2)
“Din toplumdan bağımsız ve onun işleyişinden kopuk bir gerçeklik üretemez.”
Bu cümle aşağıdaki başlıklardan hangisiyle doğrudan ilgili bir anlam ifade etmektedir?
a)

Din ve Toplumsal Değişme

b)

Din ve Toplumsal Tabakalaşma

c)

Din ve Toplşlumsal Yapı

d)

Din ve Yabancılaşma

e)

Din ve Toplumsal Yapı

3)
“Zihniyet”, “epistemoloji”, “paradigma” ve “zamanın ruhu” gibi kavramlar
aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doğru bir şekilde ilişkilendirilebilir?
a)
Toplumsal değişmenin arka planındaki yapılar ele alınmadan değişimin yönünü
tesbit etmek zordur.
b)
Toplumun dinî tercihlerinin gündelik hayata yansıma biçimleri değişimin
ağırlıklı noktalarını yansıtıcı özellikler taşımaktadır.
c)

Toplumsal yapının restorasyonunda dine atıflar dikkat çekicidir.

d)
Toplumsal yapıyı çözümlerken onun geçmişten gelen bakiyesinden çok
tahayyülüne bakmak gerekir
e)
Toplumsal tabakalaşma bir gelenek içinde şekillenir ve onu değiştirmek için
gelenekle çatışmaya girmek zorunludur.
4)
ilişkilidir?

“İslam’ı asrın idrakine söyletmek” ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan
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a)

Güncelleme

b)

Çağdaşlaşma

c)

Reformasyon

d)

Modernleşme

e)

İhya, tecdid ve ıslah

5)
“Dinlerin temasa geçtiği yapılar içinde özünü yitirmesi, içine katıldığı
toplumun müdahalesiyle baş edemeyip müntesiplerinin dinin kendi özgün iddia ve
önerilerinden, yaşam tarzlarından vazgeçmesi pekâlâ mümkündür.” Aşağıdakilerden
hangisinde bu ifadede yer alan tehlikeye işaret edilmektedir.
a)

Yabancılaşma

b)

Anomi

c)

Lümpenleşme

d)

Yozlaşma

e)

Hepsi

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)e, 5)e

172

7. DİN VE TOPLUMSAL KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste dinler aracılığıyla oluşan/oluşturulan temel kurumlar ele alınacaktır. Her din,
içinde yer aldığı toplum içinde yeni birtakım kurumlar üreteceği gibi o toplumda var olan
yerleşik kurumlara nüfuz ederek de onların belli başlı özelliklerini yeniden şekillendirebilir,
verili yapıyı kendi talep ve beklentileriyle bütünleştirebilir. Bu bağlamda aile, eğitim, kültür,
hukuk, ekonomi, siyaset ve ahlak gibi kurumlar din ile irtibatı tartışmasız yoğun olan
kurumlardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dinler neden kurumsallaşmaya ihtiyaç duymaktadır?

2)

Aile kavramının sınırları hakkında neler söylenebilir?

3)

Dinlerin nihai hedefinin ahlak olmasından ne anlıyorsunuz?

4)
Dindarlıkla yoksulluk ya da zenginlik arasında kurulan bağlar hakkında neler
düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ailenin din ile olan
ilişkilerinden hareketle her
iki yapının birbirleriyle olan
irtibatı fonksiyonellik ve
düzenleyicilik boyutları
içinde ele alınır.
Dinin kendi hakikat
iddialarını topluma takdim
ederken eğitime olan
ihtiyacın değeri üzerinde
durulur ve bu bağ
değerlendirilir.
Dinin kültürel yanları
üzerinde yoğunlaşılarak,
onun toplumun bilişsel
sermayesi olma yolundaki
değişimi değerlendirilir.
Dinin hukuksal yapılara
etkisi ve kendi hukuki
kurumlarını inşa etme
süreçleri değerlendirilir.

Aile

Ailenin din ile olan tarihsel,
kültürel ve sosyal
bağlantısını kavrar.

Eğitim

Eğitimin din için taşıdığı
önemi kavrar.

Kültür

Kültür ve din arasındaki
ilişkiselliği öğrenir.

Hukuk

Hukukun yerleşik toplumsal
yapıların oluşumundaki
yerini dinî olanla
karşılaştırarak öğrenir.

Ekonomi

Ekonominin temel
belirleyici olarak ele alındığı
genel sosyolojik teorilere
karşılık dinlerin bu
bağlamdaki perspektiflerini
öğrenir.

Din ile ekonomi arasındaki
karşılıklı ilişki sosyal
teorilerden gündelik
gerçekliğin farklı
tecrübelerine kadar ulaşan
çeşitlilik içinde ele alınıp
değerlendirilir.

Siyaset

Dinin toplumsal taleplerini
siyasetin imkân ve sınırları
içinde kavrar.

Ahlak

Dinin, bireysel ve toplumsal
davranış kümesi olarak
tanımlanabilecek ahlakın
temel kaynakları arasında
yer aldığı kavranır.

Dinlerin siyasal tasavvurları
besleyen söylem
alanlarından hareketle
bizatihi dinî olan politik
hareketlilik ve
kurumsallaşmanın
çözümlemesi yapılır.
Din ve ahlaksal var oluşun
ortak temellerinden
hareketle ideal insan
yetiştirme düzeninin
kurumsal temsilleri
incelenir.
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Anahtar Kavramlar
•

Çekirdek aile

•

Gizli müfredat

•

Kök hafıza

•

Kültürel Müslümanlık

•

Medine Sözleşmesi

•

Medrese

•

Müfredat

•

Okul

•

Ritüel

•

Şeriat

•

Teokrasi
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Giriş
Din, toplumsal etki ve tezahürleri bağlamında sosyolojinin ilgi alanına girmektedir.
Kişinin çoklukla içsel dünyasında kendine bir karşılık bulan din, tecrübe edilen deruniliğin
çeşitliliğine bağlı olarak farklı maneviyat tezahürleriyle toplumda karşılık bulmaktadır. Dinin
sadece bireyin iç dünyasında başlayıp orada biten öznel bir gerçeklik olarak tasavvur edilmesi
toplumsal boyutlarını ihmal etme riski taşımaktadır. Dinin hem birey hem de toplum katında
yarattığı etki, onu sosyal bilimsel incelemelerin de temel konuları arasına katmaktadır.
Modern dünyada dinin özellikle toplumsal hayatta nasıl ve ne ölçüde yer alacağı
sorusu sıklıkla tartışılmıştır. 19. yüzyılın din ile açıkça mesafeli sayılabilecek bakış açıları
içinde özellikle Pozitivizm, dini, süreç içinde terk edilebilecek bir kalıntı olarak tasvir
etmiştir. Pozitivist söylemlerin dar bir ilgiyle sınırlı sayılmaksızın geçtiğimiz yüzyılın politik
tasavvurlarına da yön veren etkilere sahip olması, bu süreç içinde dinin gündelik gerçekliğe
yansıyan boyutlarının göz ardı edilmesine, küçümsenmesine ve dışlanıp gözden
düşürülmesine yol açmıştır. Böylece Aydınlanma’nın kurucu değerlerinin bir sonucu olarak
Pozitivizm geçtiğimiz iki yüzyılın tamamında etki yaratacak organize bir din karşıtlığının
düşünsel kaynağı olmuştur. Nihayet bu etki, bilimden siyasete hemen her alanda dine mesafeli
durmayı ya da onu gözden çıkarmayı hedefleyen farklı ideolojileri beslemiştir. En iyimser
hâliyle bu ideolojilerin kiminde din insanın iç dünyasında yer alan ancak zamanla terk
edilmesi umulan bir boş inanç olarak değerlendirilmektedir. Yaygın ve popülist hâliyle ise
pozitivist söylem, dinin sosyal gerçekliğinin kısıtlanması yönünde modernliğin en sık
rastlanan seküler ataklarına destek sunmaktadır.
Dinin bireyin iç dünyasında ürettiği maneviyat, onun uhrevi kaynakla olan irtibatının
sonucu olan farklı dindarlık biçimleriyle hayata yansımaktadır. Dindarlığın bireysel ve
toplumsal gerçekliklerden bağımsız olarak işlemesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.
Bununla birlikte sosyo-kültürel gerçekliğin, örneğin özgürleştirici ya da kısıtlayıcı siyasal
sistemlerin, dindarlığın görünürlük kazanıp kazanmamasında önemli etkilere sahip olduğu
açıktır.
Dinin sosyolojik gerçekliği onun görünürlüğüne yansıyan dil, söylem, simge, sembol
ve kurumlarla birlikte hayat bulur. Dinin gündelik kullanımındaki yansımaları toplumsal
hayatın hemen her alanında kendine bir karşılık bulmakta gecikmez. Dinden kaynaklanan
tutum ve tercihler, dinsel bir gerekliliğin ürünü olarak gerçekleştirilen eylemler ve yine dinsel
aidiyetlerle ilişkilendirilen toplumsal yapı ve kurumlar dinin oldukça farklılaşmış üniteler
içinde birey ve toplum üzerinden hayata katıldığını göstermektedir.
Dinsel ilgi ve yönelimler kişinin ve ondan hareketle de toplumun zihniyet yapısını
derinden etkiler. Bu etki zaman zaman yeni bir zihniyet yapılanmasına da öncülük eder.
Değişimin yansımaları hem dil hem de kurumlara yansır. Dile yönelik yansıma, yeni bir dil
üretip kurmaya fırsat verse de çoğunlukla bu, var olan bir dilin dönüştürülmesini ifade eder.
Bu bağlamın işleyişine dair örneklere başta İslam olmak üzere yaşayan tüm dinlerde
rastlamak mümkündür. Müslüman dilinin oluşumu konusunda örneğin; İslam Peygamberi Hz.
Muhammed’le başlayan bireysel ve toplumsal değişim alanlarına bakmak yeterlidir. Onun
vahiy eksenli mesajı, gerek Mekke’de gerekse Medine’de gündelik söz akışının üzerine
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oturduğu yerel dil bağlamlarını önemli ölçüde değiştirip dönüştürmüştür. Kur’an-ı Kerim’in
varlığı, geleneksel dil dünyasında yarattığı etkiyle sınırlı kalmamış, genel olarak
Müslümanların hayat karşısındaki ilgi ve tercihleri de kayda değer bir farklılaşma yaşamıştır.
Nihayet Kur’an-ı Kerim’le birlikte tüm kavramların verili anlam düzeylerine müdahale
edilmiş, böylece gündelik dilde kullanılan pek çok sözcük âdeta dinsel bir özellik kazanmıştır.
Semantik müdahalelerle şekillenen bu süreçler, eş zamanlı bir şekilde birey ve toplumun din
ve dünya algısını da yeniden biçimlendirmeye başlamıştır. Toplamda bütün bu farklılaşmalar
yeni bir zihniyet oluşumunun yapılandırıcıları olarak değerlendirilebilirler.
Hiç kuşkusuz bu değişim dille sınırlı değildir. Dinin sosyal gerçekliğe nüfuz eden
yapısına bağlı olarak toplumun anlam ve değer dünyalarında da önemli değişiklikler yaşanır.
Bir dine bağlı olmak dünyanın bundan böyle o dinin öğrettiklerine tabi olunarak okunmasını
ve yine aynı dikkat içinde yeni ve kalıcı bir tutum geliştirilmesini zorunlu kılar. Bu bağlamda
dini bütün bir Müslümandan, Hristiyan ya da Museviden söz etmek, tek tek her birinin bu
dünyaya hangi temsiller üzerinden baktığını gösterir. Müslüman, Hristiyan ya da Musevi
olmak, bir dünya görüşünü izleyerek yaşanılan dünya hakkında bir perspektife, bir tasavvur
ve duruşa sahip olmak demektir. Bu durum dinsel bakış açılarıyla yoğrulmuş dil üzerinden
gündelik hayatta dolaşıma girer. Böylece dil, sosyal gerçekliğin dinsel duyarlılıklar ekseninde
inşa edilmesinde önemli bir araç olarak öne çıkar. Sosyolog din ve toplum arasındaki
ilişkilere yoğunlaşırken arka planda yer alan bu bağlamları asla göz ardı etmemek zorundadır.
Öte yandan din dilinin gündelik hayattaki yansımaları farklı disiplinlerin kendine özgü
okuma ve yorumlama biçimlerine imkân verir. Bu bağlamda din sosyolojisi de dinin
toplumsal yapı, kurum ve yansımalarına ağırlık verir. Dinsel yaşamın kendine özgü yapı ve
örüntüleri öncelikli olarak din sosyolojisinin konuları arasında yer alır. Dinin gizli/örtük ya da
açık/belirgin dilini, söylem ve temsillerini, toplum karşısındaki yerini, toplumu etkileyiş ve
ondan etkilenme biçimlerini toplumsal bağlamda denk düştüğü olay ve kurumlar ekseninde
gözlemeden bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Çünkü dinin varlık beyanı dil,
söylem ve kurumsal yapılar üzerinden gerçekleşir. Esasen dinin sosyolojik gerçekliğinde
baskın olan ana tema tek tek her bir müminin kendi iç dünyasında içselleştirdiği anlam ve
tercihlerin hayata yansımasıdır.
Bireyin din ile kurduğu ilişkinin uhrevi boyutu dindarlığı, dünyevi boyutu da dinselliği
üretir. Dinsellik, dinin görünürlük kazandıkça toplumsal yapıda ortaya çıkardığı/çıkaracağı
kurumlardan başlamak üzere pek çok fenomenin varlık kazanmasıyla somutlaşır. Dinselliğin
bireysel ve toplumsal örüntüleri de gündelik hayatın akışına tabi olmayan ancak o akışı
biçimlendirme gücüne sahip form, söylem ve kurumlarla hayatiyet kazanır.
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7.1. Aile
Aile, insanın en dar anlamda gerçekleştirmeyi başardığı sosyal bir örgütlenme
modelidir. Bu nedenle de aile en küçük sosyal birlik olarak değerlendirilmektedir.
Antropolojik veriler ailenin kökenini insanla ilişkilendirme konusunda bize hiçbir entelektüel
sorun yaşatmamaktadır. Üretici öge olarak anne ve baba etrafında şekillenen ailenin söz
konusu başat aktörlerini dışlayan hiçbir tanımlamaya sahip değiliz. Ancak ailenin rolü ve
toplumsal hayattaki işlevlerinin zamana dayanan ve üyelerini her türlü dışsal gerilim
karşısında dirençle destekleyen varlığı günümüzde kapsamlı tartışma ve müdahalelerle yüz
yüze gelmiştir. Öyle ki ailenin fonksiyonlarında ortaya çıkan değişiklikler, çok kere aile
kurumunun ortadan kalktığı ya da kalkabileceği şeklindeki değerlendirmelerin doğmasına
imkân vermiştir. Hâlbuki gerçekte rol ve işlevler el değiştirmiş, aile yeni bir strüktürle insani
ve toplumsal konumunu özgül şart ve eylemlerin ağırlığı karşısında bir kere daha esastan inşa
etmeye yönelmiştir. Burada ailenin kendini yeniden üreten dinamizminden ve onu her türlü
dışsal etkiyle karşı karşıya getiren mevcut etkenlerin ağırlığından söz etmek gerekmektedir.
Aile, oldukça yoğun bir birimdir ve genellikle üyelerinin ortak sorumlulukları
paylaştığı bir organizasyon olarak görülmektedir. Aile kan, nikâh ya da yasal bağlarla
birbirine bağlı olan insanlardan oluşmuş ve mahrem ilişkilerle örülü bir grup olarak zaman
içinde ayakta kalmayı başarmış çok esnek bir toplumsal birim olarak tanımlanabilir. Böylece
akrabalık bağlarıyla doğrudan birbirine bağlanmış olan ve yetişkin üyelerinin çocukların
bakımından sorumlu olduğu bir grup insandan söz edilmektedir. Sonuçta aileyi oluşturan, her
biri kendi toplumsal konumu içinde birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen, ortak bir kültür
yaratan, kâr ve zararı aile biçiminin gereğine göre paylaşan ve sürdüren ekonomik ve
toplumsal bireyler grubudur.
Ailenin niteliklerine ilişkin değerlendirmeler, aslında dinsel, politik ve ekonomik
yapıların etkileriyle temellendirilmektedir. Nihayet farklı etnik ve dinsel grupların tamamen
özgül değerlerden beslenen inançlarından söz edilebilir ve bu farklılıklar hem toplumsal
cinsiyete yüklenen rollere ilişkin anlayışları, aile içi iş bölümünü ve çocuk yetiştirme
tarzlarını, hem de çalışmaya ve diğer toplumsal kurumlara karşı var olan tutumları etkilemeye
devam etmektedir.
Aile gerçekte dinsel bir oluşumun en içsel mekânıdır. Toplumu dinsel yaklaşımlarla
özdeşleştiren yorumlara önem verildiğinde, ailenin nasıl olup da dinsel bir çekirdek özelliğini
içinde barındırdığını gözlemlemek hiç de imkânsız değildir. Bugün modern argümanların alt
üst ettiği süreçler zincirinde, ailenin dinsel boyutunu fark etmek gitgide zorlaşmaktadır. Oysa
aileyi toplumla bütünleştiren, ilişkilendiren temel unsur nasıl dinse, aynı şekilde onu kendi
içinde tutarlı bir ilişkiler yumağına döndüren de yine dindir. Dinin aileyle örtüşen
boyutlarında günümüz dünyasında hissedilir bir düzeyde gözlemlenen çözülme, söz konusu
yapının dinsel/kurumsal düzeydeki geleceğine ilişkin endişeleri ele almayı zorunlu
kılmaktadır.
Toplumda başka hiçbir kurum aile kurumu kadar dinin etkisine açık değildir. Bu
nedenle aile, çok kere kutsal bir birlik olarak tasvir edilmiştir. Çünkü dinî hayatın
küçümsenmeyecek bir bölümü aile içinde gerçekleşmektedir. Yanı sıra aile, din ile kişi
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arasındaki irtibatı sağlayan en önemli iletişim kanallarından biri sayılmaktadır. Hatta bu hat,
büyük dinsel organizasyonlara kuşaklar boyu yeni üyeler kazandırmanın devamlılığını da
temin etmektedir. Öyle ki artık aile içindeki tüm faaliyetlerin, evlenmeden boşanmaya, çocuk
yapmadan onların kişiliklerinin inşasına, hatta hayata ilişkin tüm geçişlerinin kodlanmasına
kadar her şey dinsel bir ritüele kolaylıkla dönüşebilme potansiyelini içinde taşımaktadır. Aile
hayatındaki önemli diğer unsurlarda da dinî bileşenler mevcuttur. Dinsel fenomenlerin aile
bağlamında ele alınması, aileyi de kapsayan ve çok daha derin, toplumun bütününü içine alan
temel yapıları ortaya koymaktadır. Bu yüzden aile, gerçekte hem doğal hem de dinsel
sayılabilecek bir gruplaşma özelliğine sahiptir. Böylece ailedeki fert sayısının azlığı/çokluğu,
otoritenin niteliği gibi kriterlere göre belirlenebilecek olan aile tiplerinin, üyelerin dinî
yaşayışları üzerinde önemli etkilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle dinin, toplumda
şekillenmiş bulunan aile sistemi ve yaşayışı üzerinde etkili olduğu inkâr edilemez. Son
tahlilde kadın ve erkeğin aile içindeki konumları, aile hayatının önemli alanlarında dinin
üstlendiği işlevsel roller gibi geleneksel düzeyde ortaya çıkan din ve aile ilişkilerinin
ortaklığına ilişkin veriler, söz konusu kabulleri doğrular niteliktedirler.
Din ve ailenin örtüşen bu özelliklerinin günümüz dünyasındaki görüntüleri, ailenin
geleceğine ilişkin kaygıları pekiştirecek yaklaşımlara imkân vermektedir. Dinin modernleşme
sürecindeki algılanmasına ilişkin tartışmalar ve siyasal reflekslerin ortaya çıkardığı gerilimler,
ailenin niteliğini de derinden etkilemeye başlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan etkilenimler,
din ile aileyi buluşturan ortak bir kaderi açıkça tartışmaya açmıştır. Öyle ki artık aile
üzerinde ortaya çıkan eleştirel kaygılarla din konulu tartışmaları birbirinden ayrıştırmak
bugün neredeyse imkânsız gibidir.
Türk aile yapısı, hem köklü bir gelenekten hem de onu İslam ile buluşturan
deneyimlerden beslenmektedir. Geleneksel olarak tanımlanan ve sınırları tahkim edilen aile
modelinin eski hızına paralel bir şekilde kendini yenileyebildiğinden veya
dönüştürebildiğinden söz etmek mümkün değildir. Eş zamanlı olarak yeni koşulların
dinamiğini kontrol edebilen bir üst iradenin bugün yetkin olmadığı açıktır. Zaten söz konusu
belirtilerin de giderek karmaşık bir resme dönüşmesinin asıl nedeni, belki de bu politik tutum
eksikliğinin kurumsallaşmasından kaynaklanmaktadır. Türk ailesi söz konusu tecrübenin
kendini doğal olarak üreten mecrası içinde şekillenmektedir.
Osmanlı ailesinin oluşturduğu yapı, din, gelenek ve gündelik hayatın gerektirdiği
yaşamsal zorlamalarla ilişkilidir. Açıktır ki tipik bir Osmanlı ailesi kentsel ya da kırsal
kategorilerle ilişkilendirilse de gerçekte din ile sosyal yaşamın elverişli bir bütünselliğini
sağlayışı açısından dikkat çekmektedir. Bu bütünleşmenin pratik değeri, ailenin
fonksiyonlarındaki yoğunlukla açığa çıkmaktadır. Bugün bu işlevlerin anlaşılabilir pek çok
gerekçeyle azal(tıl)dığını biliyoruz. Bu nedenle aile, Türk toplumunda da artık her konuda
mahremiyetin kaynağı ve merkezi olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Ancak hızlı değişim
şartlarından etkilense bile ailenin varlığını koruyan bir süreklilikten bahsetmek her zaman için
mümkündür.
İslam’ın geleneksel modele kaynaklık eden etkisi, kuşkusuz farklı coğrafyalar dikkate
alındığında açık bir çeşitlilik göstermiştir. Bütün bu farklılaşmalarda ortak olan temel kriter,
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ailenin dinsellikle ilişkilendirilebilir bir tabiata sahip olmasıdır. Böylece aile, açıkça kutsal bir
kurum hüviyetindedir.
İslam’ın her zaman için örneklik teşkil eden yapısını, Hz. Muhammed’in kendi
ailesine odaklanarak ele almak gerekir. Onun fiilen önderlik ettiği ailesi, hayata bakış,
sorunlarla baş etme, sınır ve mahremiyetin tesisi gibi pek çok konuda her Müslüman için
emsalsiz bir örneklik içinde ele alınmaktadır. Gelenek içinde İslam’la bütünleşen farklı aile
modellerini, İslam’ın yegâne örneği olarak öne çıkaran argümanlar, bugün aile konusundaki
tartışmaların önünü kapatmakta, dahası alternatif yaşama stratejilerinin din ile kurabilecekleri
ilişkiyi geçersiz kılmaktadır.
Türk modernleşmesi, ailenin geleneksel gövdesini hırpalamıştır. Modernleşmenin
yerel düzeydeki amacı, gündelik hayatı her türlü geleneksel çağrışım ve değerden uzak tutmak
ve devrimlerin dönüştürücü mantığını geçerli kılmaktır. Bu niyet ailenin dinsel ve geleneksel
çerçevesini besleyen temel unsurların sekülerleşmesine yol açmıştır.
Günümüzde dikkat çekici bir şekilde aile aracılığıyla dinî bağ ve yapıları koruma
konusundaki hassasiyetlerde artış gözlenmektedir. Verili eğitim ve müfredatı kendi kimlik
donanımları açısından ciddi bir hasar olarak gören kimi duyarlı aileler, özerk alanlarını sıkı
bir eğitim programıyla buluşturarak mevcut kayıpları telafi etmeye ve çocuklarının dinî ve
ahlaki tutumlarını kontrol altında tutmaya ve belirlemeye çalışmaktadırlar. Böylece sözgelimi
modernleşme politikalarının aileye yönelik etkileri kırılmakta ve sekülerleşme dalgalarının
hızı zayıflatılmaya çalışılmaktadır.
Modern Türk ailesinin biçimlenen dünyası geleneksel toplumda gördüğü işlevlerin pek
çoğundan doğal olarak vazgeçmek durumunda kalmıştır. Bu durum sosyal hayat gerçekliğinin
türlü organizasyonlarının yarattığı iş bölümüyle de yakından ilişkilidir. Bu bağlamda
günümüz ailesinin, bireyi sosyalleştirdiğinden, geçimini sağladığından, onun kişiliğini
koruduğundan ya da geliştirdiğinden söz edebilmek gittikçe zorlaşmaktadır. Yanı sıra aileyi
oluşturan üyelerin rol ve statülerinde de kayma ya da yok olmadan söz etmek gerekir. Hâlbuki
gelenek içinde bir yandan sosyal davranışlardaki dine bağlı farklılıklar aile yoluyla
aktarılırken, öte yandan da bireyin dinsel sosyalizasyonu aynı kurumsal yapı aracılığıyla
gerçekleştirilmekteydi. Dinin aile üzerinde, aile kurumunun mevcut kurulu yapısını korumaya
yönelik etkisine karşılık, ekonomik alanlardaki değişiklikler aile kurumundaki dönüşümde
önemli bir faktör olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Böylece asıl sorun, geleneksel yapıdan
modern yapıya yönelen toplumlarda dinin geçirmekte olduğu sarsıntı, sanayileşme,
modernleşme ve kentleşme öncesi bir kültür ve uygarlık düzeni üzerine oturmuş
bulunan dinin veya dinî formların, yeni ve modern bir toplum düzeni, kültür ve
uygarlık biçimine uyum problemi olmuştur.
Ailenin Türk modernleşmesi bağlamında ortaya çıkan evrimi de değişme talepleri ve
toplumsal hayatın seküler düzeyde örgütlenmesine ilişkin iktidar taleplerinin beslediği
politikalar eşliğinde sürdürülmüştür. Gündelik hayatın dönüştürülmesi ve Batılı tipik aile
modelleriyle bütünleşme arayışının yanı sıra sosyal ve ekonomik düzeyde ortaya çıkan ve
yeni sosyal sınıf ve süreçlerin doğuşuna hız katan kontrol edilemez düzeydeki farklılaşma
çabaları, bugün Türk ailesini tanımlamada belirsizlikler yaratmaktadır.
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Küreselliğin, globalleşmenin iyice pekiştirdiği modernlik durumu; moda, tüketim
dürtüsü, özentiler, çekici dünyaların tahrikleri karşısında, aileyi kendi geleneğiyle karşı
karşıya getirmektedir.

7.2. Eğitim
Bireyin toplumsal kişilik ve kimlik kazanmasında eğitimin rolü göz ardı edilemez.
Genel toplumsal bağlam ve bu bağlama dayalı bir siyaset aygıtı olarak devlet, vatandaşlarının
bütünlüklü birer kişilikle topluma katılabilmeleri için eğitimi şart görmektedir. Birey, eğitim
aracılığıyla toplumsal bir özne olur.
Aslında eğitim sadece okul sistemiyle de ilişkilendirilemez. Aynı toplumsal mecralar
içinde kurumsallaşan eğitim kanallarıyla vatandaşlar verili toplumsal düzenin parçası olmakta
zorlanmazlar. Eğitim bu bağlamda bir biçimlendirme, yapılandırma ve bilgilendirme aracı
olarak işlevsel bir rol üstlenir.
Eğitim, bilgi aşılayan ve bilgiyi yönlendiren ideolojileri, müfredat programlarını
ve pedagojik teknikler ile kişiliklerin ve kültürlerin toplumsal bakımdan yeniden
üretilmesini kapsamaktadır. Bu nedenle eğitimin kaynağı, araçları, amaçları ve beklentiler
hep birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan bakiyenin gerçekte bir toplum mühendisliği
ürünü olduğu açıklık kazanmaktadır. Din sosyolojisi açısından bakıldığında öne çıkan temel
ilgi noktası toplumun dinî davranışlarına yön veren bilgilerin hangi kanallardan geldiği ve
nasıl bir insan yetiştirme düzeneğiyle kişiye ulaştığı sorusuyla başlamaktadır. Nihayet
toplumda yaygın dinî davranışların bağlı olduğu kodlar bir müfredata, kurulu bir sistematiğe
ve bütün bunlarla erişilmesi amaçlanan bir hedefe işaret eder.
Devletin dinî yapı ve organizasyonlara ya da dinin etkin olduğu birimlere nüfuz
etmesinin en belirgin araçlarından biri hiç kuşkusuz eğitimdir. Eğitim ister kurumsallaşmamış
yol ve yöntemlerle isterse modern tekniklerle olsun sonuçta istenen, dinî duyarlılıkların
korunup geliştirilmesini sağlayacak bir bilgilenme sürecinin nasıl devamlılık kazanacağıdır.
Eğitim dinin temel araçları arasında yer alır. Her din müntesiplerini kendi mesajları
doğrultusunda yeni bir toplum üretmek ya da verili toplumsal düzeni ıslah ve restore etmek
üzere eğitme ihtiyacı duyar. Örnek olarak Hz. Muhammed kendi etrafında toplanıp kenetlenen
ashabını, öncelikli olarak kendi risalet süreciyle eş zamanlı bir şekilde eğitmeye öncelik
vermişti. Böylece sahabiler, İslam’ın temel umdeleri etrafında dinî toplumsallaşma
süreçlerinden geçmişler ve her biri kendi müktesebatları içinde ileriki kuşakların yetişmesi
için öncü olmuşlardır. İlk İslam toplumunda Daru’l-Erkam’la Mekke’de başlayıp Medine’de
Ashab-ı Suffayla devam eden yapılanma, ilerde medrese sistemlerinin oluşumuna önderlik
edecek, Ezher, Kayravan ya da Nizamiye ve Süleymaniye modelleriyle Müslüman
toplumların dinî evrenleri üst düzey bir bilgilenmeye açık bir şekilde kendi iç hiyerarşisine
tabi olarak varlığını sürdürecektir.
Eğitim faaliyeti süreklilik içinde gerçekleşir. Kişinin çocukluktan başlayarak bütün bir
hayatı boyunca tabi olduğu eğitim mekanizmaları arasında aile, okul, mahalle, gündelik hayat
vb. unsurlar her bireyin içinden geçtiği ve yönlendirici kanallar olarak öne çıkmaktadır. Kişi
bu kanallar aracılığıyla içinde bulunduğu zihniyet yapısı ve verili paradigmatik perspektif
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içinde yaşamını sürdürmektedir. Kişinin bütün bu önceden yapılanmış araç ve yapılar içinde
kendini tanımlanabilir/fark edilebilir bir konuma taşıması oldukça zaman alacaktır.
Toplumsallaşma süreci uzun ve hareketlidir. Dinî toplumsallaşma da aynı süreçlere tabi
olarak gerçekleşmektedir. Bu çerçevede geleneksel İslam toplumlarında sık sık karşılaşılan
eğitim modellerinde ortak amaç kişinin hayatının hemen her evresinde Allah’ın rızasına
uygun bir kul olmasının sağlanmasıdır. Hiç kuşkusuz bu kulluk hemen her dinde olduğu gibi
İslam’da da ahlak temelli bir beklentiyle sürdürülmektedir.
Modern Türkiye’de de dinin hangi bağlamlarda öğretildiği, kavrandığı, içselleştirildiği
ve bu faaliyetin resmî ve gayri resmî yollarının ne tür yapılar ürettiği gibi sorular da sonuçta
din sosyolojisinin üzerinde durduğu/duracağı konular arasında yer almaktadır. Kur’an
kursları, imam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, denetim dışında kalan dinî eğitim kurumları
hep birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç aslında mevcut dinî evrenin kaynaklarını
göstermesi açısından yeterli ölçüde açıklayıcı mahiyettedir.

7.3. Kültür
Genel olarak insan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün
parçası olan maddi nesneler şeklinde tanımlanan kültür kavramı toplumsal yaşamın dil,
düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları
gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına almaktadır. Bu bağlamdan hareketle
kültürün, toplumsal yaşamın bir ürünü olduğu, işlevinin de toplumsal pratikleri
anlamlandırmak olduğu, kendisi de ancak toplumsal yaşamın başka yönleriyle ilişkisi
içinde anlam kazandığı düşünülebilir. Öyle ki artık kültür, insanın düşünce, niyet ve
amaçları doğrultusunda ve yine insan eliyle yaratılmış her şey için kullanılır.
Bireysel ve toplumsal edinimlerin bir bileşkesi olarak kültürün gerçekte ne
olduğundan, onun günümüzde nasıl anlaşılması gerektiğine kadar pek çok soru felsefede,
antropoloji ve sosyolojide bir dizi kuramsal ayrışmaya yol açmıştır. Kültür tartışmaları 18.
yüzyılın düşünce ve inanç sorunlarından doğmuş, günümüze değin de değişik platformlarda
tartışılmıştır. Bu bağlamda kültür, tarihsicilikten mutlakçılığa kadar birçok açıdan ele
alınmaya devam etmektedir. Başlangıçta sıkı bir tasarıma ve keskin sınırlara sahip olan kültür,
giderek oldukça geniş bir alanda kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde kültürlerin her zaman
tutarlı, homojen, tek sesli ya da kendi içlerinde barışık olduklarından söz etmek artık zordur.
Bunlar içkin olarak çok dilli, çatışık, değişebilir ve açıktırlar. Kültürler, ayrık ve çoğunca
karşıtlık barındıran repertuvarlarının yeniden değerlendirildiği, dönüştürüldüğü, ihraç edildiği,
sorgulandığı ve yeniden tanımlandığı daimi yeniden yazım ve dönüşüm süreçleri ile birlikte
var olurlar. Bu süreç, kültürel anlamların aktörler tarafından öğrenilmesi ve uygulanmasının
ve kültürün düşünsel doğasının kendisinin içkin unsurlarından biri olduğu için kaçınılmazdır.
İnsan kültürün içinde, izinde ve gölgesinde olup onun hem tüketicisi, hem
yorumlayıcısı hem de değişiminin sağlayıcısıdır. Kültürün üreticisi de insandır. Kişisel ve
toplumsal düzeydeki deneyim zenginliği de zaman içinde bu kültüre dâhil olur. Kültür, doğası
gereği çeşitlilik arz eder. Kültürün içeriksel zenginliği, yaşam tarzlarının çeşitliliğini yansıtır.
Kültüre yapılan her müdahale, çok kere onun kendini toparlamasını, hatta kendi kendini
yeniden inşa etmesini zorunlu kılar. O, tek biçimli ve a priori değildir; her biri çoğul anlamlar
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içeren, sürekli olarak yeniden yorumlanan hatta yeniden yapılandırılan faaliyetlerin, olayların
ve yapıtların sürekli değişen çoğulluğudur. Belli bir zaman diliminde oluşması, belirginliği ve
kolaylıkla ideolojikleşebilen vurgusu, kültürün nötr bir kavram olarak ele alınmasını
güçleştirir. Hem kişi hem de toplum belli bir kültürün içinde doğmakla kalmaz yanı sıra o
kültürün koordinatları içinde kendini var eder. Kültürel gerçeklik de bireysel ve toplumsal
deneyimlerin katkılarıyla her seferinde yeniden pekiştirilir. Kültürel farklılık ve ayrılıklar, bu
varoluş ve pekiştirmelerle vücut bulur.
Bir başka açıdan bakıldığında da kültür bir yaşama desenidir ve onda bireysel ve
toplumsal belleğe ilişkin donanımlar içkindir. Çünkü o, toplumsalın derin hafızasıdır. Gün
yüzüne çıkarıldığı her seferinde sosyal yaşama ilişkin temsiller de açığa çıkar. Yine birey ve
toplumun varoluşsal kimliği de kültürel bellek içinde anlam kazanır. Sonuçta kişi de toplum
da kültürel sığınağın yarattığı güvenlik ortamındadır ve kuşkusuz bir huzur içindedir. Çünkü
kültür bir güvenlik alanıdır. Gerçi o, bir sığınak olduğu kadar bir kuşatma alanı olarak da
görülür. Tanımı üzerinde bir evrenselliğe ulaşılması istense bile kültür, çoğu zaman
bütünleştirici ve bir araya getirici olmaz. Modernleşme sürecinde gözlendiği gibi bazen de
kültür bizi ayıran ve ayrımların sürdürülmesini sağlayan, hatta bu bağlamda çekişmeyi
körükleyen bir faktör de olabilir. Bu çelişik özellikleriyle kültür, bazen pekâlâ olumlu
değerler içeren anlamlarıyla takdim edilirken bazen de olumsuz sayılabilir.
Kültüre din üzerinden bakıldığında her zaman ilginç birtakım sonuçlarla karşılaşmak
olasıdır. En başta kültürleşme faaliyeti dinin özündeki anlamı yeniden yapılandırması
açısından önem kazanmaktadır. Dinin kültürel bir envanter ve hatta bir bakiye olarak
tasavvuru, onun gündelik gerçeklik içindeki yerini dönüştürür. Dinin oldukça dinamik
bünyesinin kültürel bir form kazanması kaçınılmazdır. Ancak dini bir kültürel olgu olarak
tanımlamak ondan beklenen rolleri yerine getirmesini imkânsız kılacaktır. Günümüzde
toplum ve din ilişkileri ele alındığında, dinin toplumsal yapıda nasıl bir yer tuttuğu konusu
önem kazanmaktadır. Dinin bir örf ve adetler kataloğu olarak takdimi her şeyden önce ondaki
uhrevi/manevi özü devre dışı bırakmaktadır.
Modern toplumlarda dinin kültürel birer obje olarak mı yoksa kendi varlığının sade
anlamıyla din olarak mı algılandığı sorusunu sormak ve sahada bunun cevaplarını aramak
gerekir. Pek çok noktada din kültürel bir kıymet olarak hatırlanmakta ve bu bakış açısı
nostaljik ilgilerin sınırlarını aşamamaktadır. Günümüzde dinsel aidiyetin zaman zaman
kültürel aidiyetlerle yer değiştirdiği, kimi durumlarda kültür temelli olarak ortaya çıkan
atıfların dinî olanı gölgeleme çabası içinde olduğu da gözlemlenebilmektedir. Nitekim İslam
toplumlarında kültürel Müslümanlık formunda gelişen bir mensubiyet duygusuyla da dine
bir bakiye olarak bakılmakta ve onda dinselliğin yanı sıra kültürel niteliklerin de içine
katıldığı bir referans özelliği bulunduğu iddia etmektedir.

7.4. Hukuk
Devlet ve benzeri otoriteler tarafından saptanan hareket kuralları ya da yasalar
anlamında tanımlanan hukuk önemli toplumsal kurumlar arasında yer almaktadır. Toplumun
yerleşik gelenekleri, zihniyet yapıları, teamül ve temayülleri dikkate alınarak düzenlenen
hukuk kuralları bireyin çevresiyle olan ilişkilerini düzenleyen normatif kurallar bütünü olarak
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işlev görmektedir. Hukuki yaptırıma ihtiyaç duymayan bir toplumsal yapıdan söz etmek
mümkün değildir. Şifahi gelenek kapsamında varlığını idame ettiren toplumlarda bile belli bir
hukuki düzen kurar.
Bir kurumsal yapı olarak hukuk toplumun varlığını teminat altına alan ögeler arasında
yer almaktadır. Bir sözleşme temelinde toplumsalın ortak kabullerini yansıtma iddiası taşıyan
hukuk kuralları bağlayıcıdır.
Hukuksal yapı sosyolojinin duayenleri tarafından dikkatle çözümlenmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda Marx, niteliği ne olursa olsun tüm hukuksal sistemlere eleştirel bir perspektifle
bakarken Durkheim ve Weber daha olumlu bir perspektif içinde kalarak sistemi çözümlemeye
çalışmışlardır. Marx’a göre hukuk her şeyden önce egemen/hegamonik sistemin çıkarlarını
korumak üzere ihdas edilmiştir. Her hukuk sistematiği hem arkaik değerlerin taşıyıcısı olarak
bugünü kavramaktan uzaktır hem de devletin çıkarlarına dikkat kesildiğinden dolayı da
gayrimeşrudur. Ona göre hukuk sistemi, burjuva devletinin parçası olduğu için, hukuk
sınıf baskısının araçlarından birisidir; ayrıca, bir dönemin egemen düşünceleri egemen
sınıfın düşünceleri olduğuna göre, başta haklar olmak üzere en temel hukuki kavramlar
bile burjuva tahakküm sisteminin bir parçasıdır.
Marx’ın eleştirel yaklaşımına karşılık Durkheim, hukuk düzeninin işlevlerinden yola
çıkarak organik ve mekanik toplum yapılarındaki hukuki uygulamaların etkilerini mukayese
etmektedir. Ona göre organik dayanışmacı toplumların hukuk sistemleri onarıcı iken,
mekanik dayanışmacı toplumların hukuk sistemleri cezalandırıcı özellikler taşımaktadır
Weber ise hukuku toplumun içindeki bütünleştirici bir güç olarak ele almıştır. Fakat
onun konumu açık birçok anlamlılığı da barındırmaktaydı, çünkü hukuku, hem Batı
toplumlarının genel, tarihsel akılcılaştırılmasına katkı sağlayan önemli unsurlar arasında
sayıyor hem de en ileri kapitalist toplumlara özgü hukuksal-akılcı tahakküm sistemi içindeki
kritik ögelerden biri olarak görüyordu.
Din, hukuk sistemlerinde her zaman belirleyici faktörler arasında yer alır. Hukuk
düzeninin doğrudan dinî atıflarla ilerlediği yapılarda (teokrasi) olduğu kadar dine görünürde
hiçbir atıfta bulunmayan seküler sistemlerde de dinin merkezî yeri göz ardı edilemez. Dinin
hukuksal yapılara sirayet edişi toplumun değer ve davranış örgütlenmelerinde dine verdiği
önemle yakından ilişkilidir. Selçuklu-Osmanlı devlet pratiklerinde din hem hukuksal düzenin
bir parçası hem de daha genel anlamda siyasal/toplumsal sahada esaslı bir meşruiyet
arayışının da kaynağı olarak dikkat çekmiştir. Şeriat ve örf bileşenleriyle geleneksel Türk
hukuk sisteminde din, toplumsal yapının temel yönelimlerini besleyen, kollayan ve kuşatan
bir düzenek oluşturmaktadır.
Modernleşme süreçlerinde dinin hukuksal metinler arasından çıkarılması yaygın bir
tercih olmuştur. İslami geleneğin modern olanla buluşturulması girişimleri ise Osmanlı-Türk
modernleşme deneyimindeki pek çok örnekle kendini gösterir. Bu bağlamda Mecelle
uygulamalarını hatırlamak gerekir. Modern Türk hukuk sistemi önemli ölçüde Batılı normatif
kuralların aktarımıyla oluşturulmuş olsa da ilerleyen süreçlerde toplumun dinî ve kültürel
bakiyesi bu kopukluğu giderecek bağlantılar üreterek kendi ağırlığını yeniden hissettirmeyi
başarmıştır.
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İslam’ın ilk dönemlerinde Hz Muhammed’in yeni hicret ettiği Medine’de ilk yaptığı
icraatın orada mukim bulunan farklı din ve kültürlerle bir mutabakat metni etrafında uzlaşma
sağlamayı amaçlayan bir anlaşma olması oldukça önemlidir. Medine Sözleşmesi ya da İlk
İslam Anayasası olarak bilinen metinde Müslümanlarla diğer inanç grupları arasındaki
ilişkilerin bir düzene bağlandığı bir kontrat imzalanmıştır.
Bugün modern anayasal metinlerde dinin güvence altına alınıp alınmadığı, inanç ve
düşünce hürriyetinin hangi vasıflarda kabul gördüğü gibi meseleler dinin toplumsal
bağlamdaki yerini tespit etmek açısından önem kazanmaktadır. Türkiye koşullarından hareket
edildiğinde ülkenin tek resmî din kurumu olarak bilinen Diyanet İşleri Başkanlığı ve dinî
eğitim kurumları devletin hukuki güvencesiyle tanımlanmış bir şekilde varlıklarını idame
ettirmektedirler.

7.5. Ekonomi
Ekonomi, temel toplumsal kurumlar arasında yer alır. Kişinin gerek bireysel gerekse
toplumsal düzeyde hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan maddi unsurlar ekonomi
kavramı içinde değerlendirilmektedir. Yeme-içme, giyim-kuşam, barınma, eğlence vs.
ihtiyaçlar ekonomik faaliyetler zincirinin birer parçası olup bütün bunlar da sonuçta başta
varlık kaygısı olmak üzere hayatı idame ettirme çabası ve bu bağlamdaki diğer bir dizi
faaliyetlerle birlikte kurumsal bir yapı üretmektedir. Böylece ekonomi fertler, eşya ve toplum
arasındaki ilişkilerin doğurduğu kurumlardan biri olarak öne çıkmaktadır.
Ekonomi ilk insandan itibaren gerekli ihtiyaçlar çerçevesinde kurumsal bir gelenek
oluşturan etkili bir yapı özelliğine sahiptir. Hemen her ekonomik etkinliğin bileşenleri
arasında üretim, tüketim ve dağıtım faaliyeti yer almaktadır. Bu özellikleriyle ekonomi aynı
zamanda sosyolojinin de konusu olarak yerini almaktadır. Mülkiyet ilişkileri, arz-talep
dengesi, sermaye, sermayenin el değiştirmesi gibi çoğu ekonominin içinde yer alan kavramlar
kadar onu din ve ahlakla organik bir ilişki içinde değerlendirmemize fırsat veren kavramlar da
mevcuttur. Bu bağlamda kapitalizm, sosyalizm gibi mülkiyet ilişkilerinden doğan sosyoekonomik düzenler sonuçta genel toplumun dinî ve ahlaki kodlarını da kökten
değiştirebilmektedir. Gerek kapitalizm gerekse sosyalizm, emeğin bölüşümü, ekonominin
reel-politiği ve gündelik hayat tasavvurunun şekillenmesi açısından birbirinden radikal
düzeyde ayrışan öneri ve pratikleriyle ayrı birer sosyo-ekonomik düzen oluşturmaktadırlar.
Bu nedenle ekonomi, sosyologlar arasında sıkça tartışılan konular arasında yer alır.
Marx’tan beri onun toplumsal yaşamdaki yeri ve statüsü sosyologlar arasında ciddi bir
problematik olarak işlenmektedir. Marx ekonomiyi bir altyapı kurumu olarak görmüş ve
başkaca tüm kurumsal pratikler karşısında onu hayatın merkezî bir konumuna yerleştirmiştir.
Olağan yaşam döngüsünde ana motivasyon kaynağı ekonomidir ve din dâhil hemen tüm
yaşamsal yönelimler gerçekte ekonomi-politiğin etkisine açık bir şekilde yapılandırılırlar.
Marx ekonomiyi yerleşik düzenin temel aygıtları arasında en önde gelen kurum olarak
tanımlarken buna karşılık Weber de bütün sosyal teorisini aynı şekilde ekonomi üzerine
oturtmakla birlikte bir adım daha ileri giderek onun diğer toplumsal kurumları bütünleyici
boyutlarına işaret etmektedir. Weber’e göre ekonomi değer ve ahlaktan bağımsız bir işleyişe
sahip değildir. Onun ekonomik ahlak tezi, gerçekte Protestan etiği üzerinden verdiği somut
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örnekte de açıkça görüldüğü gibi din ile iktisat arasındaki aracı rol ve pozisyonun hangi
belirleyici özellikler temelinde işlediğini göstermektedir.
Sosyologların ekonomiye olan ilgisi, sosyo-politik değişim süreçlerinde oynadığı
rolün bizatihi takdir edilmesiyle ilgilidir. Ekonomik faaliyet ve davranışları ele alırken onun
yaslandığı değerleri, epistemolojik ve paradigmatik temelleri, ahlaksal yapıyı ve zihniyet
dünyasını dikkate almak gerekir. Hiçbir ekonomik etkinlik bu sosyal gerçeklikten bağımsız
olarak işlememektedir. Köklü sosyo-politik değişim süreçlerine tabi olan Batı toplumlarında
ekonominin zihniyet yapılarını biçimlendiren, toplumsal sistemin iktidar ve hiyerarşik
yapılarını tanzim eden gücü, sosyologlar arasında kendisini önceleyen bir okumaya ağırlık
kazandırmıştır. Din de bu bağlamda dünyevi çaba ve gayretleri olumlayarak meşrulaştırması
açısından ele alınmaktadır.
İslam toplumlarında sadece ekonominin değil diğer kurumsal yapıların da dinin temel
ölçütleri nezdinde onay alması gerekliliği bilinmektedir. Dinî perspektifte toplumsal yaşamın
bütün üniteleri bir meşrulaştırıma ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede ekonomik yapılar,
bundan doğan eşitsizlikler, sınıfsal ayrışmalar ve gerilim noktaları vs. gibi hemen her konu
dinî değerler ekseninde ele alınıp çözümlenmektedir. Ekonomik faaliyet dinin temel kriterleri
ihmal edilerek ya da yok sayılarak gerçekleştirilemez. Geleneksel İslam toplumlarında dünya
ve eşyayla kurulan ilişkilerde sınırların zorlanmasından kaynaklanan aşırılıklar tarihsel seyri
içinde mistik ve radikal eğilimlerin meşruiyetini artırmıştır. Bu oldukça paradoksal gibi
görünen sonuçların temelinde İslam’ın her zaman korunmasını vaz ettiği dünya-ahiret dengesi
gelmektedir. Bir hadise göre Hz. Peygamber hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için; yarın
ölecekmiş gibi ahiret için gayret gösterilmesini tavsiye etmektedir. Öte yandan bir başka
hadiste de iki günü eşit olanlar yerilmektedir.
İslam toplumlarında Kitap temelli tüm analizlerde dinin temel gereklilikleri içinde
ahlaki ölçülere riayet eden bir faaliyet olduğu nispette ekonominin gelişmesi teşvik
edilmektedir. Burada aslolan dinin temel sabitelerini göz ardı etmemek ve insan temelli bir
huzur arayışı içinde olmaktır. İslami bir terim havasında kullanılan iktisat kavramında da
ekonomi kavramından daha ileri giden ahlaksal bir tema söz konusudur. İktisat sadece
ekonomik alandaki bir dengeyi değil yaşamın her alanındaki bir muvazeneyi hatırlatmaktadır.
Günümüzde Müslüman toplumlarda sosyo-kültürel ve ekonomik değişme süreçlerinin
gündelik hayatın geleneksel formlarını önemli ölçüde sarstığı gözlemlenmektedir. Yeni yaşam
pratiklerinde ekonomik etkinliklerin payı küçümsenemez. Türkiye örneğinde 1990’lı yıllarda
güç kazanan ve kamuoyunda Anadolu sermayesi olarak tanımlanan olgunun ortaya koyduğu
birikim ve etkiyi Weber’in ünlü Protestanlık-kapitalizm karşılaştırmasıyla ilişkilendirmek
moda olmuştur. Ancak gerçekten de Türkiye bağlamında gelişen yapının dinî hayata maliyeti,
dindarlıkla zenginlik arasındaki korelasyonun ürettiği sonuçlar üzerinde henüz yeterli bir
sosyolojik araştırma yapılamamıştır.

7.6. Siyaset
Siyaset, toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımlarının toplumsal
neden ve sonuçları ile güç ve iktidarın tahsis edilişinde değişimlere yol açan toplumsal ve
siyasal çatışmaları içeren bir alandır. Siyasetin asıl ilgi alanı devlettir. Devlet, verili bir
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toprak parçası üzerinde meşru güç ya da iktidar kullanımı tekeline sahip olma iddiasındaki bir
kurum ya da muhtemelen herhangi bir toplumdaki en büyük güç ve otorite yoğunlaşmasını
oluşturan yapıdır. Bu bağlamda siyaset alanının bileşenleri arasında yönetim aygıtları, kamu
yönetimi mekanizmaları ile seçimler, kamuoyu, baskı grupları ve siyasal davranıştan oluşan
biçimsel politik alanlar yer almaktadır. Toplumsal protesto hareketleri ve devrimler,
çoğunlukla bilinçli birer kümelenme olarak ortaya çıkan ve politika yapma süreçlerinde etkin
olan diğer hükümet dışı örgütler, formel baskı grupları, siyasal ideolojiler, siyasal kültürler,
siyasal kanaatler ve kamuoyu siyasetin kapsama alanı içinde yer almaktadır.
Öte yandan sosyoloji de siyasetle bu bağlamdan hareketle sadece siyasal fenomenlerin
çözümlemesiyle yetinmeksizin yanı sıra siyaset, toplumsal yapılar, ideolojiler ve kültürler
arasındaki karşılıklı ilişkilerle de ilgilenir. Her ne kadar siyaset bütünüyle devlet aygıtı ve
organizasyonu etrafındaki faaliyet ve kümelenmelerle ilgili bir etkinlik alanıysa da sosyoloji
ilgi alanını daha da geniş tutarak bu çerçevede değerlendirilebilecek kimi kurumsal yapıları da
aynı bağlam içinde çözümlemeye yönelir. Bu bağlamda aileyi, arkadaşlık gruplarını,
dernekleri ve yerel cemaatleri de kapsayacak bir şekilde, iktidarın, otoritenin ve etkinliğin tüm
toplumsal bağlamlardaki kaynaklarıyla ve kullanımlarıyla ilgilenir. Hatta emek piyasası ve
işyerindeki güç ilişkileri de bu ilgi alanları arasına dâhil edilebilir, fakat bugün artık genellikle
endüstriyel ilişkiler başlığı altında incelenmektedir. Esasen siyasetin içine girmediği,
tanımlama ve açıklama çabası içinde temasa geçmediği pek bir alan yoktur. Çünkü siyasal bir
sistem belirli bir boyutta güç, yönetim ya da otorite içeren sürekli bir insan ilişkileri
modelidir. Dolayısıyla, gücü ve iktidarı tekelleştirmek üzere henüz hiçbir resmî-merkezî
kurum yaratmamış, fakat bazı üyelerin başkalarından daha fazla hükmedebileceği karar alma
ve kanun yapma süreçlerine sahip devletsiz toplumlarda da siyaseti incelemek mümkündür.
Siyaset alanının anahtar sözcükleri arasında egemenlik, meşruiyet ve devlet kavramları
yer alır. Sosyolojik açıdan toplumsal yapı ve değişme süreçleri incelendiğinde bu
hareketliliğin arkasındaki siyasal motivasyon ve onu izleyen siyaset alanı göz ardı edilemez.
Din sosyolojisi siyaset alanının imkân ve kazanımlarını hiçbir şekilde ihmal edemez.
Gündelik hayat, devlet ve otorite ilişkileri siyaset dışı kavram ve tanımlamalarla
çözümlenemez. Siyaset farklı talepkârlıkların devlet ya da otorite içinde yer alma süreçlerini
yansıtır. Dinin devletle olan ilişkileri kadar sistemin bir parçası olma ya da ona karşı bağımsız
bir yapı üretmesi gibi konular siyaset alanını dikkate alarak ancak değerlendirilebilir.
İlk insandan beri toplumsal yaşam tecrübesinin hemen her aşamasında siyaset iki insan
arasındaki ilişkilerden başlamak üzere genel toplumsal yaşamın akışında belirleyici bir dil ve
üslup oluşturmuştur. Politikayla eşanlamlı olarak kullanılan siyaset, felsefe dünyasının hemen
bütün aktörlerince esaslı bir problem olarak ele alınmış, toplumsal düzenin yapısı ve işleyişi
hakkında filozoflar pek çok görüş ve öneriyle ortaya çıkmışlardır. Batı toplumsal
modellerinde siyasetin, feodalizmden burjuvaziye geçişte ve söz konusu yapıların
şekillenmesindeki katkıları göz ardı edilemez. Fransız Devrimi de endüstri ya da
modernleşme süreçleri de sonuçta toplumun daha iyi nasıl yöneltileceği, iktidar ve otoritenin
nasıl tesis edileceği, gücün tartışmasız bir hegamonik yapı üretmesi için nelere ihtiyaç
duyulacağı gibi pek çok soru etrafında çeşitlenen politik argümanlarla ilerlemiştir.
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İslam toplumlarında siyaset din ve ahlakla birlikte ele alınan bir kurumsallaşma
çabasıdır. Hz. Muhammed’in Peygamberliğindeki siyasi yön en az manevi liderliği kadar
önemliydi. Onun Mekke toplumunun yerleşik algı ve düzeneklerine karşı ortaya koyduğu
siyaset, Müslümanlar nezdinde ilahi bir tasarrufun sonucu olarak değerlendirilmektedir.
Müslüman devlet ya da İslam toplumu modellerinin hangi temeller ve sabiteler üzerine
oturması gerektiği Müslüman âlim ve filozofların temel sorunları arasında yer almış, bu
bağlamda bir siyaset edebiyatı ve literatürü oluşturulmuştur. Daha İslam’ın ilk dönemlerinde
bile Müslümanlar arasındaki en ciddi bölünmenin kaynağının siyasi eğilimler olduğuna dikkat
edildiğinde konunun önemi daha iyi fark edilecektir. İslam dünyasındaki Şii-Sünni bölünmesi
en başta teorik-dinî bir yönelim farklılaşmasından çok siyasi gerilimler eşliğinde birbirinden
uzaklaşan grupların meşruiyet arayışlarını simgelemektedir. Hariciliğin doğuşu, Mutezile’nin
Kelami bir perspektiften siyasi bir lehçeye dönüşmesi ve mezhep ayrışmalarının temelindeki
siyasi polemik ve gerilimlerin payı küçümsenemez.
Diğer toplumsal modellerde olduğu gibi İslam toplumlarında da siyasal öneriler kamu
düzeni ve yönetimin niteliği üzerinde yoğunlaşmıştır. İbn Haldun Müslüman toplumların
doğasını açıklığa kavuşturduğu ünlü Mukaddimesinde siyasetin gündelik yaşam örüntüleri
içindeki yerini kanıtlamaya çalışmıştı. Farabi’nin, Gazali ve Maverdi’nin katkılarıyla hiçbir
şekilde sınırlı kalmaksızın Müslüman dünyanın pek çok âlim ve arifi ideal toplumsal düzenin
şartları ve imkânları hakkında müstakil eserler kaleme almışlardı.

7.7. Ahlak
Ahlak, insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini
düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi ve başka insanların davranışlarını
olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler toplamı şeklinde
tanımlanabilir. Tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur. Bu dizge
toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik gösterir. Nesnel ya da
toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki bireylerine karşı ödevlerini içermektedir. Bu kurallar
yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile
hukukun örtüştüğü, hatta özdeşleştiği durumlardan söz etmek mümkündür. Toplumsal yaşama
egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir bağ vardır. Toplumun genel
ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden
beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olamamaktadır.
Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması
gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, seküler ve felsefi topluluklar tarafından,
insanların (subjektif olarak) çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir
yargı ve ilkeler sistemi, kavramı ve/veya inancı için kullanılır. Yanlış ve doğrular hakkındaki
bu tip kavram ve inançlar çoğunlukla bir kültür veya grup tarafından genelleştirilir ve
kanunlaştırılır, buna göre de (kültür veya grubun) üyelerinin davranışları düzenlenmeye
çalışılır. Bu tür bir kanunlaşmanın uygunluğu da ahlak olarak anılabilir ve grup, varlığının
devamının bu ilke ve kanunların uygunluğu, uygulanması üzere olduğunu belirtebilir. Bu
durumlarda, uygulamayı kabullenen bireyler ahlaklı olarak tanımlanırken, uygulamayı
reddeden veya davranışlarında barındıramayan bireyler toplumsal anlamda dejenere olarak
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tanımlanabilir. Bu nedenlerle ahlak, iyi bir yaşamın temelini teşkil eden inançlar bütünü
olarak da görülebilir.
İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında, dinler ideal bir yaşama dair görüş ve
düzenlemeler getirmiştir. Bu nedenle ahlak, çoğunlukla dinî emir ve prensipler ile
karıştırılmıştır. Seküler ortam ve durumlarda, ahlak hayat tarzı seçimi gibi şeylerle ilgili
olarak sunulabilir. Zira bu daha çok, bireysel anlamda iyi bir hayat fikrini temsil eder ki
bireyler genellikle bulundukları toplumda benzer zihin yapısı ve görüşlere sahip olan
insanların inanç ve değer sistemlerine uygun bir yol seçmektedirler.
Ahlak tarih içinde yer yer dinlere bağlı olarak ortaya çıkmış ve her din, belirli bir
yaşama biçimi öngören ahlak anlayışını kendi içinde barındırmıştır. Bununla birlikte ahlak
kuralları dinsel kurallardan ayrılır. Ahlak, temelde insanların kendi aralarındaki ilişkileri konu
edinirken, din de insanların kutsal sayılan ve inanç konusu olan doğa-ötesi güçlerle
ilişkileriyle ilgilidir. Ahlaka aykırı bir davranış ayıp, dine aykırı bir davranış ise günah olarak
nitelenir.
Ancak yine de dinsel deneyim ile ahlak bilinci arasında yakın bir ilişkinin varlığı inkâr
edilemez. Din, kişinin varlığına, kim ve ne olduğuna, yüceltmeye değer saydığı gerçekliğe
ilişkin soruları cevaplarken; ahlak, kişinin davranışlarını ve başkalarıyla olan ilişkilerini
yönlendiren temel ilkeleri kendine konu edinir. Bu bağlamda kimi düşünürler dine
dayanmayan bir ahlakın olamayacağını savunurken, kimileri de ahlakın dinsel yaptırımlardan
bağımsız tutulması gerektiğini öne sürer. Ayrışma noktalarını ele alırken özellikle İslam
Peygamberi Hz. Muhammed’in, kendi görevini ve misyonunu tanımlarken kullandığı şu
ifadeye dikkat etmek gerekir: Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Oldukça
derin imalar içeren bu ifadede İslam Peygamberi, kendi dinî misyonuyla evrensel ahlak
arasında süreklilik ifade eden bağlara vurgu yapmaktadır.
Ahlakı sistematik biçimde inceleyen dal, felsefenin kadim bir dalı olan etiktir. Etik,
çeşitli soru ve sorunları ele alır ve bunları inceler; birisinin belirli (spesifik) bir durumda nasıl
davranması gerektiği (uygulamalı etik), birisinin ahlaki bir durum veya görüşü nasıl
kanıtlayacağı (normatif etik) ve birisinin etik veya ahlakın kökten yapısını nasıl anlayacağı
(metaetik) gibi. Örneğin, bugün ABD’de kürtajın ahlaki açıdan izin verilebilir (caiz) olup
olmadığı uygulamalı etikte tartışılan güncel sorulardandır. Normatif etikteki yaygın bir soru
da kişinin birisini korumak amacıyla yalan söylemesinin ahlaki olarak savunulup
savunulamayacağıdır. Metaetik ise, iyinin varlığını nasıl doğruladığımızı yoksa her şeyin
göreceli mi olduğunu ve ahlakın sadece birilerinin tercihlerinin ifadesi olup olmadığı
sorularını sorar ve inceler.
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Uygulamalar
1)
Ailenin modern görünümleri hakkında çevrenizdeki örneklerde yola çıkarak bir
karşılaştırma yapınız.
2)

Eğitim alanında dinsel söylemler eşliğinde üretilen talepleri inceleyiniz.

3)
“Şeriat isteriz” ifadesiyle formüle edilen kimi hukuksal beklentilerin Türk
modernleşme süreçlerindeki yansımalarını inceleyiniz.
4)

“Kültürel Müslümanlık” kavramı etrafında bir inceleme yapınız.
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Uygulama Soruları
1)

Dinin gündelik hayatta ağırlıklı bir rolo edinmesinde ailenin payı nedir?

2)
Modern hukuk sistemlerinde din ne ölçüde etkili bir referans özelliği
taşımaktadır?
3)
Ekonominin din bağlamındaki yerine ilişkin Marx ve Weber arasındaki temel
ayrışmazlık noktaları nelerdir?
4)

Din ile ahlak arasındaki ortaklıklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dinî gerçekliğin kurumsal tezahürleri ele alındı. Her din toplumsal
yapının belli başlı kurumlarına etki etmekle sınırlı kalmaksızın ya bu yapıları değiştirirdönüştürür ya da onları yeniden inşa eder. Aileden hukuğa, siyasetten ahlaka kadar toplumsal
yaşamda derin karşılıkları olan tüm kurumlar hakkında belli başlı bütün dinlerin iddia ve
önerileri söz konusudur. Bu bölümde sözkonusu nitelikler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Dinî hayatın küçümsenmeyecek bir bölümü aile içinde gerçekleşmektedir.” Bu
ifadeden aşağıdakilerden hangisi çıkarsanamaz?
a)

Kişinin dinî toplumsallaşma süreçleri ailede başlar.

b)

Dinî ilgi ve yönelimlerin kurucu kodları ailede öğrenilir.

c)
Sağlıklı bir şekilde işlemeyen aile yapıları dinselliğin iç tutarlılığını da
zedeleyici etkiler yaratır.
d)

Din hakkındaki bilgilerin derinleşmesinde ailenin fonksiyonu tartışılmazdır.

e)
Dinî hayat farklı ilgileriyle dinselliği içselleştiren geniş bir aileler toplamından
güç almaktadır.
2)
“Din sosyolojisi açısından bakıldığında öne çıkan temel ilgi noktası toplumun
dinî davranışlarına yön veren bilgilerin hangi kanallardan geldiği ve nasıl bir insan yetiştirme
düzeneğiyle kişiye ulaştığı sorusuyla başlamaktadır” cümlesinde aşağıda yer alan
kurumlardan hangisine işaret edilmektedir?
a)

Eğitim

b)

Hukuk

c)

Siyaset

d)

Kültür

e)

Ahlak

3)
Aşağıdakilerden
verilmemektedir?

hangisinde

“kültürel

Müslümanlık”

formuna

yer

a)
Müslümanlık anlayışını bir aidiyet, kimlik ve mensubiyet duygusu içinde
anlamak gerekir.
b)
Yeni zamanların ruhu içinde din artık inanç ve ritüel düzeyinde değil duygu
temelinde anlaşılmalıdır.
c)
Kültürel temsiller içinde din bir dizi alışkanlık, âdet ve gelenek formunda
toplumla buluşmaktadır.
d)
Her din kendi müktesebatıyla müntesiplerinin duyarlılığını sık sık buluşturan
bir dikkat içinde yenilenme ihtiyacı duymaktadır.
e)
Kültürel Müslümanlık tercihinde bulunanlar nezdinde din hiçbir manevi
yaptırım öngörmemektedir.
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4)
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretini müteakiben orada yaşayanlarla
gerçekleştirdiği sözleşmenin (Medine Sözleşmesi) hukuksal anlamı aşağıdakilerden
hangisiyle örtüşmemektedir?
a)
Hz. Muhammed, yeni katıldığı bir toplumda İslam’ın ve Müslümanların
varlığını hukuki bir çerçevede garanti altına almayı öncelemiştir.
b)

Medine Sözleşmesi ilk İslam kanonu olarak dikkat çekicidir.

c)
Medine Sözleşmesinde taraflar arasındaki anlaşmanın merkezinde birlikte
yaşama iradesi yer almaktadır.
d)
Medine Sözleşmesi aracılığıyla Ensar ve Muhacir hukukun üstünlüğü
konusundaki ilkesel yönlerini ortaya koymuşlardır.
e)
Medine Sözleşmesinde Müslümanlarla diğer inanç grupları din bağlamında
değil toplumsal katılım ve statü çerçevesinde bir araya gelmişlerdi.
5)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi din ve siyaset bağlamında değerlendirilemez?

a)

Egemenlik

b)

Meşruiyet

c)

İktidar

d)

Devlet

e)

Gelenek

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)e, 5)e
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8. MODERNLEŞME VE DİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modernleşme kavramı dini gerçeklik bağlamında ele alınacaktır. Bir dizi
tarihsel olgunun birbirini izleyen süreklilkiği içinde Batılılaşma Batı toplumlarında derinlikli
toplumsal değişimlere yol açmıştır. Modernleşmenin Batı dışı toplumlarda özellikle de
Türkiye gibi Müslüman toplumlarda işleyişi her zaman ilginç sonuçlara yol açacak bir gerilim
edebiyatı içinde sürmüştür.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Modernleşme olgusunun genelde bir sorun olarak ele alınmasının nedenleri
neler olabilir?
2)

Türk modernleşmesini özgün kılan nitelikleri nelerdir?

3)

Paradoksal modernleşme kavramından ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İslam ve Modernleşme

Modernleşmenin İslam
toplumlarındaki önemini
kavrar.

Türk Modernleşmesi

Türk modernleşmesinin
yapısal özelliklerini öğrenir.

Laiklik ve Sekülerleşme

Laiklik ve sekülerleşme
kavramlarını İslam
dünyasındaki iç ve dış
faktörler etrafından kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Modernleşmenin İslam
dünyasında kök salışının
dinî, siyasi ve kültürel
düzeydeki karşılıkları
değerlendirilir.
Türk modernleşmesini din
ve toplumsal değişim
ilişkişleri çerçevesinde
çözümler.
Laiklik ve sekülerleşme
kavramlarının dinin başta
siyaset ve devletle olan
ilişkilerinden başlamak
üzere gündelik hayat ve
kamusal alandaki görüntüleri
açısından kritik eder.
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Anahtar Kavramlar
•

Ara Dönem

•

Dokuz Işık

•

Dünyevi

•

Halk İslam’ı

•

İrtica

•

İslamizasyon

•

Milli Görüş

•

Moda

•

Müslüman modernleşmesi

•

Radikalizm

•

Selefilik

•

Tevhid-i Tedrisat

•

Türk-İslam sentezi

•

Türkiye Müslümanlığı

•

Uhrevi

•

Yeşil Kuşak Stratejisi

201

Giriş
Din ve modernite tartışmaları Müslüman toplumların yaşadıkları farklılaşmalardan
beslenmektedir. Bu bağlamda modernleşme, Müslümanların modernleşme konusundaki
deneyimlerini özetleyen bir kavramsallaştırma önerisidir. Tipik bir Müslüman, modernlikle
İslam arasında ilişki kurulmasını her zaman kerih görür. Bu nedenle modernleşmede içkin
olan ana temaların İslam’la ilişkilendirilmesi çoğu kere sorun yaratır. İslam aşkın bir dindir;
modernleşme ise insanı merkeze alan seküler bir faaliyettir. İslam’ın modernleştirilmesine
ilişkin her öneri, zaman zaman dinin reforma tabi tutulmasına ilişkin politikalarda olduğu gibi
şiddetle reddedilir. İdeal bir dinsellikte, İslam’ın modernleştirilmesi projesine asla sıcak
bakılmaz. Dini modernleştirme projesi son tahlilde, dindışı bir dünyanın tasarrufu ve
dayatması olarak kodlanır.
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8.1. İslam ve Modernleşme
Türk modernleşme sürecinde din daima netameli bir konu oldu. Dinin kesiştiği
toplumsal yapılar, modernleşmenin gidişatını kolaylaştırıcı bir öge olarak görülmez.
Batılılaşmaya yönelik olarak ortaya çıkan eleştirel karşı çıkışlar da gericiliğin ve arkaik düzen
özlemlerinin birer yansıması olarak değerlendirilip reddedilir. Böylece gericilik, arkaik düzen
özlemcilerinin ve dini, ayrıcalıklı bir söylem olarak kullananların yegâne sıfatı olur.
Modernleşme uzunca bir süre din karşıtı söylemler için kullanılmıştır. Modernleşme yanlıları
bu yolda engel olarak gördükleri her yapıyı reddetmekten çekinmemişlerdir. Bu birimler
arasında din, ön sırada yer almaktadır. Geleneksel zihniyet yapıları, örf, âdet ve hiç kuşkusuz
din, modernleşme karşıtı söylemlerin kaynağı olarak görülmekte ve reddedilmektedir. Dinin
modernleşme ekseninde ele alınışı, genellikle onun olumsuz bir şekilde tanımlanmasıyla
biçimlenir. Çünkü din öteden beri modernlik karşıtı bir söylem ve yaşam biçimidir; bu
nedenle de hiç kuşku duyulmaksızın üstüne gidilmelidir.
Batılılaşmayı meşrulaştırma çabası, Osmanlı modernleşmesinde dine araçsal bir rol
yüklemekle başlamıştır. Ancak bu destek, Batı karşısında kendini koruma reflekslerinin bir
zorlaması olarak dikkat çeker. Günümüzde ise durum oldukça farklıdır. Dini modernlik
üzerinden ele alma girişimi yakın zamanlarda daha sık gündeme gelmektedir. Dinin,
modernleşmenin başat bir ögesi olabileceğine ilişkin görüş, rasyonel dinselliğin öne çıkardığı
bir eğilim olarak dikkat çekmektedir. Öyle ki artık çağdaş İslam hareketleri içinde modernliği
onaylayanların sesi de onu reddedenler kadar gür çıkmaya başlamıştır.
Modernliği dinî önceliklerle onaylama çabası, İslam’ın öteden beri modern olan
tabiatını deşifre etmeye ve kanıtlamaya çalışır. Osmanlı modernleşmecilerinin İslam’ın
ilerlemeci yönlerine dair keşif ve gözlemleri yeniden güncellenir ve din böylece modernliğin
başat bir ögesi hâline getirilir. Öyle ki, giderek dinsiz bir modernleşmenin imkânı olmadığı
kabul edilir. Bu çerçevede İslam, bir din olarak modernleşmeyi tamamlayan bir ögeye
dönüştürülür. Sonunda modernleşme girişimlerinin dinselleşmesi söz konusu olur.
Türk modernleşmesi, Osmanlı dinselliğiyle olan ilişkisinde de sorunlu bir geçmişe
sahiptir. Osmanlı’nın dinsel müştemilatı, gerekli ilerlemeyi sağlayamamış; din, muasır
devletlerle rekabet hususunda, modern taleplere çoğu zaman ayak bağı olmuştur. Bu nedenle,
çağdaşlaşma projesinin Osmanlı toplumsal yapısındaki görünümü, dinin işlevselliği
hususunda yeterli bir açıklama sunmaz. Aslında Osmanlı modernleşmesi, özgül bir
Batılılaşmayı ümmetin kurtuluşu için gerekli saymıştır. Ne var ki bu Batılılaşma, her şeyden
önce kendine özgü oluşuyla dikkat çeker. Batı’nın fenni alınacak, ancak ahlakı
reddedilecektir. Merkezinde dinsel hassasiyetlerin etkin olduğu bu niyetin
gerçekleştirilmesinde Batılılaşma hiç kuşkusuz sadece bir araç olacaktır. Bu yoldaki adımların
meşruiyeti için de sık sık dine başvurulur ve Dinî Mübîni İslam’ın (apaçık, doğru din
İslam) esenliği için Batılılaşmadan medet umularak bu yöndeki projeler daha fazla vakit
kaybetmeksizin hayata geçirilir.
Cumhuriyet modernleşmesinde ise durum tam tersi istikamete doğru yön
değiştirmiştir. Artık modernleşme asıldır ve din, gerektiğinde bu niyet için kullanılabilecek bir
işleve sahiptir. Asıl hedef çağdaş uygarlık düzeyini yakalamaktır. Bu hedefin kendisi bile
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modernliğin bir parçasıdır ve yalnızca Batılılaşmayla bu hedefe sağ salim ulaşılabilecektir.
Yeni rejimin modernleşme konusundaki ısrarı çok geçmeden geleneğin dinsel ifadelerle
gerekçelendirilmiş bir tepkisi ile karşılaşacaktır. Geleneksel muhalefet güncellenmiş
itirazlarını dinsel bir söylem eşliğinde kuracaktır. Sloganlaştırılan kaygılar, dinsel
duyarlılıkları harekete geçirmekte etkileyici unsurlardan biridir. Radikal modernleşmeye karşı
direnç gösteren geleneksel/toplumsal refleksler karşısında Cumhuriyet’in kendi referans
sistemini harekete geçiren karşı çıkışları bulunacaktır.
Modernliğin teminatları arasında sayılan laiklik ile dinin siyasal bir referans olmaktan
çıkarılması hedeflenirken, sekülerlik ile de toplumsal hayattan uzaklaştırılması arzulanır.
Devleti ve gündelik hayatı dinselliğin çekim gücünden koparan politik irade, böylece kamusal
emniyeti tesis etmeyi tasarlamaktadır. Türk modernleşmesindeki laiklik anlayışında, dinin
devlet işlerinden ayrılması yeterli görülmemektedir Çünkü İslam, gündelik hayatı kurma ve
kuşatma konusunda oldukça dünyevi sayılabilecek özgül bir boyuta sahiptir. Bu nedenle
İslam’ın gündelik hayata ilişkin bağlayıcılığı önemlidir. Tarihsel veriler ve sosyolojik
göstergeler bunun söz konusu niyete uygunluğunu kanıtlamaktan uzaktır. Toplumun dinsel
aidiyetlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin radikal laiklik uygulamaları, geleneğin din ile
buluşan arka plânı karşısında hızla gerilemiştir. Türk politik yaşamında laikliğin kazandığı
yeni anlamlar ve dinselliğin seküler biçimleri şaşırtıcı bir şekilde İslam’ın ve modernliğin
karmaşık ilişkilerinden doğan melez desenleri ortaya çıkarmıştır.
Türk modernleşmesinin kendine özgü bir yönteme sahip olduğu her zaman iddia
edilmiştir. Bu iddialarda, Osmanlı modernleşmesinden farklı olarak modern Türkiye
Cumhuriyet’inin, dinin siyasal ve kamusal rollerini dizayn edecek bir dizi kararı hayata
geçirdiğine vurgu yapılmaktadır. Hatta bu yaklaşımlara göre devletle dinî yapılar arasına
koyduğu mesafeye rağmen laiklik hiçbir şekilde her tür dinsel inancın korkusuzca müsamaha
göreceği modern, batılı bir dinsel özgürlük alanı üretememiştir. Bu bağlamda örneğin
Diyanet İşleri Başkanlığının, devletin Ortodoks laiklik stratejisi içindeki rolünden söz
edilmekte; imam hatip liselerinin varlığı Tevhidi Tedrisat Kanunu çerçevesinde tutarsız bir
uygulama alanı olarak değerlendirilmektedir. Dahası dinin, gündelik hayatta değişik ima ve
eylemlerle kendine daha somut şekillerde yer edinme çabaları da bu eksen içinde
değerlendirilmeye devam etmektedir.
Kültürel altüst oluşlarla açıkça ortaya çıkan bu muğlaklık, dinselliğin yapısal
karakterine müdahalelerle dikkat çekmektedir. Bu bağlamda halk İslam’ına ilişkin
kültürel/dinsel yapı ve göstergelerin üzerine ısrarla gidilmiş, yüksek İslam’a ilişkin
mekanizmaların toplum nezdindeki imajları sarsılmış, var olan prestijleri ya yok edilmiş ya da
elden geldiğince aşındırılmıştır. Aslında modernleşme yolundaki bu ısrar çağdaş ve müreffeh
bir dünyaya, kararlı bir şekilde ulaşma azmini ortaya koyar.
Türk modernleşmesi, Batılılaşmanın aracı olarak kullanılan bir argüman setidir.
Modernleşmenin kendisiyle özdeş görülen Batılılaşma ile arasındaki ilişkisellik, toplumsal
tarihimizde dikkat çekici bir fenomendir. İkisinin de genellikle ortak bağlamlarda kesiştiği
görülür. Popüler kullanımlarda Batılılaşma, çok kez modernleşme için elzemdir. Modernlik
Batı’da ortaya çıkan, gelişip olgunlaşan değerlerin bir skalası olarak önem kazanır. Eğer
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modernleşme tek başına bir amaç ise buna erişmenin aracı da Batılılaşma olacaktır. Türk
modernleşmesi bu nedenle bir Batılılaşma öyküsü içinde gelişir. Hatta modernleşmenin yolu
Batılılaşmayla açılmaktadır.
Yüksek bir misyon yüklenen modernleşmeden, toplumun bütün yapılarını
dönüştürmesi beklenmiştir. Gerçekten de günümüzde yeni evrelerden geçen modernliğin ilgi
alanına girmeyen herhangi bir yapı ya da unsurun varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu
durum, sosyolojik gözlemin de açığa çıkardığı yalın bir gerçektir. Ayrıca, dindarlığın kendi
içerisinde yaşadığı deneyimlerden de bu noktaya varılabilir. Bugün artık modernleşme,
kendisini din ile tanımlayan, kimliklerini din üzerine inşa edenlerin dahi çok önemli bir
gerçeğidir.
İslam modernleşmesi tabiri sorunlu bir kavramsallaştırmadır ve kullanım evreni
yanıltıcı imalar taşımaktadır. İslam, her bir Müslüman nezdinde insanlık için Allah tarafından
vahyedilmiş bir dindir. İslam’ın herhangi bir şekilde zamanla, zeminle, tarihsel olgularla
değişebileceğine ilişkin bir yargı her bir Müslüman’ı incitmekte ve rahatsız etmektedir.
Dolayısıyla genel kanaat, İslam’ın modernleşmesinin ya da İslam üzerine herhangi bir sıfatı
kabul etmenin çok tedirgin edici bir sonuç yaratacağında birleşir. Nitekim 11 Eylül 2001’den
bu yana aktüel olan İslam ile terör ilişkisi etrafındaki tartışmalar da bu bağlamda
değerlendirilmektedir. Nitekim İslam’ın kendisi de barış ve esenlik anlamlarına gelmektedir.
Bunu sadece bir dindarın refleksi olarak algılamak da yanlış olacaktır. Çünkü gerçek durum
da bundan ibarettir. Modernleşme, sıradan deneyimler içinde bile müdahale, maruz bırakma
bozma ve ana çerçeveyi rayından çıkarma gibi anlamları da içerdiği için Müslümanların bu
imaların İslam’la ilişkilendirilmesine dair bir takım hassasiyetlere sahip olması anlaşılır
nedenlere dayanmaktadır. Modernliği eleştirel bir jargon içinde tanımlayanlar açısından
Müslüman modernleşmesi bir felaketi çağrıştırır. Modernliğin değerleriyle ilişkiye geçmek,
onu İslam’la harmanlamak son tahlilde sorunlu bir dinsellik yaratacaktır. Nitekim, İslam’ı
geleneksel bir yaklaşım içinde tanımlayanların modernliğe yönelik eleştirilerinin temelinde bu
saflığın bozulmasına ilişkin endişe yatmaktadır.
Ancak bu gerçek, Müslümanların modernitenin kıyısında ya da dışında olduklarını
söylemeye de izin vermemektedir. Çünkü hem modernite hem de modernleşme kesinlik
taşıyan birer durumdur ve Müslümanları ciddi anlamda dönüştürmektedir. Bu dönüştürme ise
Müslümanlar tarafından iki şekilde yorumlanmaktadır: Kimilerine göre bu süreç olumlu bir
gelişmedir, kimilerine göre ise bütün bu gelişmeler sonuçta bir tür yoldan çıkmadır. Sürece
olumlu bakanların görüşüne göre Müslümanlar moderniteye dâhil olmalıdır ve modernitenin
ilkeleriyle İslam’ı çağdaşlaştırmalıdır. Bunlar, modernlik ile oluşabilecek ilişkileri son derece
anlamlı görmekte ve bu ilişkileri açıklama tarzı olarak, işlevsel bulmaktadır. Ancak büyük
bir çoğunluk için ise, moderniteyle ilişkiye girmek sadece dinin doğasını yıpratmaya, onun
bağlamını bozmaya yönelik bir girişim olabilir. O hâlde en iyisi, moderniteden ve modernlik
durumundan elden geldiğince uzak kalmaktır. Bu yaklaşım modernlikle ilişkiyi günah
çerçevesi içerisinde değerlendirmekte ve gerek modernliği gerekse onunla her türden
bağlantıyı kerih görmektedir. Dine ve onun kaynağına yapılan her müdahale açıkça reddedilir.
Buna karşılık tipik bir Müslüman, toplumsal hayatın etkilerine sonuna kadar açıktır. Bazen de
ısrarla talep edilen değişim ve yeni koşulların ortaya çıkardığı dönüşüm, bir din olarak İslam’ı
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değil dindarları sarsmaktadır. İslam modernleşmesinin imkânsızlığı üzerindeki geleneksel/dinî
hassasiyet bugün yer yer aşınmış olsa bile yine de asıl olan Müslümanların tavrı ve
modernleşme karşısındaki tutumlarıdır. Hatta temel sorunların bağlı olduğu gerçekliklerden
biri de modernleşmeye dinsel bir aktör olarak katılan Müslümanların konumudur. Bir başka
deyişle, genel olarak insanlığa bir değişim süreci yaşatan modernleşmenin, Müslümanları da
etkilememesi söz konusu değildir. Ancak Müslümanların modernleşmeye yükledikleri
anlamlar da farklılıklar taşımaktadır.
Modernlik, özellikle dindarların dünyasında defolu bir kavram gibi görünmektedir.
Ayrıca, İslam’a bir müdahale yapılabileceğine, İslam’ın dönüştürülebileceğine, istendiği
takdirde İslam’a (yeni) bir renk, (yeni) bir düzen ve (yeni) bir çerçeve kazandırılabileceğine
ilişkin bir yaklaşım, Tanrısal bir kelam olarak Kur’an üzerine böyle bir müdahale, Tanrı
sözünü zayıflatmak veya zaafa uğratmak gibi anlamlarıyla dinin temeline yönelik bir girişim
olarak anlaşılmaktadır. Kendini din ile tanımlamaya özen gösterenlerin görüşleri, gündelik
hayatta siyasal İslam’a kadar uzanabilecek anlamlara sahiptir. Bu kişiler, her türlü
modernleşme girişimini çoğu zaman İslam’ı yenik ve aciz bırakmaya yönelik oryantalist bir
saldırının beslediğini düşünürler. Oryantalist faaliyetler bu iddiaları doğrulamaya izin verse de
modern girişimlerin dış kaynaklı olması olumsuz anlam içeriğini daha da ağırlaştırmaktadır.
Dolayısıyla bir olgunun kendi doğal yapısı içerisinde ortaya çıkması Müslümanlar açısından
çok sorunlu değilken, dışarıdan bir müdahale ile başkalarının kültür stratejilerini çağrıştıran
talepler şeklinde dile getirildiği zaman dindarlar arasında ona karşı tepkisel bir savunma ve
reddetme havası hâkim olmaktadır.
Öte yandan, bir din olarak İslam’ın modern değerler karşısında nasıl bir vaziyete sahip
olduğu da Müslüman düşünürler tarafından sürekli tartışılmıştır. Modernliğin İslam’la
buluşmasının sonuçta bir Protestan deneyimi yaşatacağına ilişkin kaygılar bir mesafe
bilincinin gerekliliğini hatırlatır. Nitekim Marshall G.S. Hodgson’un belirttiği gibi, birçok
Kemalist Türk, İslam’ı eski mirasın asli olmayan unsurlarından kurtaracak ve onu
yalnızca modern değil, bütünüyle Batılı bir din yapacak gerçekten elzem bir Türk
reformasyonu ümit etmişti. Bu tür meseleler, insanların kalplerindeki, herhangi bir
kültürel yaşam biçiminin en kritik sınavdan geçirildiği noktaya dokundular.
Modernliğin anlamını yansıtma konusunda Müslümanların genelgeçer dünya görüşünü
belirleme hakkı kuşkusuz sadece Müslüman kuramcıların tekelinde değildir. Günümüzde
yaygın bir şekilde modern olan bugüne ait ya da çağdaş olan anlamlarında kullanılmaktadır.
Müslümanlar arasındaki yaygın eğilim ise modernliği entelektüel bir derinlikte sorgulama
gereği duymaz. Tartışma büyük ölçüde Müslüman düşünürlerle modern söylemin aktörleri
arasında gerçekleşmektedir. Buna göre modernliğin kurucu ilkelerini İslam’la uzlaştırmak
hem zordur hem de bunu gerçekleştirme arzusu dinde bir bozulmaya yol açacaktır. Bütün bu
tartışmalara rağmen, bugün hem Müslüman modernleşmesinden hem de İslam
modernleşmesinden söz edildiğine tanık olmak hiç de zor değildir. Ancak yaygın anlayış,
İslam’ı modern kılma fikrini reddetmekte ve bu yaklaşımı çoğu kez ya aşağılık kompleksine
ya da İslam’ı derin hesaplar çerçevesinde çarpıtma niyetine bağlamaktadır. Bu nedenle
üzerinde durulması gereken asıl husus Müslüman modernleşmesidir.
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8.2. Türk Modernleşmesi
Türkiye, modernleşme sürecine gönüllü olarak katılan Müslüman ulusların başında
gelir. Türkiye’nin Batılılaşma üzerinden modernleşme arzusu kendi dışında oluşan bir
baskının ürünü değildir. Toplumun bir hayli çalkantılı bir şekilde ilerleyen Batılılaşma
serüvenini, diğer Müslüman toplumların ulusal deneyimleriyle ilişkilendirmek pek çok açıdan
zordur. Türk modernleşmesinde Batılılaşma artık esas belirleyicidir ve gelişmeler yönetici
seçkinlerin her kertede bir kaybediş olarak kodladığı bu atmosferden kurtulma çabalarını da
yansıtır. Arap ya da Hind Müslümanlarının çoğunda yerleşik olan modernleşme siyaseti ise,
gerçekte sömürgeci bir talebin yansıması olarak vücut bulmuştur. Batılı sömürgeci tahayyül,
Müslüman toplumunu kendi değerlerine aşina kılarak dönüştürmeyi amaçlamış; buna bağlı
olarak ortaya çıkan İslami anlayışlar da çoğu zaman modernliğin evreninde şekillenmiştir.
Türk modernleşmesinde ise din, yeni bir ulus yaratmak için seferber edilmiştir. Din artık
işlevseldir ve yeni bir kültürel aidiyetin başat teması olarak sıklıkla kullanılır. Misak-ı Milli
siyasi ve kültürel sınırları çizilen ulus-devlet fikriyatında din araçsal bir seçenek olarak
tasarlanmıştır. Ancak buradaki tahayyülün, sömürgeci bir tahayyülden kesinlikle uzak
olduğunu da asla unutmamak gerekir.
Aslında Türk modernleşmesinin billurlaştırdığı Batılılaşma tecrübesi, pek çok
etkenden, arzu ve niyetten beslenen bir serüven havasındadır. Türk modernleşmesi
toplumsalın bütün hücrelerini dönüştürme konusunda kararlı olmuştur. Modern unsurların
toplumsal değişimin önünü açmasında sadece gelişen iç ve dış koşullar değil, aynı zamanda
devletin müdahaleci yapısı etkili olmuştur. Bu nedenle 1980’li yıllara gelinceye kadar
modernlikle İslam’ı ya da Müslümanları ilişkilendirmek mümkün olmamıştır; modernlikle
ilişkilendirilen sadece devlettir.
Türkiye’de modernleşme süreci, toplumsal/kültürel adacıkları, yeni ve ilginç bir forma
dönüştürmüştür. Esasen Müslümanların modernleşme deneyimi bir dizi değişkenin etkisiyle
gerçekleşmiştir. Göç, kentleşme, eğitimin kitleselleşmesi, iletişimin yaygınlaşması, laikliğin
dini devletin taşıyıcı ayaklarından biri olmaktan çıkarması, sekülerliğin yaşam biçimlerini
dönüştürmesi vd. bunda etkili olmuştur. Ancak bu gelişmeler, radikal seçkinlerin umduğu
gibi, dini gözden düşürmekte etkili olamamıştır. Sanılanın aksine, yeni koşullarda farklı
aktörlerin okumalarına tabi olan İslam, Müslüman modernleşmesi şeklinde tanımlanabilecek
yeni bir sürecin başlatıcısı olmuştur.
Modernlik bağlamında gündeme getirilen pek çok yeni fikir, söylem, politika ve
yaşam biçimi Müslüman dünyanın yerleşik hayat akışını derinden sarsmıştır. Bireycilik dinî
inanç ve davranışın cemaat temelini tehdit ederken, akılcılık da dinin deruniliğini hedef
edinmiştir. Sonuçta birçok dinî inanç gayri makul (akla aykırı) hâle gelmiştir. Ancak yine de
bu sarsıntı, dinin ortadan kalkmasını değil, yeni bir formla tanımlanması sağlamıştır.
Geleneğin yeniden icadı, dinî metinlerin tarihsel bir okumaya tabi tutulması, cemaat
bağlarının yeniden güçlendirilmesi, birbirinden bağımsız ve özerk birtakım sadakat ağlarının
ortaya çıkması, yaşanılan kriz ortamlarında toplumsal hayatın bir şekilde nefes alabildiği yeni
birtakım sosyal çerçeveler sağlamıştır. Derinleşme, üslûpçuluk, içe dönme, teknik gösteriş,
içsel olarak kendinden şüphe duyma ve gerçekliğin geleneksel düzeylerini reddetme esasına
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dayalı özellikleriyle modernleşme, Müslüman bir toplumda sonucu kestirilemeyen bir dizi
değişime yol açmıştır.
Türk modernleşmesi Cumhuriyetle birlikte başlayan bir süreç değildir. Cumhuriyet
daha çok modernleşme konusundaki radikalizmi ve kararlı gidişatı yansıtır. Aslında
modernleşme, Osmanlı’nın Batı karşısındaki yenilmişliğini aşmak için kullandığı, oldukça
işlevsel bir tercihtir. Bu bakımdan Osmanlı’nın ona nispetle kendi konum ve itibarını
belirlediği bir adres olarak görülen Batı yeni düzenlemelerde bilimsel-teknik medeniyet
yönündeki önceliğiyle modernleşmenin de kendisiyle aynileştiği bir ülkedir. Osmanlı’nın
modernleşmeyle ya da Batılılaşmayla ulaşmak istediği hedef aslında Batılı gibi olmak
değildir. Kazanç getireceği düşünülen kurum, değer ve yaşam biçimlerini sahiplenme
çabasıdır.
Osmanlı’nın Batı’yla teması öncelikle cephelerde gerçekleşmiştir. Kültürel ve
entelektüel bir karşılaşma ise son iki asrın konusudur. Savaşta kaybettiğini savaşta kazanma
çabası Osmanlı fetih stratejisinin bir sonucu olmuştur. Bu ihtiyaç Osmanlı’yı Batı’nın bazı
değerleri ile kalıplarını işlevsel amaçlarla aktarmaya sevk etmiştir. Bu niyetle Batı’ya
gönderilen ilk Osmanlı aydınları bilgi ve görgülerini kendi ülkelerine aktarmalarıyla yeni bir
kültür ve senteze ön ayak olmuşlardır.
Modernleşme, bugün gündelik kullanımlarımızda tarihsel olarak yarattığı kırılmanın
uzağında kalan oldukça olumlu bir sıfat gibi görülmektedir. Bir başka deyişle, birisinin
modern oluşundan söz edildiği zaman, bununla vurgulanmak istenen, müspet değerler içeren
bir kişilik tarifidir. Dolayısıyla, modernlik iyi; kesinlikle arkaik bir yanı olmayan, bugüne ait
bir anlamlar çerçevesi sunmaktadır.
Kuşkusuz Osmanlı modernleşmesinin başarılı olup olmadığı tartışılabilir.
Modernleşme konusundaki asıl gelişmeler Cumhuriyetle birlikte sağlanmaya başlanmış, kalıcı
başarılar ancak bu süreçteki dinamikler sayesinde gerçekleşebilmiştir. Ancak burada
Cumhuriyetle birlikte atılan radikal adımların da sonuçta belli bir deneyimin üzerinde
geliştiğini unutmamak gerekir.
Geleneksel dinî tasavvur dünyasının Osmanlı modernleşmesine karşı bir cephe
yarattığı bilinmektedir. Bu bakımdan Batılılaşma konusundaki hemen her adımın dinî bir
referansla temellendirilmesi gerekmiş, bu çerçevede İslam’ın ilgili nassları da yeni
te’villeriyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü din, toplumda belki de en temel
referans ya da meşrulaştırma araçlarından biridir. Bu özellik, Osmanlı modernleşmecilerini
din üzerinden bir söylem geliştirmeye zorlamıştır. Toplumda dinî yapının oldukça güçlü
olması, modernleşme konusundaki en radikal adımları bile, din ile ilişkilendirmeyi zorunlu
hâle getirmiştir. Böylece modern Müslüman, modernist Müslüman ve modern İslam gibi
yeni kavramlar gündelik hayatımız içinde yer almaya ve tutunmaya başlamıştır. İsmail
Kara’nın belirttiği gibi, en geniş manada dinî alanı tahrip etmeye, zaafa uğratmaya,
gerilere doğru itmeye, dönüştürmeye müteveccih olan modernleşme teşebbüslerinin
nasıl olup da bizde aynı zamanda dinî bir hüviyete büründüğü sorusu, bugün de dün
olduğu gibi hayati bir sorudur. İslam ilerlemeyi emreder, İslam aklî bir dindir, İslam
çağdaş bir dindir türünden her yaklaşım, her şablon aslında bir yandan iktidar sahiplerinin
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modernleşme çabalarını din ile onaylatarak, bir noktaya, bir mevziye ulaşılmasını sağlıyor; bir
yandan da bütün bu açıklama tarzları, Batı’ya karşı aşağılık kompleksi duyan çevrelerin
dilinde, kendi durumlarını örten bir söyleme dönüşüyor.
Oysa Türk modernleşmesinin daha baştan din karşıtı bir söylem ile ilişkilendirilmesi
tarihe ilişkin hemen her anlatıda yer alan, âdeta kesinleşmiş bir yargıdır: Türk
modernleşmesi din karşıtlığıdır. Tersi yönden bir karşıtlık ise şöyle kurulmaktadır:
Modernleşmeye en ciddi engel dindir. Ve eğer modernleşeceksek bu ayak bağlarından
kurtulmamız gerekir. Karşıtlık konusunda o kadar ileri gidilir ki, Atatürk’ün konuşma
metinleri de bu konudaki tarafların her birince yeni bir hermeneutik okumaya tabi tutulur. Bu
bağlamda, birden fazla bakış açısıyla üretilmiş Atatürk algı ve imgesinin gündelik hayatta
birbiriyle rekabete sokulmuş bir şekilde öne çıkarıldığı söylenebilir. Atatürk’ün bir okuması
onu din karşıtı bir lider hâline getirirken; bir başka okuması birdenbire onu oldukça dindar,
hatta neredeyse dinci bir karaktere bile dönüştürebilir. Bu durum, Atatürk’ün, Cumhuriyet
döneminin tamamında, temel bir referans olarak alınmasından kaynaklanan bir durumdur.
Cumhuriyet kurulduğundan bu yana her söylem, özellikle din konusunda kendine bir yer
arayan her görüş, Atatürk ile kendi duruşunu eşleştirmek ve onunla bir şekilde buluşmak
arzusunu taşımaktadır.
Türk modernleşmesinin din karşısındaki konumu tam olarak ne olmuştur? Bu
tartışmada bir taraf olmaktan ziyade, şu sorulara cevap bulmak gerekmektedir: Din, Türk
modernleşmesiyle birlikte Osmanlı’daki rolüne sahip olmaya devam etmekte midir? Din
kamusal alanda nerededir? Türk modernleşmesiyle birlikte dinin konumunda ne gibi
değişiklikler ortaya çıkmaya başlamıştır? Cumhuriyet döneminde din, Osmanlı toplumundaki
tanımına uygun düşmüş müdür?
Osmanlı toplumu içerisinde, o dönemin kültürel sermayesi açısından bakıldığında din
her şeydir. Buna karşılık Cumhuriyet Türkiye’sine, politik önderler açısından baktığımız
zaman, din nedir? Din acaba kutsalın anlam dünyasına sıkıştırılmış bir tortu mudur? Bir
küçük ayrıntı mıdır? Vicdanlarla sınırlandırılmış bir öge midir; yoksa her şeyi kapsayan, her
konuda söyleyecek sözü olan bir yapı mıdır? Türkiye’de modern Cumhuriyet’in, sekülerleşme
politikaları aracılığıyla ve laiklik yoluyla dinin devletteki rolünü yeniden düzenleyerek
gündelik hayattaki nüfuz ve ağırlığını zayıflatmayı başarmış olduğu çok açıktır. Ve bu
bağlamda, din, artık yeni bir olgudur. Artık Cumhuriyet döneminde, dinden bahsettiğimiz
zaman, bu dinin tanımının yeniden yapılması gerektiğini biliyoruz, çünkü artık dünyevi ve
uhrevi ayrımının sonuçlarına ilişkin yeni bir kavramsallaştırma ile karşı karşıyayız.
Dünyevi ve uhrevi ayrışmasında özellikle durmak ve yoğunlaşmak gerekir. İslam
dünyevi bir dindir. Bir dinin dünyeviliğinden söz etmek aslında bazen netameli görünebilir.
Ama din dünyevidirden kastedilen, bu dünyaya ilişkin söyleyeceklerinin olduğu gerçeğidir.
Örneğin farz, haram, sünnet, vacip gibi hususlar Müslüman’ın gündelik dinî hayatını disipline
eden kavramlar arasında yer alır. Bu ifadelerin her biri Müslümanların gündelik hayattaki
davranış ve eylemine karşılık gelir. Bu bağlamda farz, Allah tarafından emredilmiştir, kesinlik
ifade eder ve yapılır. Bu çerçevede yer alan mekruh ise kendisine mesafeli durulmasının
tavsiye edildiği durumlara işaret eder. Kesin bir yasaklama söz konusu olmamakla birlikte
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yapılacak en iyi iş ona uzak durmaktır. Aynı şekilde yer alan sünnet ise Müslümanların
âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber’in ortaya koyduğu her türden tecrübeyi
içselleştirme çabasını yansıtır.
Tüm niyet, söz ve eylemler örneğin konuşmak, oturmak, uyumak; bunların her birisi
dinî bir kavrama karşılık gelecek şekilde kodlanır ve açıklanır. Dolayısıyla, Osmanlı
toplumsal yapısı içinde bir Müslüman’ın, günlük hayatının hiçbir bölümü, dinin kontrolü
dışında düşünülemez. Din, sadık kalındığı sürece müntesiplerine tutarlı bir açıklama sunan
özgül bir çerçevedir. Zamanla sekülerleşmenin de katkısıyla gündelik hayat, insanların önüne
iki ayrı yoldan birini dayatmaya başlamıştır. Ne var ki bu durum, sadece modern Türkiye’nin
bir tercihi değil modernleşmenin bir getirisidir. Bu alanlar dünyevi ve uhrevi şeklinde
karşımıza çıkmaktadır.
Burada uhreviden kastedilen, öte dünyayı her zaman dikkate alan bir yaşam biçimidir.
Böylece uhrevilik, öte dünya (: ahiret) üzerinden kendini inşa eden teolojik bir yaşam
döngüsünü ifade etmektedir. Bu ayrışma doğal olarak dinin bazı alanlardan geri çekilmesini,
bazı noktalardaki geçerlilik iddialarından; hemen her konuda söz sahibi olma çabasından
vazgeçmesini gerektirmektedir. Tabii, dinin sözünü geri almasından kastedilen, o dine sahip
çıkan aktörlerle, yani dindarlarla ilgilidir. Uhrevi alanın gelişmesi ise, Diyanet İşleri
Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, gündelik hayattaki dindarlık temsilleri ve başkaca aktörlerle
daha yeni bir tasavvur dünyasına dayalı olarak ortaya çıkmaya başlayacaktır.

8.3. Laiklik ve Sekülerleşme
Modernleşmeyle birlikte, gündelik hayatın yeniden düzenlenmesi amaçlanır. Bunun
için de iki temel kavramın kullanıma sokulduğu görülür. Bunlar laiklik ve sekülerleşmedir.
Batı’nın kendi tarihinde dine ilişkin farklı deneyimlerine vurgu yapan bu kavramların, giderek
birbirini tamamlayan ortak bir çerçeveye sahip olmaları ilginçtir. Laiklikle, dinin devlet
işlerinden elini çekmesi öncelenirken, sekülerlikle de dinin gündelik hayat içindeki
görünürlüğünün azaltılması hatta zayıflatılması hedeflenmektedir. Sonuçta hem laiklik hem
de sekülerleşme, toplumun siyasi hayatında dinin etkisini belirlemeye yönelik olarak
kullanılan birer şifre kelimedir.
Türk modernleşmesi, merkez-kenar karşıtlığı/ikiliği (dikotomisi) içinde
gerçekleşmiştir. Merkezin kenara hâkimiyeti zaman almıştır. Türk modernleşmesinde
Kemalizm, laiklik ve sekülerlikle aynı potada işlenmekte, Türkiye için sekülarizm, Kemalizm
ile benzer bir değer ve dünya görüşünü ifade etmekteydi. Toplumun geleneksel aidiyet zinciri,
modernleşme bağlamında kırılmaya çalışılır. Her şeye rağmen bir bağlamdan başka bir
bağlama mevcut müktesebatı göz ardı ederek geçme ameliyesinde dinin retoriğine müdahale
edilse bile İslam’ı modernleştirme çabası geçerliliğini uzun vadede koruyamamıştır. Dinde
reform çağrısı din politikalarındaki örneğidir. Dine müdahale olarak değerlendirilebilecek bu
girişim, kitlesel dindarlığın kutsalla temas noktalarını arttırmaya yarar.
Toplumun derin hissiyatı dönüştürülmek istenirken eğitim ve öğretim, bilginin yeni
organizasyonu, yeni değerlerin kabulü, dinselliğin gücünü kırmak için öne çıkarılır.
Hodgson’un belirttiği gibi, modernleşmecilerinin resmî tutumu, dinin de diğer her şey
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gibi Batılılaştırılması gerektiği şeklindeydi. Devlet elbette laik bir kurum olmalı ve din
de bireysel vicdanla ilgili kişisel bir mesele hâlini almalıydı. Bu, İslam’ın devletle olan
ilişkisinin kesilmesiyle fazlasıyla başarıldı. Ama ayrıca, modern vatandaşların İslam’a
karşı Batılı bir tutum takınmaları da ümit edildi; yeni İslami dindarlık modern Katolik
ve belki özellikle Protestan dindarlığı ile reformcu Musevi dindarlığının sosyal ve
duygusal özelliklerini yüklenecekti. Bu adımlar, dinsel gerçekliğin yeni kuşakların gözünde
bulanıklaşmasına yol açmıştır. Nitekim Hodgson’a göre, laik müfredatla yetişen yeni kuşaklar
için İslam, toplumsal değişmeye yön veren bir değerler alanı olarak görülmez. İslam, artık
kutsalın daraltılmış bir alanıdır ve giderek de mitik bir boyut kazanır.
Şu bir gerçek ki, Cumhuriyet’in modernleşme deneyimi din konusunda ihmalkârdır.
Cumhuriyet’in kuruluş fikriyatı bir kenara bırakılırsa din, 1980’li yıllara kadar toplumsal
ağırlığına nispeten devletin dikkatine çok düşük bir düzeyde muhatap olabilmiş ve neredeyse
gözden çıkarılmıştır. Bu ihmalde yeni rejimin hassasiyetlerinin etkili olduğu açıktır.
Devrimlerin, talepkâr dinselliğin belini kesinlikle kırdığına ilişkin ham inanç, düzenin
teminatı hâline getirilmiştir. Sık tekrarlanan duyarlılık çağrıları, irticanın ayak seslerine
sürekli dikkat çekse de aslında bu çağrının etkisi genellikle sönük kalmıştır.
Tek parti dönemi, Cumhuriyet’in altın çağı sayılan ve bugün pek çok Kemalist için,
olumlu anlamda geri dönüş çağrılarını ve o döneme ilişkin özlemleri yansıtan tarih üstü ideal
bir dönemi ifade etmektedir. İşte bu dönemde laiklik konusunda oldukça net, oldukça kararlı
politikalar izlenmiştir. Ve dinin devlet içerisindeki varlığını bertaraf etmek için her tür adım
atılmıştır. Bu sadece atılan adımların radikalizmiyle kanıtlanamaz. Ek olarak kültürel pek çok
alanda yapılan devrimleri de hatırlamak gerekir. Örneğin, alfabe değişmiştir, zaman algısı
değişmiştir. Kültürün pek çok alanında çok esaslı değişimler gerçekleştirilmiştir ve bu
değişimlerin sonuçları kamusal alanda var olan her şeyi süreç içinde dönüştürmeye devam
etmektedir.
Cumhuriyet’in din konusundaki tercihleri, Şerif Mardin gibi özellikle Cumhuriyet’in
erken dönem kültürel politikalarını sorgulayan sosyologlar tarafından oldukça muğlak
bulunmuştur. Cumhuriyet’in erken dönemindeki modernliği, ihmalkâr bir modernlik olarak
tanımlanabilir. Yani modernlik kendine özgü koşullarını topluma yerleştirmeyi âdeta bir
emrivaki biçiminde gerçekleştirmiştir ve bu da din konusunun çok esaslı bir şekilde bir
cepheleşme yaratmasına yol açmıştır. Türk modernleşmesinin öncüleri, din konusunda daha
esaslı bir takım kavramsal çerçeveler geliştirebilselerdi, belki din, bugün tanık olunduğu gibi,
toplumda bir cepheleşmenin başat bir ögesi olmayacaktı.

8.3.1. İç Etkileşimler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 1947’deki kongresi, din konusundaki
ihmalkârlığın gözden geçirildiği ilk kongredir. Bu kongre çok yoğun tartışmalara sahne olur.
Artık sosyolojik varlığını ve ağırlığını çok güçlü bir şekilde hissettiren bir olguya yeni bir ad
koyma gereği ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet’in enerjik tabiatında toplumun bazı muhalif
ögeleri göz ardı edilebilir ama belli bir noktadan sonra din de doğal olarak kendine özgü
birtakım yaşamsal tercihlerde bulunmaya başlayacaktır.
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1947’de Türkiye’nin de içinde bulunduğu blok açısından komünizm, ciddi bir tehdit
olarak, çok dikkatli bir şekilde izlenmekteydi. Marksist eğilimler, Kemalizm’in seküler
öğretisi içinde karşılanacak, göğüslenecek bir duruma sahip değillerdir. Toplumdaki ahlaki
bozulmanın ve Marksizm’in güven telkin etmeyen, toplumu bozmaya yönelik dönüştürücü
etkisinin sık sık dillendirilmesi, dinin yeniden hatırlanmasını sağlarken dine toplumda yeni bir
kapı aralanmasını da meşrulaştırmaya başlar. Bu tabii ki dindarlığın talepleri ile iktidarın
talepleri arasında oluşan yeni bir uzlaşma noktasıdır. Döneme ilişkin metinlerde çok sık
karşılaşılan ana tema şu şekilde ifade edilir: Cenazeleri kaldıracak bir imam bile
bulunamamaktadır. Halk İslam’ının din konusundaki en önemli hassasiyetlerinden birisi de
cenaze, mevlit ve sünnet gibi geleneksel faaliyetlerin yaşatılmasıdır. Cumhuriyet’in ilk yirmiotuz yılında, kurumsal olarak bu faaliyetleri gerçekleştirebilecek hiçbir mekanizma yeterince
işletilmemişti.
Farklı Kemalist telâkkiler din konusundaki eğilimlerin görece farklılaşmasına da yol
açmıştır. Din ile iktidar arasındaki soyut ilişkiler, Kemalizm’in giderek bir meşruiyet
kazanmak peşinde olan pragmatizmine damgasını vurmuştur. Tek Parti Dönemi’nin (19231945) radikal Batıcılığı Kemalizm’le buluşmuş; çok partili sisteme geçişle (1945-1960)
birlikte, dinsel yapılar kendi taleplerini seslendirecek her tür muhalif oluşuma, neredeyse bir
sığınma alanı olarak yaklaşmaktan geri durmamışlardır. Çok partili siyasal yaşama geçişte ilk
deneme sayılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925)’nın toplumsal meşruiyetini
sağlarken dinî beklentileri dikkate almış olması daha başlangıçta bu odaklaşmaya açıkça
hizmet etmiş olmalıdır. Söz konusu politik anlayış Demokrat Parti (DP, 1946-1960)’nin ve
hatta Adalet Partisi (AP, 1961-1980)’nin hassasiyetlerine yön verecektir. Soğuk Savaş
yıllarının politik tasavvuru içinde, İslam’ın komünizme karşı bir kalkan olabileceği savı ile
NATO’ya ve topyekûn Batı’ya ait değerlerin bir parçası olarak gündelik ahlakın taşıyıcı bir
mihveri olabileceği beklentisi sık sık dile getirilmiştir. Ancak bu kullanımın Kemalist sadakat
ölçülerini zorlayan çıkışları asla affedilmemiştir. Nitekim Said-i Nursi (1873-1960)’nin
romantik maneviyatçılığı, Eşref Edib (1882-1971)’in entelektüel itirazları, Süleyman Hilmi
Tunahan (1888-1959)’ın mücadeleci sofuluğu, Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)’in muhalif
Büyük Doğu (1943-1978) retoriği ve özellikle de Necmettin Erbakan (1926-2011)’ın Milli
Görüş siyaseti her zaman reddedilmiş ve cezalandırılmıştır.
Sağ, muhafazakâr ve milliyetçi oluşumlar içinde dönüşerek kendi taleplerini
seslendiren din kaynaklı siyasal taleplerin, kendilerini açıktan ifade ettiği asıl oluşum Milli
Nizam Partisi (MNP, 1970-1971)’yle birlikte ortaya çıkan ve Milli Selamet Partisi (MSP,
1972-1980)’yle devam eden, dinî argümanları siyasi bir dile tahvil etme çabası içinde, İslam’ı
bir dizi sembolik söylem aracılığıyla kamusal alana tercüme etme başarısı gösteren Milli
Görüş hareketidir. Bugün MNP, dinin toplumsal yaşamı düzenlemesini öngören programı ve
çalışmalarıyla hatırlanmaktadır. Aslında bu geleneğin modernlikle başarılı bir sentez
oluşturma konusundaki becerisi, siyasiler tarafından çoğu kez göz ardı edilmiştir. MSP ise
toplumsal yaşamın düzenlenmesinde dinin ağırlığının arttırılmasını amaçlamıştır. Hareketin
MNP ile başlayan, MSP’yle süren ve 12 Eylül 1980’le birlikte sonlandırılan ilk mecrasında
baskın olan yaklaşım, İslam’ı Türk millî kimliğinin özgün parçası hâline getirmek ve bunu
yaparken de onu ümmet birliğiyle bütünleştirmeye çalışmaktır.
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Milli Görüş doğrultusundaki Refah (RP, 1983-1998), Fazilet (FP, 1998-2000) ve
Saadet (SP, 2001-) partilerinin çizgileri ise 1980 sonrasında, dinselliğin devletin temel
stratejileriyle buluşan temsilleriyle rekabete girişir. Parti programları, her seferinde
tedirginliği yansıtan sembolik bir dile sahiptir. 12 Eylül yönetiminin, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi derslerini zorunlu hâle getiren politikalarıyla tescillenen eğilimi, dini, muhalefetin
elinde bir itiraz aracı olarak kullananlara karşı bir cephe üretme niyeti taşır. İslamizasyon
sonuçta, devletin güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası olur.
Daha önce büyük kitle partileri içinde temsil edilen İslamcı geleneğin bağımsız siyasal
gücü olarak MNP’de başlayan ve bugün SP’yle devam eden Milli Görüş hareketi, ekonomik
programıyla, metropolde merkezîleşen büyük sermaye gruplarına karşı, taşradaki orta ve
küçük sermayenin sözcülüğünü üstlenir. Bu gelenek, laiklik, inanç ve düşünce özgürlüğü gibi
bazı sorunları insan hakları temelinde politikalar geliştirerek aşma arzusunda olur. Hatta bu
siyasetin geçmişte yaşanan kimi örneklerinin yarattığı sonuçlardan da dersler çıkarılır ve
tesadüflere göre işlemeyen bir söylem üretimine dikkat edilir. Zaten parti programlarında da
baskın bir sembolik ağa tanık olmak mümkündür. Artık, laik kuşatmanın getirdiği
sıkıntılardan kaynaklanan, özel bir dil görülür. İslamcı politik söylem legal formülasyonla
ifade edilmektedir.
1980’li yıllar, dinin geri dönüşü olarak tanımlanan bir dizi dinsel nitelikli iktidar
oluşumunun dünyada kendine yer bulmasına imkân vermiştir. İran Devrimi dinsel duyguların
canlanmasında etkileyici bir çığır açmıştır. Mısır ve Suriye’de Müslüman Kardeşler’in, Suudi
Arabistan’da Rabıta’nın, Pakistan’da Cemaat-i İslami’nin etkileri İran’daki devrimci
söylemlerin talepleriyle yer yer kaynaşma imkânı bulmuştur.
1980’li yıllarda Türkiye, yükselen dinsel eğilimler karşısında esaslı bir blokaja ihtiyaç
duyar ve bunun ülke içindeki tedbiri, Yeşil Kuşak Stratejisiyle ilişkilendirilir. Yeşil Kuşak
projesi, A.B.D.’nin Soğuk Savaş dönemi yapılanması içinde Sovyet yayılmacılığı karşısında
aralarında dinin de bulunduğu bir kalkan oluşturma stratejisini ifade eder. Devletin ılımlı
olarak tanımladığı yeni bir dinsellik tarzıyla, radikal dinciliğin çıkışlarını kontrol etmek hatta
devre dışı bırakmak amaçlanır. Bu, Türk-İslam Sentezi formülüyle ifadesini bulan ve
zamanla Türk İslam’ı, Türkiye Müslümanlığı gibi kavramlara geçit verecek olan ulusal bir
vurgunun habercisi olur. Türk İslam senteziyle, gerçekte milliyetçi söylemlerin ortak bir
kalıbı olarak Türklük üzerinden milliyete, İslam üzerinden de dine vurgu yapılarak yeni bir
aidiyet tanımlaması yapılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, toplumsaldan beslenen bir
dinsellik yerine, devlet stratejisi içinde biçimlenen teknik bir İslam’laşma, toplumsalın
kültürel envanterine muhatap kılınır. Kemalist söylemle buluşacak bir şekilde, dinselliğin yeni
bir tanımı yapılır. Bu dinsellik sekülarizmin sınır tanımaz gidişatı karşısında her zaman itidal
çağrısı yapacak bir mevziye sahip olacaktır.
Turgut Özal (1927-1993)’ın Anavatan Partisi’yle güncellenen bu dinselliğin, son
tahlilde, Erbakan’ın öne çıkardığı dinsel siyasetle barışık olmayacağı, pek çok noktada ortaya
çıkmıştır. Öte yandan resmî yaklaşım, Erbakan’ın Milli Görüşünü, şeriat özlemi barındıran
bir söylem içerdiği için sürekli sorunlu saymaktadır. Bu kaygı öylesine derindir ki, devletin
hassas bakışı siyasete her yansıdığında, Erbakan’ın politik vizyonunu gözden geçirmesi
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zorunlu olmaktadır. Devlet açısından bu inanç, çoğu kez, hiçbir tereddüde imkân vermeyecek
derecede kalıcı bir dogmanın oluşmasına imkân vermiştir.
Bugün muhafazakâr demokrat bir çizgide olduğunu ısrarla vurgulayan ve Milli Görüş
çizgisinin varyantlarında filizlendiği açık olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, 2001 ) de
söz konusu dogmayı yarmayı önceleyen çıkışlar peşinde, Türkiye siyasetinde dinselliğe
önemli ölçüde yer açan retoriğiyle dikkat çeken bir politik fenomen olmuştur.
Erbakan’ın Milli Görüş hareketi Kemalist seçkinlerce her zaman bir tedirginlik
kaynağı olarak okunmuştur. Nitekim Milli Görüş söyleminin arka planında yer aldığı ve
başını Necmettin Erbakan’ın çektiği tüm siyasi oluşumlar her fırsatta birer güvenlik sorunu
olarak kodlanmış ve bir şekilde etkisiz hâle getirilmiştir. Başta MNP olmak üzere, MSP, RP
ve FP aynı sonucu yaşamışlardır. Erbakan’ın hareketi bir din devleti oluşturma çabası olarak
değerlendirilmiş, çoğu zaman onun milliyetçi muhafazakâr yönelimlerine yön veren dinsel
bakiyesi bir irtica hamlesi olarak görülmüştür. Son olarak 28 Şubat 1997’de gerçekleştirilen
örtük darbe girişimiyle de Erbakan Başkanlığındaki hükümet ağır bir şekilde suçlanmış,
İslami oluşumların belli başlı işleyiş ve organizasyonlarına müdahale edilmiştir. 28 Şubat
kararlarıyla irtica Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike olarak saptanırken, bu bağlamdaki
dinsel yönelimlere de son derece sert bir şekilde savaş açılmıştır. Bunun sonucu olarak Milli
Görüş tekrar siyaseten yasaklı hâle getirilmiş, Erbakan da gündelik siyasetten
uzaklaştırılmıştır.
1940’lardan itibaren din bir güç ve toplumsal bir gerçeklik olarak siyasetin gündemine
gelmeye başlamıştır. Bu evrede iktidarın din konusunda nasıl bir söyleme sahiplik etmesi
gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Bunun birkaç sonucu olmuştur. Bunlardan bir tanesi de
imam hatip okullarının ortaya çıkmasıdır.
CHP imam hatip okullarını açmış hatta imam hatip okullarına ilişkin bugün hâlâ
geçerli olan paradigmatik çerçeveyi de bizatihi kendisi kurgulamıştır. İmam hatip okullarıyla
bir yandan toplumun dinsel yapısını güçlendiren bir çerçeve ortaya koyulurken öte yandan da
bununla toplumsal talep ve beklentilere bir karşılık verilmeye çalışılmıştır. Böylece rejimin
aslında dinsiz olduğuna ilişkin kamuoyunda seslendirilen örtülü muhalefetin bir şekilde
bertaraf edilmesi bekleniyordu.
İsmet İnönü (1884-1973) laiklik söz konusu olduğunda dindarlar arasında genellikle
sert ve otoriter uygulamalarıyla hatırlanmaktadır. O uzlaşmasız laik bir devlet adamıdır. Buna
karşılık Atatürk’ün söylem ve uygulamaları Cumhuriyete geçiş koşullarında birer zorunluluk
olarak değerlendirilmiştir. İmam hatip okullarına ilişkin rota değişikliğinden dolayı CHP
muhalefet tarafından suçlanırken, İnönü, buna mecburduk çünkü havuz taşmak üzereydi
demek zorunda kalacaktır. Bu da tabii ki dindarlar tarafından kullanıma oldukça elverişli bir
söylem olarak okunmuştur. Toplumdaki tepki devletin imam hatip okullarını dini kontrol
etmek için kurduğu, niyetinin de kendi zihniyetine uygun din adamları yetiştirmek olduğu
yönündeki yaygın düşünceden kaynaklanmaktaydı.
Bir başka deyişle, devletin din konusunda attığı adımlar, toplum tarafından her zaman
sıcak ve anlamlı şekilde karşılanmamış; zaman zaman toplumu etkileyecek düzeyde
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dalgalanmalar olmuştur. Nurcular ve Süleymancılar bu dalgalanmalar içinde beliren,
somutlaşan dinî gruplardır. Nurcu diye tanımlananlar, Said-i Nursî etrafında halkalanan bir
yapı oluştururlar. Bediüzzaman ifadesi, Said-i Nursî taraftarlarının kendisi için kullandığı bir
unvandır ve onun karizmasını teyit eder. Süleymancılar diye tanımlananlar ise Süleyman
Hilmi Tunahan’ın (kişisel karizması) etrafında toparlanan bir gruptur. Bu yapılanmaların
ilginç ve orijinal oldukları düşünülebilir. Günümüz cepheleşmesini anlamak için bunlar
üzerinde durmak gerekir.
2000’li yıllarda Türkiye’deki mevcut dinî hayat, devletin din konusunda
Cumhuriyet’in erken dönemlerinde aldığı kararlarla kıyas edebilmek için önemli veriler
sunmaktadır. Devletin bu konuda çok kararlı olması, daha sonraki bazı dönemlerde de din
konusunda atılan bazı adımlara destek olması söz konusudur. Örneğin 12 Eylül (1980) askerî
yönetimi, bu bağlamda sivillerden çok daha hassas görünmektedir. Türkiye’de Kemalizm’in
savunulması ya da Kemalist değerlerin tehlikede olduğuna ilişkin her durum, askeri yardıma
çağıran kimi eğilimleri canlandırmaktadır. Yani Kemalizm, sivil inisiyatifin kontrolünden çok
resmî bir himayeye ihtiyaç duymaktadır. Bu da Türkiye koşullarına ilişkin bir gerçekliktir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 12 Eylül döneminde zorunlu ders hâline
getirilmiştir. Bu dersler 12 Eylül 1980’den önce velilerin tercihine bırakılan seçmeli birer
dersken 12 Eylül’den sonra bu dersler zorunlu hâle getirilmiştir. Devletin bu tercihi
Kemalistler ve ulusalcı sol gelenek taraftarlarınca her zaman irticaya destek olarak
değerlendirilmiştir. Öte yandan İslamcı kesimler de devletin bu tercihinin İran Devrimi
(1979)’yle ortaya çıkan siyasi eğilimleri ya da Cemaat-i İslami, İhvanı Müslimin, Rabıta gibi
Ortadoğu kökenli İslami teşekküllerin etkilerini kontrol altına almak ve onların Türkiye’deki
olası etkilerini zayıflatmak için bir tedbir olarak zorunlu kılındığı görüşündedirler.
Bununla birlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde okutulan müfredatın, Orta
Doğu’daki hareketlerin İslami gücünü kıracak bir enerjiye sahip olduklarını düşünmek zor
olsa da bu derslerin yarattığı sembolik anlam oldukça önemlidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerini devletin sahiplenmesi ve arka çıkması yadsınamaz. Öte yandan bu ders kitaplarının
laik dindar bir bireyin yetiştirilmesine katkı sağlaması gerçeği de göz ardı edilemez. Dinin
modernize edilmesi arzulanan bir olgu olsa da bu konudaki beklentiler çok boyutludur.
Başlangıçta bu derslerle İslami blokajın, İslami hareketlerin yok edileceği ümit edilir,
ancak bu dersleri kimin vereceği konusu üzerinde yeterince düşünülmediği açıkça görülür. Bu
dersleri İlahiyat Fakültesi mezunları verecektir, ama bu dersler bağlamında İlahiyat
Fakülteleri için yapılmış bir düzenleme var mıdır? Ya da İlahiyat Fakülteleri nasıl bir
kaynaktır? Din Kültürü dersleri, her öğretmeni kendine bağlayan bir söylem ağıyla mı
üretilmiştir yoksa Din Kültürü öğretmenleri kendi tasavvurlarına göre hareket edebilirler mi?
Bu konular incelenince devletin bu bağlamda pek hazırlık yapmamış olduğu ortaya
çıkmaktadır. Ortada şöyle bir çelişki mevcuttur: Din Kültürü kitapları yeterince derinlikli bir
dinsel söylem üretmemektedir; İlahiyat Fakültelerinin amacı ise, yüksek düzeyde din
eğitimini yapabilecek, yüksek düzeyde din bilgisine sahip bir uzman kadro yetiştirmektir.
İlahiyat mezunlarından hem böyle yetişmeleri, hem de Kemalizm’in ihtiyaç duyabileceği
alanlarda bir dinsel destek sağlamaları beklenmektedir. Diğer taraftan da bu okulların
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kuruluşu ve buna bağlı olarak müfredat, kadro ve eğitim yöntemleri belli bir misyona tabidir.
Toplumdaki dinî itirazların gücü arttıkça, bunlara karşı verilecek cevaplar için İlahiyat
Fakülteleri tam bir can simidi olarak görülecektir.
Ne var ki İlahiyat Fakültelerinin, dinî söylemin zenginleştirilmesi, dinin bugün için
anlaşılır bir çerçevesinin üretilmesi konusunda ne derece yetkin bir güce ya da bir dirence
sahip oldukları tartışmalıdır. Fakat İlahiyat Fakültesi gerçekten de dinin, özellikle halk
İslam’ı’ndan bağımsız bir dinî söylemin geliştirilmesi konusunda ilginç bir kurumsal
yapılanmadır. Diğer yandan mevcut dinî spekülasyonlar dikkate alındığında Türk
devrimlerinin en büyük kazancı olarak görmek de şaşırtıcı olmayacaktır. Mesela Türk
Hizbullahı gibi İslam’la kendini ilişkilendiren kimi sekter hareketler ile medyada sık sık
kendine yer bulabilen ve genellikle sıradan ve çarpık bir din analizini kullanan gruplar
karşısında, İlahiyat Fakültelerini ciddi bir şekilde ele almak gerekir.
İlahiyat fakültelerinin gündelik hayatın doğal mecrasında dinin gerektirdiği yalınlığı,
sıcaklık ve içtenliği sağlamak hususunda her zaman başarılı olduğunu söylemek zordur. Bu
sağlanamadığı için de geniş ve oldukça parçalı kitlelerin çoğu hurafeyle eşleştirilen
eğilimlerine ve davranış örüntülerine müdahale etme fikri daha baştan akamete uğramakta,
seçkinci dil kümeleriyle işbirliği yapan yüksek din eğitim kanalları toplumla elverişli bir
temas kuramamaktadır.

8.3.2. Dış Etkileşimler
Seyyid Kutup, Mısır’da Nasır’ın politikaları karşısında İslam vurgusunu yükseltmiş
olan bir sosyolog ve düşünürdür. Türkiye’de çok fazla okunan dilimize Kur’an’ın Gölgesinde
(1975) diye çevrilen meşhur tefsirin (Arapça orijinal adıyla Fi Zilâli’l Kur’an) yazarıdır. Bu
tefsir Türkiye’de dinî hassasiyetleri olan pek çok kişi için hâlâ önemlidir. Hatta bu eserin
öylesine bir sembolik değeri vardır ki, önemi kitabın okunmasa bile kimlik beyanı olarak
evlerde bulundurulmasını sağlar. Yine aslında İslam dünyasında çok fazla bilinen, bizde de
1970’li yıllardan itibaren tanınmaya başlayan Mevdûdî’yi de anmak gerekir. Türkiye’de pek
çok kimsenin ismini biliyor olduğu Mevdûdî’nin de Tefhimü’l-Kur’an (1954-1965; Türkçe
çeviri 1991) adlı tefsiri de bugün pek çok Müslüman için derin bir saygı içinde karşılanmakta
ve okunmaktadır.
Genellikle Türkiye’de ortalama Müslümanlığın pek fazla rağbet etmediği, ama
ekonomik bir güçle Türkiye’de kendine yaşam alanı bulmaya çalışan Rabıta (Rabıtatü’l
Âlemi’l İslamiyye), Suudi Arabistan denetiminde olan uluslararası bir örgüttür. Daha çok
Vahhabilik düşüncesinin Müslüman topluluklar arasında yayılması için çaba harcamaktadır.
Finans kaynaklarının bolluğu dikkat çekicidir. Bugün pek çok İslami eğilimli oluşumlara
sızmış olan bu örgütün manipülasyon gücü oldukça yüksektir. Günümüzde Selefilik adı
altında dünyanın pek çok yerinde yerleşik dinî gelenek ve üslupları göz ardı eden, yer yer
onlarla çekişme yaşayan, sahip olduğu maddi imkânları kendi siyasi dilinin yaygınlaşması
için kullanan ve Vahhabilik sistematiğinden beslendiği açık olan bir söylem grubu, hızla
siyasallaşarak gündelik hayata dâhil olma çabasını sürdürmektedir.
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Vehhabilik, Selefiliğin modern bir sunumudur. Daha çok bölgesel özelliklerle
buluşabilecek bir mezhep faaliyetidir. Bütün bu unsurlar Türkiye’ye akmaya başladığı zaman,
Türkiye kendi içinde dini güncelleyen, dini yorumlayan bir mekanizmaya sahip olmadığı için,
bunlar önemli derecede kendine karşılık bulmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye’nin doğu
bölgelerinde bu düşüncelerin önemli ölçüde kendine bir karşılık bulduğu söylenebilir.
Türkiye’deki İslam düşüncesi din dünyası içerisinde kendisini yenileyecek, içerden Elmalılı
Hamdi Yazır (1877-1942) gibi birtakım düşünürlere, düşünür tipolojilerine sahip
olmadığından, bu boşluğu, bu heyecanı dışarıdan gelen birtakım aktarımlarla desteklemek ve
beslemek zorunda kalmıştır. Fikre ve eyleme dönük yanlarıyla İslami düşüncenin yayıldığı
eserler metin olarak tek tek ele alındığı zaman öyle sanıldığı gibi tehlikeli değildir. Ancak
metnin ait olduğu sosyal dünyayı Türkiye’ye transfer etmesi açısından aktarımcılık oldukça
sorunludur. Bunun nedeni, her şeyden önce Türkiye’deki dinî hayatın kendini
güncelleyememesine dayanmaktadır. Burada mevcut gelişmelerin ortaya çıkardığı hasarın bir
bölümünü de Türk modernleşme tecrübesinin bazı kusurlarında bulmak mümkündür.
İslami modernizm hareketinin önemli isimleri arasında Fazlur Rahman’ın adı özellikle
anılmalıdır. Yine Cezayirli düşünür Muhammed Arkoun, Faslı düşünür Câbirî, İslam
felsefesinde ve entellektüel Müslüman formasyonunda çok önemli isimlerdir. İçeriden birkaç
ismin dışında ise pek fazla kişiden söz etmek mümkün değildir. Bu kişiler Türkiye’deki dinî
hayatı sembolize eden, yansıtan isimlerdir. Fakat Fazlur Rahman’ın, Câbirî’nin ve özellikle
Batı dünyası içindeki deneyimleriyle İslam’ı yeniden açıklamaya mecbur kalan, orada
yaşadığı sıkıntılar içerisinde İslam’a farklı bir dönüş yaparak onu yeni bir okumaya tabi tutan
pek çok düşünür, bugün Türkiye’nin dinî hayatının ve tipik modernleşmesinin karşısında
oldukça zayıf kalmaktadır. Türk toplumunun içselleştirdiği yaşam kalıpları alışılagelmiş
modern anti-modern saflaşmalarıyla tanımlanamamaktadır. Bugün Türkiye’de var olan dinsel
yapılanmayı, Türk modernleşmesinin din ile kurduğu şaşırtıcı ancak bir o kadar da sahici
ilişkiyi açıklayıcı çabalara ihtiyaç had safhadadır. O hâlde Türkiye özelinde onca kargaşa,
itişme ve didişmeye rağmen dinsel söylemin hâlâ önemli bir referans kaynağı olarak itibar
görmesinin, hatta bu itibarın modern araçlarla yüklü olarak varlık bulmasının esaslı bir
açıklaması nasıl yapılacaktır? Bütün bunlara karşılık, kitleselin gündelik hayattaki vurgusu,
toplumsalın ağırlığı olağanüstü yüksektir, yükselmeye de devam etmektedir. Bu gelişmenin
anlamını bilmek gerekir.
Son dönemlerde Türkiye’de modernleşme, gündelik hayat başta olmak üzere, her
alanda hemen herkesi etkilemektedir. Modernleşmeden İslam’ın nasibini alması, tek tek
aktörler hâlinde Müslümanların bu sürece nasıl dâhil olduğunu göstermesi açısından ilginçtir.
Tek tek sıralamak gerekirse moda, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, yeni kentleşme
biçimleri, akılcılaştırmanın gündelik hayatı olağanüstü bir şekilde sarsması, bireyselleşmeye
yönelik ilgilerde artış, dindarlığın dönüşümü, kimi cemaat yapılarının diğer dinî eğilimleri
bloke etmesi, bazı hayalî cemaatlerin ortaya çıkması, özellikle son zamanlarda internetin ve
sanal iletişim tekniklerinin çok hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan sıra dışı
sosyalleşme dalgaları artık gündelik hayatı kuşatmıştır. Bütün bunlar artık tek tek her bir
Müslüman’ı ilgilendirecek düzeyde boyut değiştirmeye ve etki alanını genişletmeye
başlamıştır.
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Sonuç olarak Müslüman modernleşmesinin ana çizgileri henüz yeterince
netleşmemiştir. Modernleşmenin etkileri tüm İslam toplumlarında olduğu gibi Türkiye
toplumunda da etkisini arttırmaktadır. Bu bağlamda etnik, ekonomik ya da mezhep gibi
bileşenler temelinde bakıldığında bile toplumsal yapımızda dinsellikle buluşan özgül bir
modernleşmeden söz etmek mümkündür. Modadan modern tüketim kalıplarına, entelektüel
uğraşlardan sanatsal yapıtlara kadar pek çok alan din ve modernitenin Müslüman özne
üzerinden gerçekleşen bileşimlerini yansıtmaktadır. Ama yine de bütün bu örnekler mevcut
gelişmeleri İslam temelli mi yoksa modernlik temelli mi değerlendirmek gerektiği konusunda
bize açık bir resim sunamamaktadır.
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Uygulamalar
1)

Modernleşme etaplarını Batılı sistematik içinde izleyiniz.

2)

Türk modernleşmesinin köklerini araştırınız.

3)

Modernleşme karşıtı hareketlerin dinsel köklerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Türk modernleşmesinde din nasıl değerlendirilebilir?

2)

Laiklik kavramının dinî sahadaki karşılıklarını inceleyiniz?

3)

Radikal laiklik kavramını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk modernleşmesi İslam, laiklik ve sekülerleşme bağlamında ele
alınmıştır. Modernleşmenin genellikle Batılılaşmanın seyri içinde ortaya çıkan yönü ve içeriği
zamanla geleneğin en şiddetli savunusunu yapan dindarlar tarafından genellikle tereddütle
karşılanmıştır. Modernleşme/Batılılaşma bağlamında oluşan refleks ve heyecanlar dinin
gündelik gerçeklik içindeki yerini tanımlamakta karşılaşılan güçlüklerin belli başlı kaynakları
arasında yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
İslam ve modernleşme ilişkileri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru değildir?
a)
İslam’ın modernlik öncesi sosyo-kültürel yapılarla daha uyumlu olması yeni
durumlara intibakını zorlaştırmıştır.
b)
Modernleşmenin en azından başlangıç süreçlerinde Müslüman toplumlarının
dinî ve kültürel değerlerini karşısına alma çabası tedirdinlik yaratmıştır.
c)

Müslüman toplumlar modernleşme süreçlerine coşkuyla katılmışlardır.

d)
Modernleşmenin dine karşı sahip olduğu siyasal ve eleştirel mesafe pek çok
Müslümanda kendisine karşı bir tedirginlik yaratmıştır.
e)
İslam toplumlarında kimi dinî ve sosyal teorisyenler modernleşmeci söylemlere
daha yakın durmuşlardır.
2)
“Moda, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, yeni kentleşme biçimleri,
akılcılaştırmanın gündelik hayatı olağanüstü bir şekilde sarsması, bireyselleşmeye yönelik
ilgilerde artış, dindarlığın dönüşümü, kimi cemaat yapılarının diğer dinî eğilimleri bloke
etmesi, bazı hayalî cemaatlerin ortaya çıkması, özellikle son zamanlarda internetin ve sanal
iletişim tekniklerinin çok hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan sıra dışı
sosyalleşme dalgaları artık gündelik hayatı kuşatmıştır” ifadesi dikkate alındığında
aşağıdakilerden hangisi gerçekçi sayılabilir?
a)
b)
edilemez.
c)

Modernleşme süreci tamamlanmıştır.
Geleneksel toplumların kendi kimliklerini koruma reflekslerinden artık söz
Modernleşme süreçleri devam etmektedir.

d)
Modernleşme süreçlerinin harekete geçirdiği pek çok unsur bugün toplumları
derinden etkilemeye devam etmektedir.
e)

Modernleşme karşısında direnç ortaya koymak artık imkânsızdır.

3)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde kuruluş döneminin Türkiye’sine özgü bir
laiklik tanımı yapılmaktadır?
a)

Laiklik din ile devlet ilişkilerinin yeniden tanımlanmasıdır.

b)

Laiklik din ile devlet arasındaki mesafenin yeniden düzenlenmesidir.

c)
Laiklik din alanının devletin modernleşme politikalarına paralel bir şekilde
yeniden düzenlenip yapılanmasıdır.
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d)

Laiklik dinî toplulukların eşitlikçi bir şekilde devlet nezdinde kabul görmesidir.

e)

Laiklik yeniden yapılanma sürecinde dini devletten uzaklaştırmaktır.

4)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde sekülerleşme kavramı Türkiye gerçekleriyle
uyumlu bir anlama sahiptir?
a)
Sekülerleşme Kıta Avrupa’sındaki laiklik uygulamalarından farklı bir dindevlet uygulaması öngörür.
b)
Sekülerleşme dinle devlet arasındaki ilişkilerde dini laik devletin çıkarlarına
tabi tutan bir gelişme sürecidir.
c)

Sekülerleşme modeli dinin dünyevi beklentiler içinde yeniden şekil alışıdır.

d)
Sekülerlikle dinin gündelik hayat içindeki görünürlüğünün azaltılması hatta
zayıflatılması hedeflenmektedir.
5)
Aşağıdaki siyasi söylemlerden hangisinde dinin devlet içindeki ağırlığının
görece daha çok artması arzu edilmektedir?
a)

Türk-İslam Sentezi

b)

Yeşil Kuşak Projesi

c)

Milli Görüş

d)

Kemalizm

e)

Hepsi

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)d, 5)a
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9. DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, din ve devlet ilişkileri modern Türkiye uygulamaları içinde ele alınacaktır.
Selçuklu-Osmanlı geleneksel modelinde dinin devlet içindeki ağırlığı modernleşme
süreçlerine gönüllü bişr katılım olarak tanımlanabilecek genç Cumhuriyet’te azaltılmıştır.
Dinin bütün siyasal sistemlerde olduğu gibi Türkiye örneğinde de açık bir protokolle kendi
yerinin belirlenmesi gerekmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Türk modernleşme süreçlerinde
devletin din alanına verdiği tanımlanmış rolü yansıtmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sezaro-Papizm nedir?

2)

Din ile devlet ilişkilerinin sınırlarını kim/kimler belirlemektedir?

3)
Müslüman toplumlarda din ile devlet arasındaki ilişki hangi modeller
üzerinden sürmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yapısal Süreklilik

Din ile devlet ilişkilerinin
süreklilik boyutunu kavrar.

Paradoksal Değişim:
Kargaşa ve Denge

Türk modernleşmesinde
kargaşa ve dengenin din
alanının yerini kavramak
için anahtar birer statüye
sahip olduğunu öğrenir.

Gerilim Noktaları

Din ile devlet arasındaki
ilişkilerde kimi noktalarda
gerilim boyutlarının öne
çıktığını fark eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Türk laik devlet sisteminde
Diyanet İşleri Başkanlığının
yerini ve fonksiyonlarını
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Din ile devlet arasındaki
ilişkilerin kesintisiz bir
süreklilik içinde süren yapısı
bütün boyutlarıyla birlikte
öğrenilir.
Din ve devlet arasındaki
karşıklı ilişkinin kargaşa ve
denge üzerine oturan yapısı
modernleşme etaplarındaki
farklı uygulamalar dikkate
alınarak karşılaştırmalı
olarak değerlendirilir.
Dinsel ilgi yoğunluğu ve laik
hassasiyet içinde ortaya
çıkan gerilim alanları
niteliksel boyutlarıyla ele
alınır ve incelenir.
Devletin din konusundaki
belirleyiciliği Diyanet İşleri
Başkanlığının kurumsal
yapısı ve rolü dikkate
alınarak değerlendirilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Ara dönem

•

Devlet

•

Devletin ideolojik aygıtları

•

Dinde reform

•

Diyanet İşleri Başkanlığı

•

Hilafet

•

Ilımlı İslam

•

İdeoloji

•

Kültürel sermaye

•

Resmî ideoloji

•

Sezaro-Papizm

•

Şeyhülislamlık

•

Türk laikliği

•

Türkçe ezan

•

Türk-İslam sentezi
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Giriş
Bu bölümde din ve devlet ilişkileri Türkiye’deki uygulamalar temelinde ele
alınacaktır. Hiç kuşkusuz süreklilik, değişim ve kargaşa, bu ilişkiselliğin formüle edilmesinde
başvurulması gereken ana kavramlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Diyanet İşleri
Başkanlığının varlığı, dinî ve sosyo-politik hacmi, din ve devlet ilişkileri açısından modern
Türkiye Cumhuriyet’indeki kurumsal rolleri tasvir etmek için elverişli bir örnek alan
üretmektedir. Cumhuriyet’in din politikalarındaki devamlılık, kayda değer bir sürekliliğe
işaret etmektedir. Yanı sıra Cumhuriyet’in 90 yılı aşkın demokrasi ve laiklik deneyiminin
şekillendirip güçlendirdiği din politikalarında da belirgin bir değişimden söz etmek gerekir.
Ancak bu süreklilik ve değişim, varlığını her zaman muğlaklıkla perdeleyen devamlı bir
kargaşayla birlikte değerlendirilmelidir. Kısaca süreklilik, değişim ve kargaşa kavramları,
tematik olarak, Türk laikliği ve Müslümanlığının en tipik kurumları arasında yer alan Diyanet
İşleri Başkanlığının bugünkü bakiyesinin dayandığı zihnî ve siyasi temelleri açıklamak için
elverişli birer kavram statüsündedirler.
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9.1. Yapısal Süreklilik
Burada takip edilecek soru şudur: Modern Cumhuriyet’in dinsel aygıtlarından söz
edilebilir mi? Acaba devlet, gündelik yaşamı örgütlerken dinin meşruiyetine başvurma gereği
duymuş mudur? Soruyu daha da derinleştirmek gerekirse acaba laik politiğe ve seküler dünya
tasarımına bağlı kalarak kendini inşa eden modernleşmeci Türk demokrasisi, bu bağlamın
gereği olarak din ile ilişkisini gözden geçirme, ondan kopma ya da onunla var olan mesafesini
yeniden ayarlama konusunda bir karara varmış mıdır?
Eğer bütün bu soruları harekete geçirerek, Cumhuriyet’in topyekûn tarihine yayılacak
bir sonuç çıkarmak gerekirse, laik Cumhuriyet’in dinsellik vurgusu, hangi araç ve aygıtları,
sürekli olarak devrede tutmayı gerekli görmüştür? Türk demokrasisinin tek partili dönemine
odaklanıldığında bu soruları kesin bir açıklık içinde cevaplamak mümkündür. Çünkü söz
gelimi dönemin oldukça somut ve kalıcı izler bırakan politikalarından hareket edildiğinde,
Kemalizm’in erken dönem uygulamalarının din ile kendi arasına ciddi bir sınır koyma
konusunda oldukça ısrarlı olduğu görülür. Gerçi zaman zaman bu kararlılığa uymayan kimi
örnekler de yok değildir ancak yine de Cumhuriyet’in kuruluş dinamizmi, din konusunda hiç
de muğlaklığa prim vermeyen sahici bir programı tercihte karar kılmıştır. Bu çerçevede tek
parti döneminde din, ciddi entelektüel bir tartışmadan beslenmeyen, aksine politik-pragmatik
eğilimlerin kontrolünde gelişen bir duyarlılıkla dışarıda bırakılmıştır.
Gündelik hayat başta olmak üzere, Cumhuriyet Türkiyesinde siyasal yönelimlerin
eksenini dönüştüren ana güzergâhlar, tek partili siyasal hayat deneyiminin açığa çıkardığı
tıkanıklıklarla ortaya çıkmaya başlamıştır. Hiç kuşkusuz Türk Batılılaşması Cumhuriyetle
birlikte başlamaz ancak onunla başlayan Batılılaşmanın araçsallıktan amaçsallığa dönüşmüş
niteliğidir. Bu bağlamda Türkiye’de esaslı bir farklılaşmanın Cumhuriyet’in radikal
politikalarıyla başladığında tereddüde mahal yoktur. Bu nedenle din konusundaki kalıcı ve
istikrar vaat etmesi umulan adımların asıl enerjisini Cumhuriyet’in erken dönem
politikalarında ve bunun günümüze kadar ulaşan dinamizminde aramak gerekir.
Dinin her zaman bir tür problematik olarak ele alınmaya uygun bir şekilde güncellenen
gerçekliği, modern Türkiye’de belli başlı siyaset erki tarafından, onun, kendine özgü bir
şekilde ortaya çıkmasını kabullenmeyen, onu politik söylemlerle sürekli temas içinde
tanımlayan bir değerlendirme tarzının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Cumhuriyet’in kurucu
önderlerinin düşüncelerine yön veren problem, bugün Cumhuriyet’in behemehâl korunması
için seferber olan Kemalist seçkinci grupta da aynı duyarlılık içinde işlemektedir. Gerçekten
de modern Cumhuriyet’in bir silsile içinde değerlendirilebilecek politik önderlerinin hepsinin
din konusunda genellikle aynı paydada buluşacak bir terminolojiye ve hassasiyete sahip
oldukları görülür: Din yücedir, ancak onun sürekli olarak kontrol altında tutulması
zorunludur. Böylece her iki kuşak için de ortak olan bu hareket noktası, dinin kendi başına
bırakılmaması esası üzerine kurulmuştur. Tek partili siyasal yaşamdan çok partili siyasal
yaşama geçiş ya da sık tekrarlanan tüm askerî müdahalelerin hâkim teorisine damgasını vuran
ciddi makas değiştirme çabalarının hepsinde içkin olan ana tema, din konusundaki kararlılığın
da biteviye korunması yönündedir. Bu ise sonuçta dini, devletin bir parçası olarak tutmaya
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izin veren bir terminolojiyle takviye edilmektedir. Bu hassasiyet ortamında ilericilik-gericilik,
yobazlık, irtica gibi kavramlar sürekli olarak revaçta tutulmak zorundadır.
Louis Althusser ünlü çalışması Devletin İdeolojik Aygıtlarında, gündelik hayatın temel
ve kurucu bileşenlerini ele almakta ve bütün bunların nasıl olup da devletin ideolojik açıdan
ayrılmaz birer araç ve aygıtına dönüştüğünü göstermektedir. Kurumsal yapı ve pratiklerin
giderek devletin kendine güç katan payandalarına dönüşümünü çözümleyen Althusser,
ideolojik devlet aygıtı kavramsallaştırmasıyla, görünürde devletten ayrı gibi durarak
yapılanan unsurların gerçekte devletin ayrılmaz bileşkesi olduğunu göstermeye çalışmaktadır.
Althusser, başta Kilise olmak üzere aile, medya, sendika ve hukuk gibi yapıların fiilî olarak
hem mevcut düzeni korumak hem de bu devletin değerlerindeki sürekliliği teminat altına
almakla yükümlü kılındığına dikkat çekmektedir. Ona göre söz konusu aygıtların işleyişi,
oldukça incelmiş teknikleri seferber etmektedir. Bunlar, gündelik hayat deneyimi içinde
devletin beklentilerini artık talep edilmeksizin gerçekleştiren, onun uygulamalarını onaylayan,
bu bağlamda uygun davranış setlerini öne çıkaran, sadakat formlarını makulleştirerek çoğaltan
bir işlevsellik kazanmaktadır. Böylece ideolojik aygıtlar, görünürde devletin maddi
otoritesinden bağımsız olarak kendi kendini üreterek derinleşmekte ve bir hegemonyatik ağ
yaratmaktadır. Öyle ki artık devletin bu görünmez otoritesi sayesinde iktidar gitgide daha
yumuşak bir şekle dönüşmekte ve bu karmaşıklığın sonucu olarak kendini süreklilik içinde
var etmekte bir gerilim yaşamamaktadır. Artık gündelik hayatın içine sızmayı başaran devlet,
kendini bir ideoloji olarak gerçekleştirmekte hiç de zorluk çekmeyecektir. Öte yandan bir
dünya tasarımı üreten resmî ideolojisi sayesinde de toplum, yeterince farkında olmadığı bir
düzeneğe katılarak, kendinden beklenen rol ve davranışları uygun bir şekilde
gerçekleştirecektir. Louis Althusser (1918-1990), bu düzeneğin işleyişinden yola çıkarak her
toplumsal yapılanmada devletin kendini gösteren ideolojik aygıtlarının varlığını deşifre
etmektedir.

9.2. Paradoksal Değişim: Kargaşa ve Denge
Cumhuriyet’in devlet nezdinde itibar gören din politikaları ağırlıklı olarak laik
yapılanmanın gereklilikleri içinde ortaya çıkar. Ancak laikliğin bir anlamda özgül
sayılabilecek yeni bir formunun ortaya çıkması Türkiye’nin kendine has koşullarıyla sürekli
olarak irtibatlandırılır. Dinin nasıl tanımlanacağı, yeni rejimin dünya tasavvuru içinde
dinselliğin ne şekilde biçimlendirileceği hep bu gerilimin içinde sorunsallaştırılır. Dinsel
kurumlara karşı gerçekleştirilen uygulamalarla belki de bir noktaya kadar dinin gündelik
gerçeklik dünyasına müdahale eden gücünün yok edilmesi, en azından dinî söylemin
geleneksel formlarının aşındırılması amaçlanmıştır. Örneğin Atatürk’ün din konusundaki
politikalarının kronolojik bir okuması bize bu niyetin yansımalarını açıkça göstermektedir.
Devletin dinsel hayata ve topyekûn anlamda dine ilişkin proje ve uygulamaları 19231945 arasındaki koşullar ve pratikler esas alındığında bir hayli radikal sayılabilecek özellikler
taşımaktadır. Öncelikli olarak Osmanlı’dan tevarüs edilen geleneksel dinsellik bastırılmış ve
bu çerçevedeki form ve anlamların kamusal hayatta yer alma niyet ve ısrarı kesin bir dille
reddedilmiştir. Bizde, laikliğin her zaman tartışmalı geçecek biçimini üreten bu uygulamalar,
bir yandan dinî hayatın yeniden düzenlenmesini bir yandan da söz konusu hayatın kontrol
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altına alınmasını sağlamıştır. Gerçekten de başta Atatürk olmak üzere yeni rejimin liderleri
için dinsel yaşamın kontrol edilmesi kadar tanzimi de bir hayli önemliydi. Çünkü din, eski
rejimin temel referansı olarak kodlanmakla kalmamış, bunun yanı sıra her karşı çıkış da laik
siyaset taleplerinin karşısına, geleneksel-dinsel argümanlarla ilişkilendirilmiş bir muhalefet
dilini tedavüle sokarak var olmaya çalışmıştı.
Bu çatışma ortamında devlet, dinin temel iddialarını reddetmekle dinsel muhalefetin
iddialarını reddetmek arasında ciddi bir çelişki ve gerilim yaşamıştır. Nitekim mevcut durum
çelişkilerle dolu olabilirdi ama fiilî durum acımasız derecede gerçek ve hayatiydi. Aslında bu,
Cumhuriyet’in tamamına sirayet edecek bir değerler dizgesini yansıtır. Bu duyarlılığın asıl
vurgusu, dinin tanımlanmış bir devlet dini olarak araçsallaştırılması, en azından gerekli
toplumsal dönüşüm sağlanana değin, onun iktidarın gerekliliklerini hazmetmiş bir söylemle
varlığını sürdürmesinin tolere edilmesidir. Bu bağlamdaki kimi reform uygulamalarıyla da
dinsel olanın tarihsel işleyişini tartışma dışı bırakan karşıt bir söylem geliştirilmeye
çalışılmıştır. Gerçi bütün bu çabalar, dini yok etmek şeklindeki kolaycı kestirimlerle
açıklanmaya hiçbir zaman izin vermez. Burada söz konusu olan, öteden beri devletin ideolojik
aygıtları arasında yer aldığı düşünülen dinin, bundan böyle de yeni rejimin tabiatına uygun bir
şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuş olmasıdır. Din ile devlet ilişkilerindeki bu rol
Bizans devlet geleneğine kadar götürülebilen bir pratiği (Sezaro-Papizm) hatırlatır. Dinlerin
kendi gerçeklikleri içinde iktidar ve devletle nasıl bir ilişki kurmayı meşru buldukları ayrı bir
tartışma konusudur. Ancak Sezaro-Papizm’de Sezar (Devlet) ve Papa (Din) arasındaki
ilişkiselliğe vurgu yapılır ve bununla birbirlerinin çıkarları dolayımında gerçekleştirilen bir
uzlaşmanın tarihte sürekli olarak deneyimlenen modellerine atıfta bulunulur.
Dinin böyle bir eşleştirmeye uygun olup olmadığı ya da söz konusu ameliyeden nasıl
bir sonucun çıkmasının beklendiği aslında bu niyetten bağımsız olarak düşünülmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, Cumhuriyet’in erken dönem politik tasavvurunda
muhatap olunan geleneksel dinî bakiyenin Kemalizm için harekete geçirilmesinin pek de
makbul karşılanmaması, makuliyet sınırlarının zorlanmasından çok Aydınlanmacı-Pozitivist
kabullerin penceresinden yeni bir din analizine daha çok rağbet edilmesidir. Örneğin ibadet
dilinin değiştirilmesi, bu uygulamadaki sınırların radikal bir şekilde genişletilip
kitleselleştirilmesi öncelenerek sağlanmaya çalışılmıştır. Yine ezanın Türkçe okunması da
belleklerden silinmeyecek şekildeki ısrarlılıkla ancak uygulanabilmiştir. Uygulamadaki
sertliğe rağmen kitlesel yönelim, ezanın nasıl okunacağı konusundaki resmî devlet tercihini,
tek partili hayatla çok partili hayat arasındaki politik yönelimi açığa çıkaracak bir ayrışma
noktası olarak kodlamıştır.
Tek partili siyasal hayatın karmaşık ilişkileri ve ulusal-uluslararası sistemin içindeki
kabullerle şekillenen din politikaları karşısında, mevcut muhalif oluşumların birer iktidar
teminatı olarak önemini keşfettikleri dinsel söylem ve arzular, aslında çok partili siyasal rejim
denemesinde daha ilk etapta merkez Kemalist elitin kaygılarını haklı çıkarmaya yetici
gerginliklere teşne olmuştu. Öte yandan mevcut rejimin yeraltında tuttuğu ya da yeraltına
itilmelerinden medet umduğu dinsel söylem ve gruplar karşısında, geri adım atmayı genellikle
reddeden siyasal savrukluklarının bileşkesi, çoğu zaman din düşmanlığı şeklinde okunmaya
izin verecek iktidar reflekslerini de beraberinde getirmiştir.
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Tek partili hayatın kendine özgü gereklilikleri içinde dinî hayatın sıkıştırılmasıyla
belirginleşen politik yönelimler bir dizi inkılâpla birlikte başlayan kademeli bir değişim
stratejisinin toplumsallaştırılmasıyla sürdürülmüştür. Başta Hilafetin kaldırılması olmak üzere
gerçekleştirilen tüm inkılâpların arkasındaki kurucu retorik, dinin referans düzeyinin yeniden
tanımlanması ve yine dinin toplumsal olan hiçbir kategori için bir meşruiyet üreteci olmasına
izin verilmemesiydi. Gerçi dinî hayatın aktörleri de bu gelişmenin farkındaydılar. Osmanlı
ulema bakiyesi olarak da değerlendirilebilecek pek çok kişinin özellikle Birinci Meclis’ten
sonra devre dışı bırakılmalarını hızlandıran süreçte aslolan, dinsel söylem ve yapılanmaların
Cumhuriyet rejimi içindeki katılım paylarını bertaraf etmek ya da azaltmaktı.
Aslına bakılırsa devletin egemen söyleminin bir paradigmatik model olarak, gündelik
hayatı dinsel olandan yalıtılmış bir şekilde formüle etmesi dinin uygulamadaki çeşitliliğe
rağmen, hayatta hâlâ baskın olması şaşırtıcı olmuştur. Öyle ki bu çerçevede dinî neşriyatın
sansürü ya da sınırlandırılışı, dinî bilgiye ulaşma çabalarının gericilikle ilişkilendirilip
reddedilmesi, yeni rejime muhalif olanların dilindeki dinsel vurguyu da artırmıştır. Bugün din
eksenli grupların Kemalizm’in oluşum safhasındaki ayrıksı söylem ve duruşları bu açıdan
oldukça önemlidir. Nitekim çok partili yaşamla birlikte bu gruplar da toplam varlık ve
talepkârlıklarıyla politik sistem içinde daha fazla görünürleşen ögeler hâline gelmekte
gecikmemişlerdir. Sonuçta dinî grupların dil ve din dünyasının açığa çıkardığı sembolik evren
ya da davranışlar bütün bir Cumhuriyet tarihi boyunca en başta radikal modernleşme yanlıları
için olmak üzere her zaman asal bir endişe kaynağı olacaktır.
Dinî hayatın ve söylemlerin kontrolüyle sınırlı kalmaksızın bu bağlamda açıkça genç
rejimin karşıt heyecanlarını da besleyen tazyikler, dinselliğin karşı ataklarından güç devşiren
bir süreklilik içinde, artık sistematik bir kaygıyla rejimi besleyen yeni bir gerilim tablosuna
dönüşmüştür. Öyle ki rejimin temel hassasiyetleri içinde, dinsel olandan duyulan endişeler
artık rutinleşmiştir. Öte yandan toplumsal bağlamın ürettiği fiilî durum da din konusundaki
taleplerin her seferinde yeniden düzenlenmesi konusunda pragmatik siyaset biçimlenmelerine
izin verici bir şekilde gerçekleşmektedir. Nitekim çok partili yaşama geçişin daha başlarında,
din politikalarının asıl sorumluluğunu üzerinde taşıyan ve bir anlamda devlet ve iktidarı
kendinde buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi bile, geleneksel tutumundan ödün vermeyi
zorunlu kılan bir hesapçılıkla karşı karşıya gelmiştir.
Çok partili hayata geçişin din bağlamında da çok özel anlamlar taşıdığı açıktır. Tek
parti döneminin din ile açık bir mesafe bırakma stratejisiyle tanımlanabilecek yapısına
karşılık, çok partili hayatta açık bir pazarlık, dini dikkate alma ve yanı sıra dinsel olanın bir
şekilde araçsallaştırılmasından söz edebileceğimiz kimi somut adımlar söz konusudur. Bu
nedenle 1945 sonrası siyasi hayatta, şimdiye değin sürdürülen ve rutinleşen din konusundaki
ihmalkârlıkların altı çizilir. Bununla birlikte yine de dinsel varoluşun oluşturabileceği
enerjinin kontrol edilmesi gereği de asla ihmal edilmez. Atatürk ve hatırasının korunmasına
ilişkin olarak çıkarılan kanunlarla bir şekilde Kemalist mirasın politik müktesebatı başta
olmak üzere Cumhuriyet’in kazanımları, olası tehdit ve kalkışmalara karşı güvence altına
alınır.
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Geçiş döneminde resmen dile getirilen ihmalkârlıkların geç de olsa farkına varılması
ve bu çerçevede kamuoyunda nispî rahatlama olarak değerlendirilebilecek kimi adımların da
bizzat devletle özdeşleşen CHP tarafından atılması bile, DP’nin fark edilir bir üstünlükle
iktidarı ele geçirmesini önlemeye yetmemiştir. Ne var ki DP’nin başarısının arkasındaki temel
motivasyonu sadece dinsellikle açıklamak fazlasıyla sorunludur. Demokrat Parti’nin iktidara
gelişinin arkasındaki pek çok neden arasında özellikle, toplumun derin hissiyatının payı
azımsanamaz bir düzeye ulaşmış olmalıdır. Nitekim DP’nin toplumdaki genel kitlenin ezici
düzeyde desteğini almayı başarmış çizgisinin ardında Kemalist söylemin pratikte devletle
millet arasındaki mevcut gerilimi artırmada ısrarlı olması yatmaktaydı. Gerçi DP de pek çok
kere açıkça Kemalist bir misyon taşıyıcılığı görevini dile getirmiştir. Ancak siyaset
dünyasının iç içe geçmiş görüntüleri arasında, dinî hayatın bloke edilmesini hazmedemeyen
kesimlerin DP’ye verdikleri kredi ve destek de göz ardı edilemez.
Bununla beraber, DP’ye yönelik kitlesel desteği, ekonomik ve kültürel politikalara
paralel olarak dinsel yaşamın gerekliliklerine ilişkin kayıpların intikamı olarak da anlamak
pekâlâ mümkündür. Nitekim DP’nin parti programı, din ile devlet arasındaki gerilimi
hafifletecek temalara sürekli vurgu yapmasına rağmen, CHP’li muhalifler, bütün bu
gelişmeleri birer din istismarı olarak değerlendirmelerine olanak tanıyan ciddi bir alan açma
niyeti olarak okumakta hep ısrarlı olmuşlardır.
Hatırlamak gerekirse tek partili siyasal yaşamın son dönemlerinde özellikle 1945’den
sonraki ilk uyarıcı işaretlerin açığa çıkmaya başladığı yıllarda CHP toplumsal itirazların geç
de olsa farkına varmıştı; bu itirazların gücünü kıracak ya da bütün bunları maniple edecek
kimi atılımlarda bulunmuştu. Hatta bu bağlamda sınırlı düzeyde ilgiye açık olmak ön
koşuluyla imam hatip kursları açılmış, ilkokulun ikinci kademe sınıflarında isteyen
öğrencilerin belli bir din bilgisi dersi almaları yönünde de birtakım uygulamalara geçilmişti.
Ancak bu yönelimdeki niyet, pek çokları için hiç de inandırıcı olmamıştır. DP’ye destek veren
seçmenler, tek parti döneminin CHP’yle özdeşleşen uygulamalarına karşı muhalefeti iktidara
taşımışlardır. DP’nin iktidarında asıl tema, her zaman geçiş dönemi huzursuzluklarının
aşılması yönündeki politikalarla ilişkilendirilebilir. DP uzun vadede CHP’nin iktidardayken
ancak fark edebildiği rahatlatıcı bazı uygulamaları harekete geçirmenin daha da ötesine
giderek, Kemalist jargon için açıkçası temel bir şifre özelliği taşıyan ezanın Türkçe
okunması uygulamasını tersyüz etmiş, onu yeniden Arapça formuyla okutma konusundaki
kararlılığıyla da pratikte duygusallıkla sınırlı kalmayan bir sivil desteğin sağlanmasını
başarmıştır.
Çok partili yaşamın gereklilikleri içinde dinin konumu, toplumla devlet arasında
pazarlığa dâhil unsurlar içinde öne çıkarılmıştır. Hiç kuşkusuz burada dinsel muhalefetin karşı
ataklarını kontrol altına almakla sınırlı kalmaksızın, ondan azami derecede yararlanma
düşüncesi de ağırlık kazanmıştır. Dinsel beklenti ve itirazların oluşturduğu mevcut bağlam,
örneğin ezanın yeniden Arapça okutulması ya da imam hatip okullarının açılması gibi
konularda belirgin uzlaşı arayışlarıyla devam etmiştir. Ancak dini, iktidar mekanizmalarının
ya da devletin derin beklentilerinin aracı olarak işlevselleştirebilmek için, onun, başta soğuk
savaş döneminin çatışmacı ikliminde komünizme karşı bir kalkan olarak araçsallaşması, bu
çatışmaya âlet olması istenecektir.
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Esasen dine, başta millî birlik ve beraberliğin tesisinde ana bileşke olarak
değerlendirilmesinden, zararlı akımların önünün alınmasında yardımcı bir enstrüman olarak
tanımlanmasına kadar bir dizi beklenti içinde bakıldığında, onun çok partili yaşama hayatı
içinde süreklilik kazanan ana rolünün araçsallık olduğu açıkça anlaşılır. Bu bağlamda tek
partili hayattan açıkça farklılaşan tek husus, çok partili dönemdeki politik aktörlerin,
Kemalizm’e sadakatlerini kanıtlamakla birlikte, dinin toplumsal rolünü fark etme konusunda
daha ılımlı bakış açılarına sahip olmalarıydı. Gerçekten de tek partili hayatta devletin uzlaşı
kabul etmez önderleri dinsel olanın varlık talebini sınırlandırma, görmezlikten gelme ya da
yok etme konusunda biri diğerini harekete geçiren, oldukça net bir kararlılığa sahiptiler.
Bu bağlamda çok partili hayatın birbirini izleyen birkaç boyutundan söz edilebilir.
1945–1960 arasında etkili olan DP, farklı Kemalist yönelimlerin açığa çıkışını temsil eder.
DP’nin dinsel hayata ilişkin vurgusu, toplumdaki dinî grupların kendilerini belli bir sınırlılık
içinde ifade etmelerine yol açıcı teşvik ve uygulamaları, ezanın tekrar Arapça okunması,
özellikle de kültürel referans gruplarını devlete tabi hâle getiren uygulamalarıyla önemlidir.
Nitekim DP dönemine damgasını vuran asıl gelişme, dinin bir devlet aygıtı olarak pekâlâ
kullanılabileceğine duyulan öz güvendir. Aslında DP önderlerinin çoğunun, kişisel düzeyde
dindar olduklarına ilişkin bir gözlem Kemalist seçkinler tarafından bile dile getirilmemiştir.
Ancak dinî hayatın canlandırılması konusunda devletin DP’yle birlikte bir rota değişikliğine
gittiği göz ardı edilemez. Modern Cumhuriyet için oldukça yeni ancak gecikmiş sayılabilecek
bu yönelim, bir başka açıdan da dinsel argümanların ulusal ve uluslararası sorunlar ekseninde
işlevsel bir dönüşüm geçirmesine yol açmıştır. Ahlaki yozlaşma, komünizm tehlikesi, devletvatandaş ilişkilerini yeniden düzenleyecek bir değerler setine duyulan ihtiyaç vs. gibi dinin
konumuna yüklenecek yeni anlam alanları kademeli bir şekilde devletin gündemine
taşınmıştır. Böylece din, Pierre Bourdieu’nun ifadesiyle birer kültürel sermaye olarak laik
Cumhuriyet’in varlığını pekiştirecek yeni bir araçsallıkla, giderek devletin ayrışmaz bir
parçası ve işlevsel bir aygıtı olarak görülmeye başlamıştır. Artık çok partili hayatta din, esaslı
bir dengeleyici olarak ele alınacaktır. DP’nin dinsel yönelim ve arzuların canlanmasını teyit
eden tutumu yine aynı platformlardan kaynaklanabilecek kalkışma hareketlerinin önünü
almak üzere de bir dizi önlem alma ihtiyacının sonucu olan düzenlemeler yapılmasına yol
açar. Aslında paradoksal gibi görünen bu durum anlaşılmaz değildir. Atatürk’ü Koruma
Kanunu adı altında, Cumhuriyet’in kurucusunun siyasi ve manevi hatırası her türlü saldırıya
karşı koruma altına alınmış ve bu mistik miras için de ağır yaptırımlarla dolu bir dizi kanuni
düzenleme devreye sokulmuştur. Bütün bunlara rağmen, söz konusu süreçte taşranın
geleneksel refleksleriyle buluşan dinsel referans bölgelerinde de nispi bir rahatlama
gözlenmiştir. Ancak bu rahatlama bile sonuçta devletle bir karşılıklılık esasına dayanır.
Nurculuk, Süleymancılık ve Ticanilik gibi dinî hareketlerin toplumsal taban bulma siyasetleri,
tek parti döneminin sert ve uzlaşma kabul etmez hukuk dünyasını çoktan geride bırakmış
durumdadır. Öyle ki DP’nin dinsel açılımı, rekabet alanlarının genişlemesine paralel olarak
CHP’nin dinî politiğini de etkileyecektir.
Din alanının yarattığı politik çekicilik, başta imam hatip okullarının görece çoğalması,
İslami matbuatın çeşitlenmesi ve gelişmesi, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının meşruiyetinin
pekiştirilmesi, dahası ve belki de en önemlisi siyasi rejimin handikaplarının aşılmasında
dinden azami derecede ancak araçsal düzeyde kalmak şartıyla yararlanılması gibi unsurlarla
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artık iyice belirginleşmeye başlayacaktır. Bu bağlamda Türk sağının değişik veçhelerine
damgasını vuran dinsel temalar, özellikle Marksist ya da komünist hareketlerin bastırılması
konusunda işlevsel ideolojik bir manevi terkip olarak Kemalizm’e ve oradan da devlete
eklemlenmeye başlayacaktır. Ne var ki bu buluşma ve özdeşleşmenin asıl doruk noktaları için
ara dönemlerle birlikte ortaya çıkan askerî müdahale ortamlarını dikkatle izlemek
gerekecektir. Nato-Varşova Paktı gerilimi çerçevesinde içine dâhil olunan siyasi konsept ve
Marshall yardımıyla somutlaşan uluslararası güvenlik strüktürü içinde, artık epeyce bir süre
Türk laikliğinin bir alameti farikası olarak değerlendirilebilecek din-devlet eklemlenmesi
ülkenin fiilî gündemine taşınacaktır.
Çok partili hayatta ikinci önemli süreç 27 Mayıs 1960’da başlayan ve 12 Mart 1971,
12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997’de gerçekleştirilen askerî müdahale, muhtıra ve uyarılarla
şekillenen, bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırlarını yeniden çizerek belirlediği
anayasal çerçeve içinde var olan, ancak yine de çok partili siyasal yaşam örneklerinin verili
dünyasında şekillenen din politikalarıdır.
Çok partili dönemin geneline yayılacak din politikaları dikkatle izlendiğinde bütün bu
siyasi yönelimlere damgasını vuran esas havanın, dinin bir meşruiyet aracı olarak mı yoksa
mevcut gelişmeler içinde bir payanda olarak mı kullanılacağı yönünde geliştiği görülür.
Örneğin; Necmettin Erbakan’ın kişisel önderliğinde Milli Görüş çizgisiyle bilinen hareketin
politik vizyonu içinde dinin esaslı bir referans olarak tayin edilmesinin, dahası toplumsal
meşruiyetin önde gelen bileşenleri arasında olması gerektiği vurgulanmıştı. İslamcı siyasal
yönelim dini araçsal olmaktan çok amaçsal bir retorik olarak kamusal alana dâhil etmek
istemiştir. Ne var ki Erbakan’ın bu hareketini Kemalist modernleşme hareketinin istikameti
içinde saymak pek çok açıdan mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla onun siyasi söylemine
ağırlık veren İslamcılığında dinin konumu istisnaidir. Ne var ki bu istisnai durum Kemalist
söylem tarafından pek de inandırıcı bulunmayacak, bu eğilimde mümkün bir istismarın
olabileceği sürekli olarak vurgulanacak, hatta Erbakancı harekette gerici-irticaî bir boyut hep
aranacaktır.
Ancak kabul etmek gerekir ki Erbakan’ın hareketinin uluslararası bağlamla kolayca
ilişkilendirilebilecek boyutlarının yarattığı çekim gücü de Türk siyasal yaşamında dinin
rolünün yeniden tanımlanması konusunda özellikle sağ siyaset arayışlarına ilham verecektir.
Bu ilhamın, din konusundaki ilgileri açıklığa kavuşturma konusunda, ciddi bir referans ve
meşruiyet tartışması yaratacağı da açığa çıkmıştır. Nitekim CHP de din hakkındaki erken
dönem jargonuna hâkim olan cesur çıkışları bugün eskisi kadar sarih bir dille ifade etme
konusunda daha bir çekingendir. Dinin toplumsal düzeyde varlığını somutlaştırmada
gösterdiği atak Türk-İslam sentezi arayışlarıyla Türk sağına, kültürel referanslar düzleminde
de Türk soluna bazı politik manevralar yapma hususunda araçsal düzeyde bir yön vermiş
olmalıdır.

9.3. Gerilim Noktaları
Türk demokrasisinde devletin dinsel aygıtlarının netleştiği bazı temel başlıkları ele
almak gerekirse sırasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip okulları, Din Kültürü ve ahlak
Bilgisi Derslerinin ilköğretimin ikinci kademesinden itibaren önce seçmeli sonra da zorunlu
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olarak okutulması, dinsel görünürlüğün artması, ayrıca birer tampon mekanizma olarak
sadece kişilik ve vatandaşlık terminolojisini besleyen bir kaynak olmanın ötesinde mevcut
rejimin güvenlik kaygılarına karşı işlevsel bir araç olarak dinin devreye sokulması, bu
bağlamda Türk-İslam Sentezi, Türk İslam’ı, ılımlı İslam gibi kavramlar hatırlanmalıdır.
Aslında bu rolün artırılmasına ilişkin çabaların askerî yönetimlerle ilişkilendirilmesi
yaygın bir kabul görmüştür. Gerçekten de 27 Mayıs 1960 askerî darbesinden itibaren hemen
her müdahalede ortaya çıkan hâkim strateji, Diyanetin Kemalist sadakatin bir parçası olarak
din hayatındaki çizgi dışı oluşumları reddetme konusunda işlevsel olmasıdır. Bu işlevsellik,
12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin akabinde doruk noktasına ulaşır. Toplumun dinî
semboller kümesine olan bağlılığının açıkça farkına varıldığı ara dönemdeki din
politikalarının ana teması bu ilişkiselliğin üzerine kararlılıkla gidilmesi olmuştur.
Bu bağlantının ilginç örneklerinden biri de kimi kurumsal yapıların kuramsal düzeyde
temellendirdikleri Türk-İslam sentezini devlete bir söylem önerisi olarak sunmaları ve
sonuçta da bunun kabul görmesidir. Gerçekten de genelde Türk sağının tarihsel düzeyde
örtülü din politikasını biçimlendiren sentezleme, kimliği din ile ilişkilendirme çabası asıl
formülasyonunu bu çabalarda bulacaktır. Türk-İslam sentezi politikaları 12 Eylül 1980 sonrası
hazırlanan Anayasa’da da gizil bir tema olarak yerini alır. Böylece Türk toplumunun yabancı
dinsel unsurlar karşısında kültürel düzeyde saflaşması sağlanacaktır, yanı sıra da etnik ve
dinsel kültürün harmanlanması kurulu düzenin aygıtları arasına daha derin düzeyde yeniden
katılan dine ciddi bir ağırlık verecektir.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için de öncelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerinin zorunlu hâle getirilmesi gerekecektir. Anayasa’nın Din ve Vicdan Hürriyeti
başlıklı 24. maddesinde (4. fıkra) Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve
denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında
okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi
ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.
ifadesi yer alır. Devletin aykırı dinsel söylem ve pratiklere karşı öfkesi derindir. Bu amaçla
Türk laikliğinin Diyanetin varlığıyla delinen ilk uygulamalarını hatırlatacak şekilde Kemalist
seçkinlerin diğer laik tepkileri de yanlarına alarak yürüttükleri ataklarda da sık sık ortaya
çıktığı gibi zorunlu din dersleri uygulaması çok yerde farklı okuma ve pratiklere imkân
verecektir. Alevilerin ya da gündelik hayatta herhangi bir dinsel inanca sadakat
duymayanların tepkileri sık sık irtica kümelenmesine vurgu yapan itirazlara karışacaktır. Bu
meyanda zorunlu din derslerini yetersiz görenler de mevcut hâliyle yetinmek zorunda
kalacakları politik gerilimlerden geçeceklerdir. Böylece din derslerinin zorunluluğunu dikte
eden anayasaya bağlı kalınarak, din dersleri ve imam hatip okulları üçlemesi pek çok açıdan
devletin kendine özgü laikliğini takviye edecek ve böylece her biri kendi başına birer aygıt
özelliği taşıyacaktır. Kısaca devletin dinsel olana ilgisi varlığını sürdürmektedir. Bu ilginin
kökleri ve gelişimi verili bir dinsellik temasının, iktidar talepleriyle eşgüdümlü olarak
varlığını sürdürmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda çok partili yaşamın ister 1945-1960
dönemi olsun ister darbelerle sık sık kesintiye uğrayan 1960 sonrasındaki gelişmelerle olsun
istikametini yer yer saptıran kimi çıkışlar zaman zaman öne çıksa da belirleyici olan esas
vurgu, devletin din politikasının bir din devleti özleminden çok devlet için din yöneliminde
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netleşmesidir. Bu amaçlılık ise birtakım aygıtların kutsal devlet figürünün restorasyonu ve
tahkimi için sürekli bir şekilde seferber edilmesini gerektirmiştir. Bu teyakkuz sürecinde,
dinin kurumsal ve kuramsal tecrübeleri de ciddi bir mobilizasyon aracı olarak fiilî desteğe
dâhil edilmektedir.

9.4. Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet’in temel kurumları arasında yer alır. Yasada
belirtilen amaçlar çerçevesinde kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü
bir kamu kurumu olarak Diyanet, Türk modernleşmesinin din bağlamındaki yönelimlerini
yansıtması açısından da özgün bir kurumsal pratik olarak değerlendirilebilir.
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan kurum, anayasal meşruiyetle
görevini yerine getirmektedir. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılmasıyla birlikte 3 Mart
1924’te Diyanet İşleri Reisliği adıyla kurulan kurum değişik vesilelerle düzenlenen kanun,
kararname ve mevzuat düzenlemeleri (1965, 1976, 1979, 1982, 1984, 2010) doğrultusunda
varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
Laiklik, teorik tanımlamalara dikkat edildiğinde din ile devlet işlerinin birbirlerinden
ayrılmasını gerektirir. Türkiye’nin laiklik tecrübesi din ile devlet arasındaki ilişkilerin seyri
hakkında her zaman bir örnek sayılabilecek kalıcı bir kalıp üretmez. Dine ilişkin tavırlarda
devletin sahiplendiği tutum ve davranışlar arasında hem radikal hem de çoğulcu-demokratik
tercihlere rastlamak mümkündür. İleri demokrasilerde din ile devlet ilişkilerinin ilerlediği
güzergâhla bir karşılaştırma yapıldığında ortaya çıkan paradoksal durum gerçekte hem
dindarların hem de devletin laiklik konusundaki açmazlarını ortaya koymaktadır. Diyanet
İşleri Başkanlığının laiklik bağlamında sık sık tartışmaya açılması Türk laikliğinin belirleyici
ana çizgilerinin daha baştan Diyaneti de içine alacak şekilde tayin ve tanziminden
kaynaklanmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin özgün dinî karakterini, dinsel çeşitliliğini hatta
manevi zenginliğini yansıtmakta vazgeçilmez bir kurumsal statüyle temayüz etmiştir. Bu
bağlamda Diyanet, Cumhuriyet’in toplumsal dinamizmini tamamlayıcı bir faktör olarak önem
kazanmaktadır. Modernleşme sürecine gelenekli bir toplumun dâhil edilmesi beraberinde bir
dizi gerilim ve çalkantının da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Değişimle gündeme gelen
farklılaşmalar arasında din de esaslı bir şekilde konumunu yenilemek zorunda kalmaktadır.
Kuşkusuz bu bağlamda açıkta kalan olgu görece paradoksal sayılabilecek bir
örgütlenme modeli olarak Diyanet İşleri Başkanlığının konumudur. Cumhuriyet Türkiyesinin
laiklik konusunda oldukça net bir tavır takınmasına rağmen, yer yer izahında güçlük çekilen
bir tercih Diyanetin kurumsal meşruiyetidir. Acaba modern Türkiye Cumhuriyet’inde Diyanet
hangi hukuki çerçeve içerisinde yer almaktadır? Laiklik, devletin dine müdahalesi olarak
algılanabilir mi? Laikliğin devletin dini kuşatması ya da din konusunda farklı bir perspektife
izin vermesi anlamına geldiği düşünülebilir mi? Bu sorular artırılabilir ancak yine de
Diyanetin statü, rol ve ağırlığının laik devlet modeliyle nasıl telif edileceği yönündeki sorgu
ve talepler güncelliğini yitirmemektedir.
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Bir kısım Müslüman’ın yaklaşımında modern Türkiye Cumhuriyeti, Diyanet
aracılığıyla, gündelik dindarlığı kontrol etmeyi planlamıştır. Onlara göre devlet, Diyanet
aracılığıyla günlük hayattaki dinî yapıları kontrol eder, dönüştürür. Diyanetin rejime karşı bir
söyleme ev sahipliği yapmasını önler, izin vermez.
Diyanet konusunda toplumun, özellikle Tek Parti döneminin radikal laiklik
politikalarından kaynaklanan mesafeli bakış açısı bugün oldukça değişmiştir. Özellikle
2000’li yıllardan itibaren ülkede yaşanan sosyo-politik değişmelere paralel olarak bu yapının
ne kadar değiştiği ve din konusundaki toplumsal sermayenin kazandığı yeni anlamlar üzerinde
de ayrıca durmak gerekir.
Son yıllarda dinin durumuna ilişkin tartışmalarla birlikte, laiklik ve sekülerleşme
politikaları sosyal meselelerin temel sorunsalları olarak daha cesur açılımlarla ele
alınmaktadır. Aslında Türk modernleşmesinde din ve onun laiklikle ve sekülerlikle irtibatlı
gerçekliği her zaman başat bir tartışma ögesi olarak gündeme gelmiştir. Gelenekten
modernliğe savruluşa bağlı olarak toplumsal alanda oluşan modern farklılaşmalar, dinin
gündelik gerçekliğine ilişkin klasik beklentileri de devre dışı bırakmıştır. Toplumsal alanda
gerçekleşen devrim niteliğindeki reformlar, dinin geleneksel formlarını dönüştürme amacı
gütmüştür.
Sancılı, karmaşık, zaman zaman da kaotik görüntülere sahne olan ancak ülkenin
değişme stratejileri içinde her zaman dikkat çeken dinin, kurumsal bir deneyim zenginliği
içinde ele alınması zorunludur. Bu keyfiyet, din istismarından, dinin amacı dışında
kullanılmasına kadar pek çok konuda bir sahiplik sorunu yaşatmaktadır.
Bugün Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal meşruiyetine ilişkin tartışmalar, gerçekte
toplumdaki dinî hayatın cevvaliyetine işaret eder. Türkiye, ekser çoğunluğu Müslüman olan
bir toplumsal yapı özelliği taşır. Bu yoğunluk, demokrasinin ve modernleşmenin kazandırdığı
yeni imkânlar içinde ciddi bir çeşitlilikle de bütünleşmiş durumdadır.
Diyanetin Batılı kurumsal pratiklerin hatırlattığı anlamda bir Kilise olmadığını bilmek
gerekir. Ayrıca görevi bir ortodoksi oluşturmak da değildir. İslam öğretisi bir ortodoksinin
varlığına imkân vermemektedir. Devletin de kurumsal bir seçkinler ihdasına izin veren bir
teçhizi söz konusu değildir. Diyanetin temel misyonu, İslam’ın genelgeçer sınırlarının taciz
edilmesini, çiğnenmesini önlemek, toplumu din konusunda doğru bilgilendirerek
aydınlatmaktır. Nitekim İslami mezhep çeşitliliği Türkiye örneğinde her zaman zenginleştirici
bir katılım ögesi olarak değerlendirilmektedir. Hanefi ve Şafii Müslümanların varlığı,
Alevilerin eleştirel dinselliği birlikte yaşayabilmenin ilginç örnekliklerini içinde
barındırmaktadırlar. O hâlde Diyanet İşleri Başkanlığı, dinsel yaklaşımların ortak sınırlarını,
dinsel yaşamın meşru limitlerini koruma ve geliştirme çabasında olmak zorundadır.
Bu nedenle de Diyanet İşleri Başkanlığı dini, laikliğin din-devlet ayrımı içindeki
sosyal gerçekliğini toplumsal hayat içinde içinden çıkılmaz bir paradoksa ve krize
dönüştürmeden anlatmaya çalışır. Bu bağlamda Türkiye’deki dinî hayatın diğer Müslüman
ülkelerdeki dinî hayatlardan farklılıkları açığa çıkmaktadır. Diyanetin, dini devletin
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kuşatmasından çok onun himayesi altında gören bu tutumu Türkiye Müslümanlarına, modern
dünyayla ilişkilerindeki gerilimlerini en aza indiren bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Türk toplumu modernleşme deneyimini dinden kopuk bir tarzda sürdürmemektedir.
Denilebilir ki Türkiye Müslümanlığı için din, modernleşme süreci söz konusu olduğunda da
ciddi bir referans kaynağıdır. Modern bilim, değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları, yeni
yaşam tarzları gibi toplumun mevcut yönelimleri içinde Diyanet İşleri Başkanlığı, dinsel bir
çerçeve oluşturmada devletin tasarrufları söz konusu olduğunda toplumun manevi huzur ve
ruhsal sağlığının gerekli ögelerini içinde barındıran işlevsel bir argüman setine sahiptir. Bu
nedenle Türk modernleşmesinde din, denge ve duyarlılığın asal kaynağı olarak olumlu bir
işlev görmektedir. Dünyada meydana gelen son gelişmelere, özellikle din konusunun küresel
düzeyde tartışılmasına yol açan kimi açmazlara odaklanıldığında Türk modernleşmesi ve
Diyanet İşleri Teşkilatının organik bütünlüğünün ortaya çıkardığı kazanımların bir kere daha
dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığına dair eleştirel söylemlerin başında devletin
ideolojik bir aygıtı olması bakımından iktidar odaklarının ısrarla korudukları bir araç olarak
tanımlanması gelir. Diyanetin siyasal işlevi ve modern yapılanma içindeki meşruiyeti bitmek
tükenmek bilmeyen tartışmalara konu olmuştur. Türkiye’de Diyanet kurumuna mesafeli olan
politik görüşler bile iktidar araçlarına sahip oldukları her seferinde, kurumun rollerini tekit
etme konusunda her zaman ısrarcı olmuşlardır. Bu nedenle resmî muhalif söylemler üzerinden
Diyanetin varlığını açıkça tartışmak ilkesel karşıtlığın pragmatik sahiplikle kolayca yer
değiştirmesinden dolayı sağlam bir zemin sağlamayacaktır. Benzer biçimde İslamcı söylemler
de Diyanetin resmî İslam tezini güçlendirme azminde oluşunu sürekli hatırlatmasına rağmen
İslami vurgusu belirgin olan hükümetler bile Diyanetin varlığını tahkim etmekten öteye
gidemezler. Aslına bakılırsa Diyanet, gündelik hayattaki dinsellik formlarını düzenlemesi,
dinsel meşruiyeti tanımlaması ve dinsel yorum tekelini elinde bulundurmasıyla bir anlamda
devletin organik yapılarının merkezini oluşturur. İmam hatip okulları ve ilahiyat
fakültelerinden sağladığı insan malzemesiyle dinsel yaşamın modern hayatla uyumlu ve
devlet pratikleri için zorunlu uygulamalarına da rehberlik eder.
Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyet’in tamamını kuşatan rolü daha çok dinî
hayatın kontrolüyle ilgilidir. Devletin kendi hakikat nosyonunu tamamlayacak bir dinsel
diskur arayışı karmaşık ilişkiler ağından süzülen Diyanet organizasyonuyla netleşir. Gerçi din
modern Cumhuriyet’in referansları arasında yer almaz. Ancak dinin Türk laikliği içindeki
konumu sürekli gözden geçirilir. Kemalist mutabakat arayışının uç noktaları olarak
değerlendirilebilecek askerî müdahaleler sonrası demokrasiye dönüş süreçlerinde de Diyanet
her zaman kendisine başvurulan bir kurum olma özelliğini korumuştur. Zararlı dinsel
cereyanların dışlanması ve yok edilmesinde, resmî söylemin sınırlarını sarsma özelliği
taşıması muhtemel alternatif dinî çıkışların reddedilmesinde, toplumsal düzeyde devlet
gereklerini besleyici dinsel havanın oluşturulmasında Diyanetin etkisi küçümsenemez. Burada
gözden kaçırılmaması gereken asıl sorun Diyanete biçilen rolle ilgilidir. Yoksa toplumsal
gerçeklik dünyasında din konusunda gereken adımları atmak ya da yeterli bir hizmet
prosedürünün nasıl gerçekleşeceğini tespit etmek değildir.

240

Aslına bakılırsa Kemalizm’in kuruluş söyleminde dinin işlevselliğine duyulan
ihtiyaçta bile bir geçiciliğin hâkim olduğu görülür. Çünkü öyle görülüyor ki dine ilişkin
söylem ve ritüellerin Kemalist devrim sayesinde kısa sürede biteceğine olan güven neredeyse
tamdır. Bu çerçevede Diyanetin varlığı ise özel bir anlam taşımaktadır. Burada bir çelişkiden
de söz etmek gerekir. Diyanetten bir yandan rejimin gayri İslami bir devrim olduğu
yönündeki kitlesel karşı koyuşları bastırması beklenirken, bir yandan da ondan dinde reform
teşebbüsüyle dinin tabiatının dönüştürme projelerine destek vermesi beklenmektedir. Bu
beklentiler bakımından din araçsallaşmaktadır. Bu nedenle tek partili siyasal yaşama
damgasını vuran kalıcı, sert ve radikal dönüşüm politikalarının arkasındaki AydınlanmacıPozitivist iradeden mülhem tasavvurun, nasıl olup da bütün bu niyetten pekâlâ birer sapma
olarak okunabilecek şekilde Diyanet teşkilatının varlığını deruhte ettiğini anlamak için, hem
kuruluş yıllarındaki konjonktüre hem de din örgütünün tarihsel birikimine ve geleneğe dair
temel bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir.
Hilafetin kaldırılmasından, dinsel söylem ve yaşam alanlarının dönüştürülmesine
kadar verili siyasetin iddialı reformlar olmaktan çok ancak bir devrimle ilişkilendirilebilecek
politik sermayesinin olanca ağırlığıyla temerküz ettiği laikliğin ve Diyanetin varlığını tartışma
dışı bırakan inisiyatifinin arkasında, açıktır ki dinin hâlâ temel bir referans olarak gücünü
koruyan pozisyonu yatmaktadır. Devlet ve onun dinsel aygıtlarının iç düzeneği Cumhuriyet
devrimlerinin bireysel ve kitlesel dindarlığın temsillerine yönelik tazyiki, medreselerin,
tarikatların, tekke ve zaviyelerin, yasadışı ilan edilmeleri bu yapılardan beklenebilecek
sadakatin artık bundan böyle Diyanet aracılığıyla sağlanacağını göstermektedir.
Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk modernleşmesinin en özgül kurumları
arasında yer alır. Bugün, dinin denetiminden, dine müdahaleye kadar pek çok konuda,
Diyanetin kurumsal varlığı sorgulanmaktadır. Oysa Diyanet, gerçekte Türkiye
Cumhuriyet’inin modern din anlayışına açtığı alanı ve yolu yansıtmaktadır. Bu bağlamda
Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal tarihi Türkiye Cumhuriyet’inin tarihiyle yaşıt olması
açısından da oldukça dikkat çekicidir. Söz konusu tarihsel ortaklığın dayandığı düşünsel
temeller yeterince ele alınıp tartışılmadan Türkiye’nin yeni ve modern vizyonu anlaşılamaz.
İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din
konusunda toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Diyanet İşleri
Başkanlığı kanunla kendisine verilen bu yükümlülüğü yerine getirmek durumundadır.
Kurumun tarihi, söz konusu sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen bir vazife tarihi olarak
tanımlanabilir. Kanunda belirtilen özellikleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, Osmanlı
sistemindeki benzeri örgütlenmelerden farklılık arz eder. Osmanlı toplumsal modelinde din,
siyasal ve kültürel hayatın merkezinde olmakla kalmamakta, aynı zamanda din bürokrasisiyle
yönetim erkinin yegâne meşruiyet aracı olmaktaydı.
Cumhuriyet yönetiminin din ve diyanet politikası, kendine özgü bir kurumsal
örgütlenmenin varlığını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk, Cumhuriyet’in neredeyse bir asra
yayılan bir kararlılıkla sürekli güncellenerek şekillenir. Nihayet Diyanetin kurumsal
meşruiyeti onu kendisiyle yaşıt olan Cumhuriyet’in meşruiyet dinamikleriyle yan yana
getirmektedir. Din konusunda Cumhuriyet’in tamamına yayılan uygulamalardan hareket
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edildiğinde, siyasal erke yöneltilen eleştiriler esasta Diyanetin konumunu tartışmayı
önceleyen bir argümana aracılık etmektedirler. Gerçekte Cumhuriyet ve Diyanet, Türk
Demokrasisi açısından birbirlerinin meşruiyetini her zaman tamamlayan bir yapılanma modeli
olarak özgüldür. Bu karşılıklılık ilkesi, Diyaneti Türkiye Cumhuriyet’inin bekasıyla
ilişkilendirmeyi zorunlu kılar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetle birlikte ciddi bir rota tayini gerçekleştiren
modern Türkiye’nin yeni koşullarda dini nasıl konumlandıracağı, toplumun dinî yapısının
nasıl biçimlendirileceği konusundaki resmî yaklaşımların bir bilançosunu temsil eder. Zaten
Diyanet kimi farklarla önceki dönemlerde muadili sayılabilecek ve Osmanlı dinsel
geleneğinin bakiyesi olan Şeyhülislamlık üzerinden kendi kurumsal yapı ve hiyerarşisini
oluşturmuştur.
Bugün 91. yılına ulaşan Cumhuriyet açısından Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin
özgün dinî karakterini, dinsel çeşitliliğini hatta manevi zenginliğini biçimlendirmekte
vazgeçilmez bir kurumsal statüyle temayüz etmiştir. Bu bağlamda Diyanet, Cumhuriyet’in
toplumsal dinamizmini tamamlayıcı bir faktördür. Modernleşme sürecine gelenekli bir
toplumun dâhil edilmesi beraberinde bir dizi gerilim ve çalkantının da kitleselleşmesine yol
açmıştır. Gelenekten modernliğe savruluşa bağlı olarak toplumsal alanda oluşan
farklılaşmalar, dinin gündelik gerçekliğine ilişkin klasik beklentileri de devre dışı bırakmıştır.
Toplumsal alanda gerçekleşen devrim niteliğindeki reformlar, dinin geleneksel formlarını
dönüştürme amacı gütmüştür.
Özgül koşulların ihtiyaç hâline getirdiği yeni yorumlar, başka beklenti ve arzularla
buluştukça bu kez dinde yenileşme ve reform beklentileri açığa çıkmaktadır. Diyanet, bu
tartışmaların keskinleştirdiği uç noktaları ve köktenci talepleri devre dışı bırakan reel bir
dindarlığın mevzii olmakta ısrarlı olmuştur. Artık söz konusu olan, modernleşme iradesinin
bir parçası olarak gündeme gelen dinsel dönüşümün gelenek içinde uygun bir açıklamasına
ulaşmaktır. Yeni sorunlara yeni açılımlar, Diyanetin belirlediği hassasiyetler içinde yapılacak,
böylece kurum, dinin gündelik hayat içinde ortaya çıkan görünümlerine daha sahici bir şekil
verecektir.
Baskın çoğunluğu Müslüman bir toplumsal yoğunluk, demokrasinin ve
modernleşmenin kazandırdığı yeni imkânlar içinde ciddi bir çeşitlilikle de taçlanmış
durumdadır. Modernleşmeyle birlikte din konusu bir değer kaybı yaşamış, bununla birlikte
modernleşmenin yarattığı anlam kaybı da dinin modern bir açıklamasına olan ihtiyacı
mütemadiyen artırmıştır. Burada asıl sorun olası anlam kayıplarıyla baş edebilmektir. Ne var
ki bu sürecin ortaya çıkardığı farklılaşmalar, bireysel ve toplumsal düzeyde yeni entelektüel
sorunlara kaynaklık etmiştir. Bir başka açıdan ise güçlü bir anlam daralması, dine duyulan
insani ihtiyacın ve dolayısıyla yeni anlam arayışlarının önünü açmıştır. Tüm dünyada
gözlemlenen ve çok kere dinin yeniden dönüşü şeklinde tasvir edilen bir değişim, Türkiye’de
de din konusunda pek çok farklı eğilimin netleşmesine, tartışmaların çoğalmasına yol
açmıştır.
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Sancılı, karmaşık, zaman zaman da kaotik görüntülere sahne olan ancak ülkenin
değişme stratejileri içinde her zaman dikkate alınan bir olgu olarak dikkat çeken dinin,
kurumsal bir deneyim zenginliği içinde ele alınması zorunludur.
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Uygulamalar
1)

Şeyhülislamlığın Osmanlı Devleti’ndeki rolünü inceleyiniz

2)

Nizamiye Medreselerinin kuruluş gerekçelerini araştırınız.

3)

Batı’da din ve devlet arasındaki gelişmelerin nasıl işlediğini araştırınız

4)
izleyiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal değişim ve farklılaşma süreçlerini
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Uygulama Soruları
1)

Devlet dine ihtiyaç duyar mı? Niçin?

2)

Din devlete ihtiyaç duyar mı? Niçin?

3)
etmektedir?

Diyanet İşleri Başkanlığının devlet içindeki statüsünün özerk olması ne ifade

4)
Din ile devlet ilişkileri konusunda modern Türkiye deneyimi bir model
üretebilmiş midir?
5)

Din bürokrasisinden ne anlıyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde din ve devlet ilişkilerini Türkiye bağlamındaki özgün toplumsal yapı ve
yönelimlerden hareketle inceledik. Söz konusu ilişkilerin tarihsel bağlamı Müslüman
topumlarda Batı’dakinden farklı tarz ve şekillerde işlemektedir. Türk modernleşme
süreçlerinde devlet ile din arasındaki ilişkilerin üzerine oturduğu mecra dinin denetimi
etrafında tecelli etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir devlet örgütü olarak gerçekte ne
ifade ettiği ise dönemsel uygulama ve bakış açılarına göre farklılık arz etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi ideal devlet düzeninin din konusunda olması gereken
tavrını yansıtmaktadır?
a)
Din her türlü kontrol ve denetimden uzak bir şekilde devlet aygıtının dışında
örgütlenmelidir.
b)

Din bürokrasisinin yönetiminde devlet belirleyici olmalıdır.

c)
Örgütlü dinî yapılar devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendi yapısal
özelliklerine bağlı olarak işlev görmelidir.
d)
Dinin devlet nezdindeki itibarı onun devlet ve toplum açısından birleştirici ve
bütünleştirici rollere sahip olmasıyla artmaktadır.
e)
Devletin din karşısındaki sorumluluğu, kendine ayrılmış alanda onun
muhtariyetini güvence altına almaktır.
2)
Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve sorumlulukları
arasında yer almamaktadır?
a)

Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu din alanında bilgilendirmekle yükümlüdür.

b)
İbadet mekânlarının
sorumluluğu altındadır.

yönetilmesi

görevi

Diyanet

İşleri

Başkanlığının

c)
Diyanet İşleri Başkanlığı siyasette rol alarak gerekli bulduğu konularda devlete
yön verebilir.
d)
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumsal birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik
çalışmalar yapar.
e)
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini mezhepler üstü bir çerçevede
gerçekleştirir.
3)
Kontrol dışı dinî grup ya da cemaatlerin ortaya çıkmasında aşağıdaki
hususlardan hangisi önemsiz bir gerekçe olarak değerlendirilmelidir?
a)

Devletin din alanına objektif bir şekilde yaklaşımı dinî hayatı rahatlatmaktadır.

b)
Devletin din alanında ortaya koyduğu kısıtlama ve baskı dinî talepkârlığı gizli
örgütlenmelere sevketmektedir.
c)
Dinin devlet katında beklenen rağbeti görmemesi toplumda zaman zaman
örtük-eleştirel dinî çıkışları güçlendirmektedir.
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d)
Devlet ile din arasındaki tanımlanmış ilişki bazı dinî grup ve topluluklar için
muteber sayılmamaktadır.
e)

Devletin kendi resmî dinî söylemiyle bütün toplumu tatmin etmesi beklenemez.

4)
Aşağıdaki uygulamalardan
bağlamında değerlendirilebilir?

hangisinde

din

“paradoksal

modernleşme”

a)
Din ile devlet bağımsız birer alan olarak kendi gerçeklikleri içinde yer
almalıdırlar.
b)

Dinin devlet gereklilikleri içinde biçimlendirilmesi gerekir.

c)

Devletin dinsel gereklilikler içinde şekillenmesi doğru bir tercihtir.

d)
Laikliğin evrensel ölçütlerine bağlı kalma iddiasıyla dinin devlet içinde
düşünülmesi mümkündür.
e)
Dinin alanını düzeltmek onun özüne yönelik bir müdahale olarak
değerlendirilebilir.
5)
Türkiye’de dinî hayat söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi çok partili
siyasal yaşam sürecinin temel ayırıcı nitelikleri arasında yer almaz?
a)
Çok partili siyasal yaşam sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığının yetki ve
sorumlulukları artırılmıştır.
b)

Çok partili siyasal yaşamda devletin din alanındaki etkinliği artmıştır.

c)
Tek partili dönemle karşılaştırıldığında çok partili dönemde dinî özgürlükler
alanında kimi rahatlatıcı adımlar atıldığı söylenebilir.
d)
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumsal birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik
çalışmaları artırmıştır.
e)
Çok partili siyasal yaşam sürecinde din devlet kontrolü ve himayesinde
varlığını sürdürmeye devam etmiştir.

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)d, 5)e

248

10. GÜNDELİK HAYATTA DİN VE DİNSELLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste sosyolojinin en genç çalışma alanlarından biri olan “gündelik hayat”
bağlamında dinin yeri ele alınmaktadır. Gündelik hayat hem birey hem de toplumun gerçeklik
dünyasını en açık bir şekilde yansıtan bir yaşam alanıdır. Bu dünya içinde dinin yeri ve
konumu ihmal edilemez bir problematik olarak dikkat çekmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etnometodoloji nedir?

2)
Gündelik hayat kavramı neden özel uzmanlık gerektirmeyen bir disiplin
hüviyetindedir?
3)
nelerdir?

Gündelik hayatla kamusal ve özel hayatlar arasındaki benzerlik ve farklar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tanımlamalar ve Yeni
Dindarlık Araştırmaları

Gündelik hayat alanının
temel kavramları ve yeni
dindarlık araştırmalarının
belli başlı yönelimleri
kavranır.

Tipolojiler

Dindarlık tipolojileri
farklılıklarıyla öğrenilir.

Geleneksel Dindarlık

Cumhuriyet ve Dindarlık

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Gündelik hayatın
tanımlamaları ve dindarlık
konusundaki tartışmaların
entelektüel ve akademik
meşruşyeti tartışılır.

Tipolojiler sınıflandırılarak
her biri hakkında ayrıntılı
tahliller yapılır.
Geleneksel dünyanın
Geleneksel dindarlığın ayırıcı
dindarlık anlayışı kendi aslî temaları modern toplumların
formlarıyla öğrenilir.
dinsel ilgi ve yönelimleriyle
karşılaştırılarak
değerlendirilir.
Cumhuriyet döneminin din Modern ve laik
Cumhuriyet’in din
alanına bakışından
konusundaki uygulamalarının
hareketle dindarlığın belli
dindarlık tipolojisine olan
başlı boyutları kavranır.
etkisi müzakere edilir.

Gündelik Hayatın
Dönüşümü

Hayatın akışı içinde
gündelik olanın dönüşümü
dindarlık eksenli olarak
kavranır.

Gündelik hayatın dönüşümü
dinselliğin belli başlı
temsilleri üzerinden ele
alınarak tipik dindarın hayat
tecrübesi tartışılır.

Yeni Tipolojiler

Yeni tipolojiler gündelik
hayatın dönüşümü dikkate
alınarak öğrenilir.

Değişen şartlarda yeni
tipolojilerin toplumsal
temsilleri meşruiyet ve
gerçeklik açısından müzakere
edilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Etnometodoloji

•

Gündelik hayat

•

Dinsellik

•

Dindarlık

•

Dinî hayat

•

Kültürel bagaj

•

Stereotip

•

Tarihsellik

•

Türkiye Müslümanlığı

•

Özel hayat
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Giriş
Modern Türkiye’nin özgül deneyimi, din ve dindarlık tipolojilerini de dönüştürmüştür.
Medeniyetin bilgi ve pratiklerine duyulan özlem gündelik hayatın hemen her ögesini güçlü bir
değişim talebinin içine çekmiştir. Böylece din de dindar(lık) da siyaset, kültür, ekonomi vs.
gibi kompartımanlardan ayrışmayacak bir şekilde yeniden kodlanmıştır.

254

10.1. Tanımlamalar ve Yeni Dindarlık Formları
Türk modernleşme deneyimi yeni dindarlık modellerini ortaya çıkarmıştır. Dindarlığın
yeni veçhelerinin modernlikle bir nedensellik ilişkisine sahip olup olmadığı bu tipolojilerin
analizine odaklananlar için belirleyici bir problem alanı yaratmaktadır. Ortalama bir dindarın
tipolojisi ele alınırken, o tipolojiyi besleyen kültürel bagaja başvurmak zorunludur. Bu bagaj
gelenekten modernliğe, laiklikten seküler çıkışlara, politik tasavvur zenginliğinden kişisel
tatmin arayışlarına kadar pek çok alana sarkan talepler kataloğunu ve bunların yarattığı dinsel
nitelikli kümelenmeleri içermektedir. Yeni arayışların birer ideal tip olarak somutlaşmasının
ardında yatan temel etkenler, bunları ortaya çıkaran sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
değişimin güç ve ağırlığıyla köklü bir şekilde ilişkilendirilerek çözümlenmelidir.
Modernleşme süreci varlığını Türkiye özelinde bir dizi değişim stratejisini
uygulamaya koyarak devam ettirmektedir. Buna dayalı olarak zihniyet ve günlük yaşamın
belli başlı parametreleri, Batı eksenli bir medeniyet/uygarlık projesinde her düzeydeki
köktenci altüst oluşlarla yüz yüze gelmiştir. Öyle ki artık değişme sadece olgularla değil, o
olgulara yön veren zihinsel argümanlarla da netlik kazanmıştır.
Osmanlı dinselliği, Cumhuriyetle birlikte kesintiye uğramıştır. Kendi içinde türlü
eğilim ve yaşam tarzlarını barındırma imkânına sahip olan Osmanlı geleneği içindeki
dinsellik, ulus devletin yapısal düzeydeki farklılaşmasına paralel olarak yeni biçimlerle
varlığını korumuştur. Bu çerçevede gündelik hayatın form ve işleyişini dikkate alan bir
karşılaştırma, geleneksel olanla modern olan arasındaki karşılıklı ilişki ve gerilim
frekanslarının tespiti için ilgiyi kayda değer bir sahaya davet etmektedir. Toplumsalın derin
hafızasını bir örnek şekilde yeniden inşa etmeyi önceleyen modernleşmeci Türkiye deneyimi,
böylece dinselden ayrışarak yeni bir terminolojik hat içinde özelden kamusala kadar uzanan
ve çoğu kez somut göstergelerde kendini bulan gündelik hayatın yapılarını köklü bir şekilde
disipline etmeyi amaçlamıştır. Bu zorunlu tercihin tipik yansımaları, bir yandan Türkiye
dindarlığını tipolojik bir genelliğe ulaştırırken bir yandan da kendine özgü biçimlerini sürekli
pekiştiren yeni bir laiklik temasına vurgu yapmak zorundadır. Bu nedenle Türkiye’nin laiklik
konusundaki yerleşik tercihiyle onun sekülerleşme talebi içinde yeni bir biçim kazanan
dinsellik formu arasındaki paradoksal ilişkiyi göz ardı etmemek gerekir. Öyle ki artık
dindarlığın modern sunumlarında hem gelenekten tevarüs edilen dinsel ögelerin hem de
geleceğe ilişkin tasavvur zenginliğinin yansımalarını gözlemlemek mümkün olabilmektedir.
Bu bağlamda bir Türkiye dindarlığından söz edilebilir mi? Türkiye dindarlığı,
öncelikli olarak Türkiye’de var olan farklı kültür ve buna bağlı aidiyetlerin altını çizen bir
kavramsallaştırmadır. Türkiye söz konusu olduğunda monolitik düzeyde bir dindarlık ya da
dinsellikten söz etmenin imkânsız olduğu açıktır. Gerçi İslam önceliğiyle bakıldığında
ağırlıklı nüfusun Müslüman olduğu genellikle teslim edilir. Ancak dindarlığın yansıma
biçimleri pek çok açıdan özellikle de kültürel bağlamlar dikkate alındığında bariz farklılıklara
sahiptir. Dinsellik, mezhebî farklılaşmalardan etnik çeşitliliğe, coğrafi dağılımdan siyasi
tercihlere kadar belli düzeydeki ayrışmalara imkân veren gevşek ve yaygın bir örüntü özelliği
arz eder. Aslında dindarlığın tek tek bireyler söz konusu olduğunda başta eğitim olmak üzere,
cinsiyet, yaş, medeni durum, sosyo-ekonomik statü, meslek, modernlik deneyimi
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(geleneksel/modern, kentsel/kırsal ayrışmalar) ve bireysel talepler gibi çeşitli değişkenlerle
ilişkilendirilebilecek boyutları da bu ayrışmada açıkça yönlendiricidir. Yine de Türkiye
dindarlığına hâkim tonlarını kazandıran temel nitelikler, dinselliğin kültürel dağılımıyla ve
buna dayalı aidiyet örüntüleriyle daha sık ilişkilendirilebilir. Öte yandan bu farklılıkların çoğu
zaman karşılaşılan öznel boyutlarından da söz etmek gerekir.
Türk Müslümanlığı kavramsallaştırmasında içkin olan niyet, Türkiye dindarlığı
ekseninde daha da hassaslaşmaktadır. Gerek Türk Müslümanlığı gerekse Türkiye
Müslümanlığı kavramsallaştırmaları farklı gerekçelerden beslenmiş olsalar da taşıdıkları
anlam ve sahiplendikleri söylem açısından oldukça işlevsel göndermelere ve zihinsel tasavvur
zenginliğine sahiptirler. Birinde özel olarak Türk Müslümanlığına vurgu yapılırken diğerinde
kültürel ve coğrafi haritayı dikkate alan ve Türkiye’nin bütünlüklü çeşitliliğinden doğan ortak
görüntüye atıfta bulunulmaktadır. Böylece evrensellik iddiası taşıyan bir dinin yerli ve özgün
bir yansıması hatırlanmaktadır. Türkiye dindarlığı tabiri ile tek tek bireylerin ülkenin fiilî
gerçekliği içinde, etnik ve mezhebî ayrışmaların ötesinde ürettikleri ve daha çok kendi kişisel
dindarlık deneyimlerinin ortaya çıkardığı yeni bir tutum bileşkesine atıfta bulunulmaktadır.
Dindarlık kuşkusuz görece bir kavramdır ve din konusunda varacağımız kararlardan
bağımsız olarak ele alınamaz. Kişinin ya da toplumun dindarlığına ilişkin yaklaşımların bu
nedenle belli bir sınırlılığa hapsolması da kaçınılmazdır. Hatta din kavramının tanımında
ortaya çıkan çeşitlilik ve bundan kaynaklanan belirsizlik çok kere dindarlık kavramı için de
geçerlidir. Dindarlık, dinselliğin öznel dünyasında kullanılan bir kavramdır. Kuşkusuz her din
olgusal düzeyde bir yaşantı örgütlenmesine sahiptir. Bir kişinin dindar olduğuna vurgu
yapıldığında, bir şekilde onun kendi inanç alanı içindeki bireysel gerçeklik durumu hakkında
da bir kanaate sahip olunmaktadır. Çünkü inancın ruhsal ve fiziksel işaretleri içinde birey,
Tanrısal gerçekliğe kendi sosyal konumundan hareketle bağlanmakta, gündelik hayatın bütün
etkilerini üzerinde taşıyan bir gerçeklik teması içinde dini, kendi yaşamının fonksiyonel bir
göstergesi kılmaktadır.
Din gibi karmaşık bir fenomen, tek boyutlu kategorilerle, söz gelimi sadece geleneksel
kavrayışların beklentilerini dikkate alan bir çerçeve ile anlaşılamaz. Dinin değişen işlevlerine
dikkat edildiğinde artık dindarlığın da bu işlevlerden bağımsız olarak var olmadığı açıkça
görülecektir. O hâlde burada dinin işlevlerini dikkate alırken onun geçmişteki ve şimdiki
konumunu her zaman hatırda tutan dinamik bir yaklaşıma ve anlama çabasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bağlamda dinin sembolik bütünleştirme, toplumsal kontrol ve toplumsal
yapılandırma işlevlerine dikkat etmek gerekir. Aslında her din, bir yandan toplumdaki
yerleşik düzeni muhafaza etme konusunda birtakım roller üstlenirken bir yandan da bu düzeni
daha yüksek bir bilinç ve inanç evreninde değiştirmeyi talep etmektedir. Bu da dinlerin hem
değişim hem de durgunluk için elverişli şartlarda dikkate değer roller üstlendiğini
göstermektedir. Sonuçta dinin, insanlığın sosyal hayatı üzerine olan bu etkisi ve onun
toplumsal grupların ahengi, tutum ve kadroların farklılaşması, sosyal kurumların evrimi ve
çöküşü üzerine olan kuşatıcı baskısı dikkat çekmektedir. Yine de belirtmek gerekir ki dinin
söz konusu rollerinin yeterli bir düzeyde ele alınabilmesi için bile öncelikle onun toplumsal
alanda dil, eylem ve diğer araçlarla somutlaşması ve toplumsalın gündelik dünyasında da
içselleştirilmesi gerekir. Ancak belki bundan sonra dinin gündelik hayat üzerindeki
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yansımalarını, hatta izlerini takip etmek mümkün hâle gelebilecektir. Genellikle bir eylem
aracısı olarak fonksiyon icra eden din, böylece dindarlığın türlü değişkenlikleri içindeki
tezahürlere de zemin hazırlamaktadır. Öyle ki artık din, sadece değer yargılarını belirlemekle
kalmayacak, yerleşik tutum ve davranışları üretmeyi de sürdürecektir.
Dindarlığın gündelik hayat içindeki varlığına ilişkin veriler toplamı, kavramın bir
operasyonel tanımını yapma hususunda temel birtakım güçlükler yaratmaktadır. Nitekim
kavramın din dünyasıyla sınırlanan anlamıyla gündelik hayat kapsamındaki kullanımı
farklıdır. İslam söz konusu olduğunda dindarlıktan kastedilen, onun takvanın türlü
biçimleriyle kayıtlı olmasıdır ve kuşkusuz dindarlık, belli düzeyde kişisel inanç ve yorumlara
paralel olarak pekâlâ subjektiflik arz edebilmektedir. İslam’ın sıradan insanlar için gerçekte
ne ifade ettiğinden hareketle ortaya konacak gözlemlerin bile bizi söz gelimi yaş, cinsiyet,
aidiyet ve sınıf ayrışmalarının mensuplarının din ile irtibat düzeyine dair pek çok veriye ve
buna bağlı yargıya ulaştırması mümkündür. Toplumsal ve kültürel kadrolarından bağımsız bir
varlığa sahip olmayan dinî yaşayış da öteki toplumsal olaylarla karşılıklı etkileşim hâlindedir.
O hâlde dinî yaşayışın tipolojik bir görünüme bürünmesinde etkin olan temel toplumsal ve
kültürel etkenleri ele almak, din ile sosyo-kültürel şartlar arasındaki yakın ilişkiyi anlamak
bakımından oldukça yol gösterici olacaktır. Buna dayalı olarak da ibadet alışkanlıkları, kişisel
davranış ve tutumlar, aile içi yaşam ve kamu düzenine yönelik tutum ve davranışlar temelinde
bir dindarlık değerlendirimi pekâlâ yapılabilir.
Dindarlığı ölçme çalışmaları daha başından beri Batı’da teorik ve ampirik düzeydeki
kapsamlı projelere konu edilmiştir. Bu nedenle de dindarlık ve buna ilişkin çalışmaların
akademik ve entelektüel şablonu hâlâ Batı’ya aittir ve Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaların
çoğu bu kalıpları uyarlayarak yenilemekten öteye gidememektedir. Bugün dinî kanaatlerin
ampirik kanıtlamalarında olduğu gibi dindarlığı ölçmeye, değerlendirmeye yönelik
girişimlerin çoğunda da metodolojik düzeyde bir özgünlük sorunu gündeme gelmektedir.

10.2. Tipolojiler
Nitekim bu bağlamda dine odaklanan sosyolojik araştırmalar her zaman dindarın
tipolojisine ilişkin bir dizi ideal tip geliştirme uğraşında olmuştur. Batı’da tipik düzeyde dinî
yapı ya da cemaate odaklanmış ölçüm çalışmaları Türkiye gibi ülkelerde yeniden
biçimlendirilmekte ve tabiri caizse sık tekrarlanan uyarlama faaliyeti bu konuda da devreye
sokulmaktadır. Hristiyan, Musevi ya da mezhep orijinli bir yapıya ilişkin ölçümler en
kestirme biçimde İslam için de geçerli sayılmaktadır. Böylece tek tek bireyler üzerinde
yapılan yüklemeler ve sistematik çarpıtmalar, oryantalizm, kültürel hegemonya, sembolik
tahakküm ve etnografinin bilgi iddiasıyla güç kazanmaya devam etmektedir. Gerçi bu çoğu
kez kaçınılmaz bir durumdur. Ancak son zamanlarda Türkiye’deki dindarlık ölçümlerinin pek
çoğunda mevcut sorunların farkına varılmış, yerel farklılık ve duyarlılıkların altını çizen yeni
bir metodolojiye duyulan ihtiyaç açıkça fark edilmeye başlanmıştır.
Özetle bireylerin dindarlıklarını ölçme teknikleri bile genellikle bu türden sorunların
kuşatması altındadır. Bu konuda gerçi pek çok tanım yapılmıştır ama sorun çoğunlukla
yapılan tanımlamaların dindarlığın türlü cephelerini yansıtmada yeterli olup olamayacağı
etrafında odaklanmaktadır. Kullanışlı genelgeçer tanımların yokluğu ve kişisel gözlemlere
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bağlı kavramsallaştırma denemeleri araştırmacıları bazen keyfiliğe bazen de kullanışsız kalıp
yargılara başvurmaya zorlamaktadır. Dindarlığın tanımındaki bu belirsizlikler uygulama
alanını da bir hayli daraltmaktadır. Din araştırmaları inanç ve ritüel alanlarıyla sınırlı bir
ilgiyle gerçekleşmektedir. Ancak din nerede biter, gündelik hayat nerede başlar? Modern
gerçeklik teması içinde, bu bağlamda nelerin özgül olarak dinsel bir pratik, nelerin de
gündelik pratik olduğunun nasıl bilinebileceği hâlâ açıklanmaya muhtaçtır. Dinsel dünya
görüşü çok kere inananların sınırlarını aşarak kültürün tüm katmanlarına sızmaktadır. Hatta
bu dünya görüşleri inansın inanmasın, şu ya da bu derecede dindar olan, sıradan insanların
gündelik yaşamlarını ve dindışı gibi görünen tutumlarını bile etkilemektedir.
Çok yaygın olarak tekrarlanan tanımlar arasında yer alan ögeler hemen hemen aynıdır
ve genellikle dindarlıkla bireyin dinî tutum ve davranışlarının gündelik yaşam dünyasındaki
yansımalarına dikkat çekilmektedir. Örneğin; Hiemmelfarb’ın tanımına göre dindarlık, bir
kişinin mensubu olduğu dine ait ilgiler, inançlar ya da faaliyetlerle meşgul olma düzeyi
iken Roof’ta da bu kavram, doğaüstü ve/veya yüksek değerlere ilişkin bireyin inanç ve
davranışlarının hem kurumsallaşmış hem de kurumsallaşmamış şekillerini içermektedir.
Öyle ki artık toplumun üzerinde uzlaşma sağladığı bütün dinsel tutum, davranış ve tecrübeler,
ancak deneysel bir araştırmaya konu edilebildiği ölçüde dindarlığın bir ifadesi olarak kabul
edilmekte ve incelenmektedir. Sonuçta dindarlık, bireyin din ile kurduğu bağlılık düzeyinin
subjektif ifadesi olmaktadır.
Türkiye’de dindarlığı dinî hayatın parametreleri üzerinden ele alan çalışmalarda fiilî
koşullar üzerinde pek fazla durulmamakta, aksine daha çok dindarlığın veçheleri üzerinde
yoğunlaşılmaktadır. Yani dindarlığın belli bir formunu üreten koşullarından çok fiilî bir
durum olarak kabul edilen mevcut fotoğrafa odaklanılmaktadır. Bu zaviyede dindarlık pekâlâ
ölçülebilmekte, araştırıcının kişisel ve akademik perspektifine bağlı olarak yeni bir dindarlık
şablonu üretilebilmekte, hatta herhangi birinin ne düzeyde dindar olabileceğine ilişkin iddialı
tespitlere bile yer verilebilmektedir. Artık dindarlık, her bir ölçeğin kendine göre belirlediği
bir çerçevede kişilerin ne kadar dindar olduğunu gösteren bir ifade olarak kalmaktadır.
Oysa dindarlık şu ya da bu özelliklere sahip olsa da belli tarihsel, ekonomik, siyasal ve tabii ki
dinsel eğilimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün dindarlığın kendine özgü
biçimlerini ortaya çıkaran sosyo-kültürel damarlara esastan bir yaklaşımı göze alan
çalışmalara öncelikli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Yine de sonuçta Batı’dan kotarılan
teknikler zihin açıcı ve yol gösterici olarak görülmekle birlikte bunların toplumsal aidiyet ve
akademik hassasiyetten uzak düşerek, hâlihazırdaki durumu dışarıda bırakan bir yaklaşım
içinde aynen kopyalanması eleştiriyi hak etmektedir. Dindarlığın bağımsız değişkenlerle
kurulacak korelasyonu acaba dinî inanç ya da pratiklerin elverişli ve çözümlenebilir bir
envanterini bize sunabilir mi? Bu bağlamda geliştirilen tutum ölçekleri ne düzeyde gerçeği
yansıtabilir? Aynı dine inananların bile dindarlıklarını en azından kişilik ve karakter
farklılaşmaları nedeniyle değişik tarzlarda hayata geçirmeleri her zaman geçerli olduğuna
göre, buradan genelgeçer bir tipolojiye nasıl ulaşılabilecektir? Belirtmek gerekir ki Batı’da
özellikle Kilise incelemeleri çerçevesinde sekülerleşme ve din ilişkilerinin ulaştığı düzey
bizde her zaman bir tartışma ve inceleme konusu olmuştur. Gerçekte bu araştırmaları kışkırtan
bir diğer gerekçe, değişik boyutlardaki dinsel belirtiler arasındaki etkileşimin ve dinselliğin
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farklı derecelerinin ortaya çıkış koşullarının kültürün belki de en karmaşık ögesi olan din
üzerine mevcut bilgilerimizi genişletecek olmasıdır.
Ülkemizde gerçekleştirilen dindarlık ölçüm çalışmalarında son zamanlarda daha çok
Charles Glock’un tipolojilerinden yararlanılmaktadır. Dindarlık araştırmalarında öne çıkan
pek çok ismin yanı sıra özellikle bizdeki araştırmalara yön vermesi ve etkilemesi açısından
onun katkısı önemlidir. Glock’un bilimsel yöntemi, dindarlığın yansıma biçimleri üzerine
odaklanmaktır. O, çeşitli dünya dinlerinin kabul edebileceği bir dindarlık çerçevesi için
değişik standartları dikkate alma çabasındadır. Ona göre dindarlığın çeşitli tezahürleri
böylelikle bu boyutlardan birine rahatlıkla bağlanabilecektir. Bunlar; dinî tecrübe boyutu
(experiential dimension), ayinsel boyut (ritualistic dimension), ideolojik boyut (ideolojical
dimension), bilgi boyutu (intellectual dimension) ve kanaatleri etkileme boyutu
(consequential dimension) olmak üzere beş boyuttan ibarettir. Böylece Glock’un genel
olarak deneyimsel, törensel, ideolojik, entelektüel ve yargısal boyutlara ağırlık veren dindarlık
formları, mevcut araştırmalarda daha fazla yönlendirici ve belirleyici bir konumda olmuştur.

10.3. Geleneksel Dindarlık
Modernliğin gündelik hayatın örüntülerini yeniden üreten doğası dindarlık algısını da
kökten değiştirmiştir. Bireyle Tanrı arasındaki ilişkinin yine ancak Tanrı tarafından
bilinebileceğine ilişkin geleneksel kabuller zayıflamış, dinsellik de dindarlık da pozitif
araştırmaların konusu olmaya başlamıştır. Sonuçta ampirik aktiviteler yardımıyla yine modern
tasavvurun gözlem ve kabulüne açık ölçülebilir bir dindarlığın tespit edilebileceği
varsayılmıştır. Bu anlamda gerçek dindarın kim olduğuna ilişkin kanaatler, sekülerleşme
sorunlarının yarattığı bir perspektif içinde yeniden tanımlanarak incelemeye alınmaktadır.
Geleneksel toplumların en belirgin özelliklerinden biri sembolik bütünleşmelerin din
yoluyla gerçekleştirilmesidir. Modern dönemle birlikte bu bütünlük, önemli ölçüde birtakım
tehlikelere maruz kalmış, çoğu zaman bu durum daha belirgin ve dramatik biçimlerde kendini
hissettirmiştir. Aslında modern toplumsal yaşamdaki yapıların çoğunda din, günlük yaşam
üzerinde yaygın bir etki sağlamasına izin verilmeyecek şekilde, açık bir uyumsuzlukla
gündeme getirilmektedir. Tabiri caizse artık bir insanı tam anlamıyla Müslüman yapanın ne
olduğu konusundaki görüşlerin bile niteliği değişmektedir. Örneğin; İslam söz konusu
olduğunda bu dinin bütünsel bir dünya görüşüne sahip olmaktaki ısrarı ve modern hayatın
ayrıştırıcı doğasına ne ölçüde direnebildiği problemi, kendi özsel sınırlarına tabi olmaksızın
dinsel olanla olmayan arasındaki temas noktalarına ilişkin tartışmalara yön vermektedir.
Böylece türlü değişkenler aynı anda dikkate alındığında her zaman için geçerli sayılabilecek
bir dindarlık tipolojisi, kuşkusuz imkânsız sayılmaktadır. Bununla birlikte hangi sosyal
zeminde gerçekleşirse gerçekleşsin genelgeçer düzeyde kabul edebilecek bir dindarlık
tipolojisine her zaman ihtiyaç vardır.
Müslüman dindarlık tipolojisi, öteden beri formüle edildiği gibi itikat, ibadet ve ahlak
boyutlarında ele alınmakta ve bu üç boyutun kendi içindeki tutarlı bileşiminin tipik dindarlık
veçhelerini ortaya koyacak nitelikte olduğu varsayılmaktadır. Çünkü İslam, dinsel kurallara
bağlanmış bir hayat içerisinde (fıkıh), topluma ve gündelik hayatın akışına ilişkin ayrıntılar
konusunda son derece etkin olduğunu beyan etmektedir. Böylece İslam kişisel ya da ailevi
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olanla sınırlı olmaksızın, toplumsal davranışları da kapsayan geniş bir alanda ayrıntılı ve
kapsamlı kurallara işlerlik kazandırmıştır. Öte yandan İslam’ın dünyaya dönük yüzü de kişisel
tercih ve davranışların vazedilenle uyumlu bir çerçeve ortaya koymasını gerektirmektedir.
O hâlde İslam’ın her şeyden önce gündelik hayata yönelik dolayısıyla belirgin bir
toplumsal ilişki modeli içeren özelliklerine dikkat etmek gerekir. Giyim kuşamdan kadınerkek münasebetlerindeki göreneklere, ekonomik konulardan bilim ve sanata, doğumdan
ölüme kadar birçok konuda İslam’ın kapsayıcı ve emredici normatif düzenlemelerinden söz
etmek mümkündür. İslamiyet her şeyi kapsayan, yaşamın hiçbir anını dinselliğin dışında
bırakmayan bir din olarak varlığıyla, diğer dinlerden ayrılan Tevhid ilkesiyle ve yaşamı ezelebet hattının anlamlı bir köprüsü olarak tanımlayan yanıyla zihnî ve ruhsal bir bütünlük tesis
etmektedir. Bu durumda hayatın hiçbir yanı, dinin koşulsuz ilkelerinden bağımsız değildir
(kelam, ahlak, fıkıh). Kısaca bir din olarak İslam’ın günümüz dünyasında yaygın olan
formlarını, dinselliğin gündelik hayattaki dönüşümünü takip ederek ele almak mümkündür.
Osmanlı toplumsal yapısında dinsellik değişik formların tezahür alanıdır. Geleneksel
bağlamda gündelik olanın tamamını dinsel bir tutum içinde ele almak ve hayatı da dinselliğin
bütünlüklü bir alanına bağlı olarak algılamak söz konusu yaşam tarzının olmazsa olmaz
şartları arasında yer almaktadır. Bu meyanda zaman algısından eğlence tüketimine, manevi
deneyimlerden savaş stratejilerinin tayinine kadar varan geniş bir düzlemde dinselliğin
gücünden cesaret alan bir hayatı kutsallaştırma faaliyeti sürekli devrededir. Çünkü gelenekte
hayatın kendisi bizatihi dinseldir. Sosyolojik açıdan dinsellikle birlikte ortaya çıkan hukuki
incelikler ve ahlaki imajlardan bağımsız olarak hayatın akışına katılan ayrıntıları gündelik
hayatı dinselleştiren temel elemanlar şeklinde görmek mümkündür. Bu yapılar insan
ilişkilerinden doğayla kurulan ilişkilere, günlük hayatın tüketiminden ölüm ve kader gibi
konuların yarattığı düşünsel tartışmalara kadar birbirinden farklı konularda kendi tesirini
sürdürdüğü bir zihniyet dünyasına işaret etmektedir. Ne var ki bu bütünlüklü görüntü modern
çağda parçalanmıştır. Bu sarsıntı, geleneksel olandan ciddi bir kopuşu ürettiği gibi günlük
hayattaki mevcut dinsellik formlarının kuşatıcı iddialarını da sıkı bir tartışmaya açmıştır.
Dinin görünürlüğü hissedilir bir zayıflamaya maruz bırakılırken bu görüntülerin her zaman
için aynı bir ton ve biçime sahip olduğunu düşünmek de bir hayli zorlaşmıştır.
Dindarlığın gündelik hayat içindeki tezahürleri başta devlet İslam’ı olmak üzere, halk
İslam’ı, medrese İslam’ı ve tekke İslam’ı gibi sosyolojik düzeyde farklı referans silsilelerine
sahiptir. Sözü edilen inanç ve tutumların yansıttığı dindarlık biçimleri, Cumhuriyet
Türkiye’sine bu çeşitliliği miras olarak aktarmıştır. Ancak modernleşme süreci dinin
konumundaki değişimi hem Müslüman birey hem de devletin refleksleri açısından neredeyse
yeniden kodlamıştır. Bu çerçevede yönetimin laiklik tercihi, dinin de aynı evren içinde
yeniden algılanmasının imkânlarını üretmeye hazır olmuştur. Böylece İslam söz konusu
olduğunda onu laik bir projeye dâhil etmek genellikle sorun yaratsa da modern devlet ve
iktidar, dini başta laiklik olmak üzere siyasal ilgi ve tercihlerinin dışında bırakmamıştır.

10.4. Cumhuriyet ve Dindarlık
Modern Cumhuriyet’in İslam hakkındaki eğilimi siyasal düzeyde köktenci bir tutumu
yansıtır. Bu niyete bağlı olarak yeni Türkiye’nin dinsellik vurgusu içinde, din ve devletin
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iktidar alanları yeniden tanzim edilmiştir. Laikliğin, dini gündelik hayatın politik evreninden
koparmayı önceleyen söylemi içinde Türk modernliği de gerekli ayrıştırmayı sık sık yeni
düzenlemelerle güncellemek durumundadır. Nihayet politik bir talepkârlığa dönüşebileceği
endişesiyle her türlü dinsel eğilim ya da hareketlilik devletin denetleyici gözünün önünde
tutulmuştur. Böylece dine merkezî bir otonomi sağlayan Osmanlı dinselliğinin, yerini
kamusalla özel arasındaki gelgitlerle biçimlenen yeni bir dindarlık formuna bırakacağı
düşünülmüştür. Gerçi böyle bir özel dindarlık biçimi, onu benimseyen bireyler için gerçek
olabilir fakat bu tarzı besleyen dinin herkesi bağlayıcı yüce manalara sahip bir dünyayı inşa
etme şeklindeki klasik görevini yerine getirip getiremediği bugün yeterince tartışılmış
değildir.
Türkiye’nin modernleşme tarihinde uygulamaya konulan laiklik programı, sonuçta
geleneksel toplumun dinî ağırlıklı değerler sistemini sarsmış, hatta bu sarsıntının vereceği
sosyal zayiatı telafi edecek köklü tedbirlerin alınması devlet politikalarının önemli meseleleri
arasında sayılmamış, gündelik hayat çok kere kitlesel düzeydeki gerilim ve problemlerin
tezahür alanı olmuştur. Türkiye’de yapılan din araştırmalarının çoğunda İslam’ın sosyolojik
dinamiğini yok sayma ya da onu sık sık göz ardı etme eğiliminden kaynaklanan bir metodik
tercihe bağlı olarak çok kere dinin rolünü net bir şekilde belirleme konusunda akademik
düzeyde bile bir meşruiyet sorunu yaşanmaktadır. Oysaki İslamiyet bir yandan zihniyetimizin
bir parçası, bir yumuşak ideoloji olarak gündelik yaşam pratiklerimize sinerken bir yandan da
her zaman kimlik, köken ve toplumsal düzenin ele alındığı en kapsamlı temel bağlamı
yansıtmaktadır. Hatta o, rahatlıkla gündelik bir bilgiye dönüşebilmektedir. Buna rağmen yine
de İslam’a çok kere devletin önayak olduğu gelişmeler ya da yapısal dönüşüm stratejilerine
odaklanmış bir inceleme alanı içinde ancak bakılabilmekte ve onun bilhassa toplum katında
ürettiği anlam ağları sürekli olarak ihmal edilmektedir. Bu da Türk laikliğinin değerlerle
eylemlerin tutarlı bir projesi olmayı başardığından söz etmeyi imkânsız kılmaktadır. Bu
nedenle olsa gerek, ortaya çıkan sonuçlar ne sıkı laiklik yanlılarını tatmin edebilmekte ne de
dinsel taleplerinden vazgeçmeyen çevrelerin duygusal bir iyimserliğe izin vermeyen tarihsel
tecrübelerinden yeni bir model inşa etmelerine izin vermektedir. Tersine Türkiye’ye özgü
laiklik uygulamalarının her iki tarafın hışmına maruz kaldığına sık sık tanık olunmaktadır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında dinsellik, merkezî otoritenin temeli olmaktan çıkarılmış,
diğer yandan tarikatların yasaklanması, türbelerin kapatılması ve geleneksel giysilerin
yasadışı ilan edilmesiyle İslam’ın gündelik hayattaki görünür kurumsal temelinin çözülmesi
amaçlanmıştır. Türkiye hem epistemolojik kopuşuyla ulaştığı bu özgül deneyimi yüzünden
hem de geleneksel tanımlarıyla Batılı eğilimler arasına radikal bir çizgi çekerek müstesna bir
örnek oluşturmuştur. Artık Batılılaşma sadece bir uygarlık özlemiyle sınırlı sayılmamalıdır.
Batılılaşma, hayatın her alanı gibi gündelik hayatı da temelden değiştirici niteliktedir. Bu
değişimin göstergeleri birçok düzeyde görülmektedir. Burada belli bir hayat anlayışı ve dünya
görüşünün düzenlendiği bir değerler hiyerarşisine göre yaşamını düzenleyen toplumun, alışık
olduğundan çok farklı bir değerler hiyerarşisine geçmesi söz konusudur. Öyle ki artık
toplumun kendi manevi haritasını kaybetmesi bile gündeme gelmiştir.
Gerçekten de Türkiye bu dönüşümüyle sanki geleneksel hayat biçimini kuşatan
dinden, gelenek bağlamında somutlaşan ve onun tarihle bağlılığını gösteren her tür eski
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düşünce ve tahayyülattan kopmayı talep etmiştir. Türk toplumu toplumsal dinamiklerin de
belirleyiciliğiyle kendisini ciddi bir değişim sürecinin içinde bulmuştur. Son tahlilde ilerleme
ve modernleşme şeklindeki popüler bir argümanın ancak Batılılaşma projesini eyleme
dönüştürmekle gerçekleştirilebileceğine dair bir inanç radikal bir değişme talebinin önünü
açmıştır. Bu ise laiklik ve sekülerliğin toplum yaşamının egemen bir tarzı olarak ortaya
çıkmasını ve bu kontekst içinde tanımlanamayan bir dinin de kamusal alandan çekilmesini
gerektirmiştir. Söz konusu süreç içinde dinin genel anlamına mı yoksa tarihsel mirasına mı bir
tepki gösterildiği, konu Türk toplumunun gündelik hayat organizasyonu etrafında
odaklaşıldığında bir belirsizlik içinde durmaktadır. Nitekim Türkiye’nin resmî söylemi içinde
dinin tanımlanmış bir versiyonuna bile ihtiyatlı bir yaklaşım söz konusudur. Öte yandan dinin,
bütün bunlara karşın, yeni konum ve rollerinin üretilmesine ihtiyaç duyulduğu da bilinen bir
gerçektir. Sık tekrarlanan reform talepleri, dinin yeniden tasvirine ilişkin olarak belli
aralıklarla nükseden eğilimler bunun bir yansıması olarak okunabilir. Dinselliğin gündelik
hayattaki görünümlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi modern yaptırım talebinin
gerçekte daha çok seküler değerler etrafında şekillenen bir yaşam biçimini hedeflediğine
şüphe yoktur. Çünkü inançlardaki değişimin ancak gündelik hayatta yer bulan oluşumların bir
sonucu olarak sağlanabileceğine olan güven tamdır. Dinsel parametreler de bizzat bu
dönüşümlerde kendini gizlemektedir.
Günümüzde pek çok alanda dinsel değerlerle modern değerler arasında bir gerginliğin
varlığından söz edilmekte, toplumun içselleştirmeye çalıştığı değerlerle dinsel değerler
arasında bir kopma ve zıtlığın varlığı sürekli olarak dile getirilmektedir. Geleneksel yapılarda
toplumsal yaşantıya anlam kazandırmakla kalmayıp kişinin düşünce ve vaziyet alışı üzerinde
de büyük etki sahibi olan dinin, modern toplumlarda taşıdığı rolün bir dönüşüme uğradığı
artık açıkça görülmektedir. Günümüzde dinin özel alana doğru çekilmek istenmesinden daha
sık söz edilmektedir. Hatta dışa vurulan dinsel görüntü ve imajların bile çoğunlukla özel alana
sıkıştırılmış bir dinselliğin tepkisel bir yansıması olduğu düşünülebilir. Modernliğin pozitivist
kurguya ağırlık veren dünyası içinde din de kendini yeni sunumlara mahkûm hissetmekte
hatta çok kere pozitivist temayüllerle kendini yeniden biçimlendirmek zorunda kalmaktadır.
Bu bağlamda modern dinî söylemin içeriğine sızmış pozitivist bir eğilimden söz etmek de
mümkün hâle gelmiştir. Hatta bazen de dine ve kutsala olan ihtiyaç benzer kalıplara
başvurularak laik arzu ve eylemleri kutsayan ya da kendi manevi anlamlarını boşaltan anlık
tatminlerde bir derinlik arayışına girilerek elde edilmeye çalışılmaktadır. Son tahlilde dinsel
dünyanın mensupları da geçmişe özgü kategorileri terk ederek modern yaşantı taleplerinin
ulaştığı imkânlar içinde kendi işlevsel rollerini artırma arayışına girişmekte ve dahası yeni
açıklamalara duyulan ihtiyacı giderecek işlevsel bir yorum zenginliğine ulaşılmaktadır.
Aslında bütün bu değişmelerle beraber, verili kategoriler yerlerinden olmakta ve dinin
kapsamı anlam yönünden yeni etkileşim düzenlerine bilinçli ya da bilinçsizce uymaktadır.
Modern Türkiye’de gündelik hayatın akışına yapılan fiilî müdahale ve buna bağlı
olarak da hayatı yeniden temellendirme çabası Batılılaşmanın siyasi/ideolojik formülasyonu
içinde yer alan bir dizi arzu ve niyetin sonucu olarak gerçekleşmektedir. Binnaz Toprak’a
göre Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki devrimlerin çoğu yapısal değişiklikler yerine Türk
toplumundaki değerler sistemini değiştirmeye yöneliktir. Kemalist devrimin ana amacı,
modern bir devlet yaratmaktı fakat bu modern devletin tanımlanması devrimin yarı-ideolojisi
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denilebilecek Batılılaşma kavramına dayanarak gerçekleşecekti. Bu yarı-ideoloji, Kemalist
devrimlerin yönünü ve sınırlarını belirleyici olmuştur. Öyle ki, milliyetçilik kavramı bile millî
bir konum yerine Batılı bir konum içinde anlaşılmıştır. Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak’ın da
gösterdiği gibi Cumhuriyet’in kurucuları için İslamiyet özel alana indirgenmesi gereken
ve kişisel yaşamla sınırlı bir inanç sistemidir. Örgütlenerek kamu alanında etkin bir rol
oynamasına izin verilmeyecektir. Bu bağlamda laisizm, din ile siyaset arasında kesin bir
ayrım yapmakla kalmamış, ayrıca dinin toplumda sınırlı bir rol oynadığını savunan bir doktrin
olarak da ağırlıklı bir değer ve anlam kazanmıştır. Laikleşme ise, bireyin denetleyemediği
faktörlerin bir sonucu olarak meydana gelen ve böylece dinî kurum ve uygulamaların
toplumdaki diğer etkinlik alanlarından farklılaştırıldığı bir sosyolojik süreç biçiminde
algılanmıştır. Bu süreçte dinin; aile hayatı, eğitim, ekonomi ve siyasal hayattan ayrı tutulması
ve esas olarak bireyin vicdanında yer bulan ayrı bir kurum hâline getirilmesine dikkat
edilmiştir. Dinin özel alana doğru bu şekildeki çekilişi, modern ekonomik ve politik
kurumların yüksek derecede rasyonel düzenlerinin korunabilmesi için tamamen işlevsel bir
durum olarak değerlendirilebilir. Ne var ki ihtiyaçlara göre ayarı yapılabilecek bir aksesuar
şeklinde algılandığı anlaşılan din bu tahayyülü yerle bir eden yapısal özellikleriyle dikkat
çekmeye devam edecek gibi görünmektedir.
Rasyonel ve kutsal olmayan devlet özel yaşam alanında geriletilen din karşısında
etkinliğini artıracak ve özellikle kamusal hayatta daha belirgin bir şekilde ele geçirdiği
araçlarla hayata egemen olmanın yollarını arayacaktır. Sekülerleşme de bu bağlamda,
gündelik hayatta kendini teşhir eden bir siyasetin ürünü olarak dikkat çekmiştir. Görünürlük
arzusunun doğal bir sonucu olarak din de mutlak değişim düşüncesi doğrultusunda
değerlendirilmeye alınmıştır. Bu bağlama dâhil olacak şekilde Türk reformcular cemaate
dayalı bir gündelik-toplumsal hayata alternatif getirmeksizin bu hayatı bertaraf etmeyi daha
tercihe şayan bulmuş olmalıdırlar. Burada Türkiye, İslami ağırlıkların Avrupalılaşmak için
yapılan tasarruflarla hiçbir yerde olmadığı kadar iç içe geçtiği bir örnek ülke durumundadır.
Amaç hayatın seküler bir tarzda yeniden inşa edilmesidir. Ancak burada vurgulanan
dinselliğin dönüşümüdür ki bu da modern olanla İslam’ın bir karşıtlık içinde olmaksızın
buluşturulmasının mümkün bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yine burada asıl şaşırtıcı
olan, politik ve idari onca tedbire rağmen, gündelik hayattaki dinsellik taleplerinin
yaygınlaşma potansiyeline hâlâ sahip olabilmesidir. Dinselliğin ortaya çıkışının modern, laik
ve seküler bir evren içinde mümkün olmasında, köklü bir geleneğin ve geçmişte dinî
beklentilerin topluma yüklediği ağır maliyetin etkisini göz ardı etmemek gerekir. Son tahlilde
İslam’ın bir din olarak varlığını hem modernleşmeyle beraber hem de modernleşmeye rağmen
koruyabilmesi söz konusudur.
Tarihsellik bağlamı içinde dinler, modern olanla geleneksel olan arasında dinselliği
yeni ilişkiler içinde, hayatın aktif bir alanı hâline getirmektedirler. Dinsellik bütün
çeşitlilikleriyle aile ortamından kamusal hayata, düşünceden eyleme kadar hemen hayata
karıştığı her yerde şaşırtıcı bir değişiklik geçirmiş gibi görünse bile varlığını sürdürmekte
ısrarlıdır. Dinin zayıfladığının açıkça iddia edildiği durumlarda bile dinselliğin geleneksel,
ahlaki ve âdetlere bağlı ilkeler içindeki görüntüleriyle yaşamını sürdürmesi söz konusudur.
Dinin siyasal bağlamlardan uzaklaştırılması ya da kamusal hayattaki etkisinin kırılması
dinselliğin de benzer şekilde aynı akıbete uğrayabileceği anlamına gelmemektedir. Aksine
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dinselliğin, dinin yeniden kavranmasını kolaylaştırıcı bir takdimle daha ısrarlı bir şekilde
gündelik hayatta yerini alma hususunda oldukça azimli olduğu görülmektedir. Öte yandan
hayatının tamamını bütünleştirmeyi amaçlayan çağdaş insan da yaptığı işlere dinsel bir anlam
verme hususunda bütün çeldirici unsurlara rağmen, dinselleştirme gereksiniminden kendini
soyutlayamamaktadır. Dinselliğin gündelik hayat içindeki göstergeleri bu bağlamda önem
kazanmış ve söz konusu işaretler özellikle Türkiye’nin Batılılaşma hedeflerine yönelik olarak
çok kere sorunlu bir şekil almıştır.

10.5. Gündelik Hayatın Dönüşümü
Türkiye’nin modernleşme tarihi içinde gündelik hayatın dönüştürülmesi, bu amaç
içinde bir dizi faaliyet aracılığıyla sürdürülmüş, sekülerliğin dinselliğin görüntüleriyle sık sık
karşı karşıya geldiği toplumsal evrende, gündelik hayatın yapıları da din gibi açıkça değişime
uğramıştır. Böylece hızlı bir toplumsal değişime maruz kalan Türk toplumu içerisinde, bir
yandan geleneksel din, dinî kültür ve dindarlık formları belli bir sarsıntı geçirip yeni
arayışlara sürüklenirken bir yandan da geleneksel dindarlık formları yerine göre nispi bir
canlanış ile karakterize olmayı sürdürmüştür.
Eğitim-öğretimde çoğu zaman eş anlama gelebilecek biçimde çağdaşlık ve laikliğin
baskın ilke olduğu müfredata tabi yeni kuşak modern vatandaşların dinselliğe olan ilgilerinin
çok kere yeni tanımlanmış bir din analizinden beslendiği açıktır. Vicdani bir olgu olarak
anlaşılan dinin işlevsel rolleri, kendine özgü yeni formatıyla belirleyici olmaya devam
etmektedir. Bugün dinin görüntülerinde ortaya çıkan sınırlamalar aslında dinsel evrenin kendi
kademeleriyle değil onun dışındaki ögelerle ilişkilendirilebilir. Geleneksel anlamda var olan
ve gücünü değişik organik ilişkilere bağlı kalarak sürdüren mücessem dinin hiyerarşik
örgütlenmesi bugün pek çok noktadan parçalanmış olsa da varlığı hâlâ dikkat çekicidir ve
işlevselliğini sürdürücü niteliklerin hiçbirinden vazgeçmeye niyetli gözükmemektedir. Artık
vicdanlara hasredilen bu dinin kamusal hayatta kendine meşru bir yer bulamayacağına ilişkin
varsayımlar hızla popülerleşse de yine de bireyler kendi grup davranışlarını bu stratejik
tasarıların tersi yöne sürdürme eğilimindedirler. Ne var ki 1950’lerde Howard Reed’in
Müslümanların bu yeni dindarlığı nereye gidecek? sorusunu sorarken dile getirdiği
belirsizliğin bugün ortadan kalkmış olabileceğini düşünmek imkânsızdır. Rotanın hâlâ belli
bir istikamet havası vermediğini belirtmek gerekir.
Dünyevileşme/sekülerleşme süreci dindarlık tipolojilerini değiştirmiş ve yenilerini
eklemiştir. Modernleşmenin başat unsurları arasında yer alan Batılılaşma çabası dinsel
gerçekliğinin öteden beri sahip olduğu referans sistemini dönüştürmüştür. Bu gelişmeye bağlı
olarak dindarın sosyal temsilinde de bir değişikliğin var olduğu inkâr edilemez. Modernliğin
inanç ve bilgi kollarında yarattığı sarsıntı ve söz konusu oluşumların ürettiği din algısı,
dindarlığı yeni değişkenler ve yeni belirleyiciler ekseninde farklılaştırmıştır. Bugün köy-kent,
zengin-fakir, genç-yaşlı ayrışmasına yeni gerilim noktaları ve çelişkiler katılmaktadır. Artık
bireysel özelliklerin inşa ettiği dindarlık ögeleri bir yana bırakılacak olursa bizatihi eğitim,
pozitif dünyayla iletişim, globalleşmenin inşa ettiği postmodern çoğulculuk ekseninde ortaya
çıkan yeni dindarlık tipolojileri iyice belirginlik kazanmaktadır. İbadet alışkanlıklarından
kişisel davranış ve tutumlara, aile içi yaşam örüntülerinden kamu düzeni içindeki görüntülere
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kadar davranış temelinde pek çok farklılık artık daha da somutlaşmaktadır. Bu durum
Glock’un belirttiği şekilde, dinî hayatın içinde gelişen bir laikleşme biçimi olarak da
tanımlanabilir. İslam, Türkiye’nin fiilî gerçekliği içinde esaslı çelişki ve gerilemelerle
kaçınılmaz bir şekilde yüz yüze gelirken muhatap olduğu epistemolojik düzeydeki sorulara
gerçekçi karşılıklar vermek durumundadır.
Dindarlığın özel hayata ilişkin bir deneyim olduğu yönündeki genelgeçer kanaatler
artık sorgusuz bir şekilde kabul edilmektedir. Bireyin öz(n)el hayatına ilişkin dinsel veriler
dinin genel vizyonundan ayrıştırılarak daraltılmıştır. Bunda laikliğin gündelik hayatı ikiye
bölen siyasetinin payı yadsınamaz. Öte yandan dünyevileşmenin, dini bu dünyanın
gerçekliğine adapte etme çabası da dindarlığın görünümünü köklü bir şekilde
farklılaştırmıştır. Bu bağlamda ibadet vurgusu üzerinden dindarlığın ifadelendirilmesi yerini
daha çok popüler sunumlarda ilgi gören yeni anlatım olanaklarına terk etmektedir. Hatta
bizzat ibadet kavramına yüklenen değerler de hızla değişmektedir. Burada din dilinin
kavramsal şebekesinden ziyade seküler çağrışımları daha zengin gündelik dilden aktarımlara
başvurulduğu görülmektedir.
Türkiye’de gerek tek parti gerekse çok parti deneyiminin ürettiği dinsel gerçeklik,
dindarlık pratiklerini de değiştirmiştir. Demokrasiye geçişin sancılı süreçleri içinde dinin
olduğu kadar dinî hayatın kazandığı yeni biçimler de dikkat çekicidir. Söz konusu resimler
içinde başta din eğitimi veren Kur’an kursları, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri olmak
üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve din siyaset ilişkileri içinde belirginleşen bir dizi kurumsal
aygıt dinî hayatın biçimlenmesinde etkili olmuştur. 80’li yıllarla birlikte tüm dünyada
dinselliğin yoğunluk ve etkisinin yükselmesi Türkiye’de de dinin referans gücüne ilişkin
kanaatlerin yeniden biçimlenmesine yol açmıştır. Birçok dindar Müslüman’ın devletin dine
ilgi duyan herkesi hor gördüğü yönündeki kanaati dinsel aşırılığı yatıştırmak yerine ateşleyen
bir düşünceye dönüşmüştür. Böylece Cumhuriyet’in marjinalleştirdiği İslami kesim artık bir
karşı-elit grubu oluşturabilmenin de avantajıyla siyasal iktidar odaklarında önem kazanma
çabasındadır.

10.6. Yeni Tipolojiler
Gerek İslam dünyasında belirginleşen dinsel hareketler, gerekse Batı dünyasında
seküler çekiciliğin zayıflamasıyla ortaya çıkan yeni dinî hareketler ortalama bir kuşatma
içinde Türkiye’nin dinî hayatını hızla değiştirmektedir. Bunda Türkiye koşullarına bağlanmış
dinselliğin nispi bir rahatlama içinde kendine bir alan açma gayretinin etkileri gözlenebilir.
Nitekim 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan askerî idarenin pragmatik mülahazalarla din
eğitimine gerekli vizeyi verme konusundaki popülist tercihleri de verili dinsel yaklaşımların
görece meşruiyetini artırmış olmalıdır.
Modernleşmenin kendi tabiatı da dinsel eğilimleri etkilemiştir. Artık modern
kavramlarla kendini inşa eden yeni bir Müslüman düşüncesinin yolları açılmıştır. Sözel kültür
dünyasından kopan gelenekli düşünce göç, eğitim ve öğretimdeki gelişmelerle birlikte yeni
bir söylem haritasıyla yüz yüze gelmektedir. Bu bağlamda kentleşme ve yeni kentlileşme
süreçlerinin dindarlık ekseninde yarattığı farklılaşmalar hatırlanmalıdır. Tipik köy evreninin
gündelik yaşam dünyamıza yerleştirdiği dinsel değerler bile bu süreçte hızla değişmektedir.
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Bu bağlamda geleneksel dindarlığın kentlileşme sürecinde ortaya çıkan yeni değer, norm ve
kurumlar ile girdiği ilişkide yeni işlevler kazanarak, kendini yeniden üretebildiği
görülmektedir. Öte yandan bu etkileşim sürecinde mevcut din anlayışı ve uygulamalarının da
değişim ve modernleşme tecrübelerine çeşitli etkiler bıraktığı anlaşılmaktadır. Belli kesim ve
kategorilerle özdeşleştirilmeye imkân vermeyecek şekilde geleneği sorgulayan, bireyselci ve
cemaatçi eğilimleri ile çeşitlenen yeni dindarlık anlayış ve yorumlarının da toplumun geneline
yayılma eğilimi taşıdığını burada belirtmek gerekir. Bu durum, kültürel değerleri ve geleneği
devam ettirmek isteyen ama değişime de kapalı olmayan toplumun yapısal özellikleri ile ilgili
görülebilir.
Kuşkusuz bu gelişmeler hem dinin hem de dindarın tipik çehresini dönüştürmektedir.
Kavramlar ve araçlar modernitenin söz dağarcığıyla yeniden biçimlenmektedir. Buna
kapitalist mübadele ilişkilerinin ve son zamanlarda da Yeni Dünya Düzeninin siyasi rekabet
ilişkileri içinde ortaya koyduğu tanımlanmış dinsel retorik arayışlarının yarattığı etkiyi de
katmak gerekir. Ali Yaşar Sarıbay’ın da vurguladığı gibi kapitalizmin mantığı, dinsel
kurumları ve ihtiyaçları da tüketim mantığına tabi kılmış, bu da genel bir eğilim olarak
dinsellikteki artışa katkıda bulunmuştur. Buna bağlı olarak, sekülerleşme dinsel kurumlara ve
geleneklere kendisiyle uyum zorunluluğunu dayatmıştır. Bu nedenle çağdaş değerlerle İslam
arasında var olduğundan çok kere emin gözükülen mevcut gerilime olduğu kadar şaşırtıcı bir
uyumluluk iddiasına da dikkat etmek gerekir. Bu eğilimlerin doğurduğu tartışmalar yeni
kargaşalara yol açacak şekilde hızla büyümektedir. Öte yandan bu gerilim ve uyumu günümüz
Müslüman’ını merkeze alarak değerlendirme çabası da mevcut sorunun yakıcılığını dikkate
almak durumundadır. Sonuçta bu tartışmaları yönlendiren ve entelektüel ayrışmadan siyasal
oportünizme kadar savrulan bir çeşitlilik dindarın modern vizyonu üzerinde karşı karşıya
gelmektedir. Farklı referans silsileleri etrafında katlanarak yaygınlaşan bu tartışmalar gerçekte
dindarlığın yeni tipolojilerini yaratmaktadır. Artık dindar bir kişinin dünyası, küreselliğin
düşünce çeşitliliğiyle olduğu kadar onun beslediği kararsız eğilimlerle de birleşen yeni bir
bünye oluşturmaktadır. Dinin tanımı ve işlevleri yeniden kodlanmakta, dindar da kendini
esastan dönüştürmektedir. Öte yandan dinî içerikler modaya açık bir hâle geldiği için bunların
değişmez birer gerçek olarak korunmasının yolu da giderek zorlaşmaktadır.
Geleneksel anlamda coğrafi, etnik ve kültürel dağılımın yarattığı çeşitlilik içinde
kendini ifade eden tipik bir dindarın künyesi şimdi yoğunlaştırılmış etkilere daha fazla açık
bir durumdadır. O, artık açıkça fark edilmek, tercihleriyle var olmak, dinsel eğilimlerini
modern toplumun popüler araçlarının nüfuzu altında dönüştürmek arzusundadır. Bu çabanın
tipik bir yansıması kuşkusuz inanç ve eylemde bireyleşme eğiliminin klasik cemaat
birlikteliğini aşma çabasında gözlemlenmektedir. Yeni cemaat arayışları bile modernliğin
hatta postmodern çoğulculuğun etkileriyle kurulmaktadır. Modern bir dindarın analizinde
aslında onun sosyal çevresinin ağırlığı açıkça ortaya çıkacaktır. Kur’an’a yeniden dönüş
çağrısında içkin olan bireysel kaygılarda olduğu gibi dinin kendini söz konusu koşullar altında
yeniden biçimlendirmesi, dinî hayatın parametrelerini de kökünden etkilemektedir. Ancak
sosyal hayatın karmaşık zemini içinde meydana gelen bu değişimler bireysel düzeydeki benidrakini hayata geçirmekte sınır tanımaz etkiye sahiptir. Bir medeniyete ait olmanın kurucu
argümanları tipik Müslüman öznenin kendi karşıtından beslenen yeni bir dindarlık sunumuna
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yönelmesini kolaylaştırmaktadır. Öyle ki her türden karşıtlık din bağlamında formüle edilen
gerilim noktalarında kendine bir yer bulmakta gecikmemektedir.
Bu değişim sürecinin yarattığı dinsellik ve bunun temsil ettiği dindarlık yeni bir
fenomendir ve geleneksel şablonlar için geliştirilen perspektifler bu tipolojileri çözümlemede
yeterli değildir. Bu fenomen içinde laikliği, seküler yaşam arzusunu, her düzeyden radikal ve
fundamentalist talepleri, mütedeyyinlik özlemlerini barındırmaktadır. Sonuçta bir yandan
dinin siyasal düzeyde var olma talepleri içselleştirilirken bir yandan da modernliğin karmaşık
dünyasında insanın anlam arayışına yeni tercihler eşlik etmektedir. Artık Elisabeth
Özdalga’nın din din midir yoksa başka bir şey midir? şeklinde formüle ettiği problemi
daha özgül bir anlam kazanmaktadır. Gerçekten de oldukça gerilimli sayılabilecek bir sosyal
yaşam dünyasının beslediği zihniyet içinde değerler, kültürel altyapılar, karşıtlıklar,
bütünleşme arayışları dinî hayatı yeniden kurmaktadır. Bu yöneliş içinde Kur’an’a dönüş
çağrıları kadar, bir mutluluk ahlakı çerçevesinde dine referans vermeyi yeterli sayan
eğilimlerin de güç kazandığını belirtmek gerekir. Öyle ki artık yaşayan İslam’la karşılaşma
deneyimi, dinin bir inanç ve uygulamalar bütünü olarak gündelik hayattan ayrı olduğu
yolundaki geleneksel tanımlamaların gözden geçirilmesine bile yol açmaktadır.
Sonuç olarak yeni tipoloji arayışları, dindarlığın mevcut dağılımını öne çıkaran bir dizi
zorunluluğun somutlaşmasından başka bir şey değildir. Yeni sorunların yarattığı değişkenler
dindarlığı farklı davranış setleriyle yüz yüze getirmektedir. Bu çeşitliliğin inşa ettiği dindarlık
tipolojisi, modernliğin anlam dünyasından bağımsız değildir. Nitekim dinsel alanda
rasyonelleşme ve bireyleşme taleplerine, piyasa dünyasının kavramları da sızmaya
başlamıştır. Kaldı ki modernleşme sürecinin Türkiye deneyimi din anlayışını olduğu kadar
dindarlık tipolojisini de şekillendirmede ısrarlı olmuştur. Bu kavramsal şebeke dindarlığın
tipolojisini postmodernliğin gevşek argümanlarıyla da buluşturarak inşa etmeye devam
etmektedir. Böylece gelenek ve modernliğin bileşenleri içinde yeni dindarlık tipolojisi
gündelik yaşam dünyasına bağlanmakta, dinin yeni aktörleri de kulluğun alışılagelmiş
bütünlüğünden uzaklaşmaktadırlar. Hiç kuşkusuz bu yeni bir durumdur.
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Uygulamalar
1)
2)
Düşününüz.

Yaşadığınız muhitte gündelik hayatın işleyişini gözleyiniz.
Gündelik hayatta dinin yapısal özelliklerine müdahale edilebilir mi?

3)
Modern Cumhuriyet’in din politikalarındaki kararlılığını gündelik hayat
bağlamında değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1)
Gündelik hayat kavramından ne anlıyorsunuz? Kavramın etnometodolojiyle
olan bağını inceleyiniz.
2)
Gündelik hayat, toplumsal hafiza, kültürel bellek ve referans dünyası
kavramları arasındaki ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3)

Dindarlık ölçülebilir mi? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gündelik hayat kavramı etrafında din kavramının sosyal temsil
düzeyindeki yönleri ele alındı. Dindarlığın ve dinselliğin modernleşme süreçlerinde aldığı
yeni formlar üzerinde duruldu ve söz konusu kavramların yeni bileşenleri hakkında bilgi
verildi. Cumhuriyet’in din ve kültür politikalarının gündelik hayatın geleneksel formlarda
süren yapısını dönüştürmek husuusunda ne gibi adımlar attığı üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi “gündelik hayat” kavramını karşılamak üzere
kullanılan bir disiplin alanıdır?
a)

Teoloji

b)

Etnometodoloji

c)

Pragmatizm

d)

Pozitivizm

e)

Sekülerizm

2)
Gündelik hayat üzerine yapılan incelemelerde din hangi dikotomilerde ele
alınmaktadır?
a)

Eski-Yeni

b)

Dinî-Seküler

c)

Geleneksel-Modern

d)

Modern-Postmodern

e)

Hepsi

3)
Aşağıdaki
bulunulmamaktadır?

ifadelerden

hangisinde

dinin

geleneksel

rolüne

atıfta

a)
Geleneksel toplumda din toplumsal eylemlerde temel referans kaynakları
arasında yer almaktadır?
b)

Geleneksel toplumlarda din bir yaşama disiplinidir.

c)

İnanç ve ritüeldeki istikrar geleneksel toplumların özellikleri arasında yer alır.

d)

Geleneksel toplumlarda dinin temel kabulleri sorgulanamamaktadır.

e)
ilişkilidir.

Geleneksel toplumlarda dinî olanın değer ve itibarı onun gücüyle doğrudan

4)
Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatta din olgusunu Türkiye özelinde
yeniden formüle etmeye yönelik bir düzenleme olarak görülemez?
a)

Kılık kıyafet devrimi

b)

Ankara’nın başkent yapılması
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c)

Tekke ve zaviyelerin kapatılması

d)

Yazı devrimi

e)

Ağırlık ve zaman ölçü birimlerinin değiştirilmesi

5)
değildir?

Gündelik hayatta din olgusu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkili

a)

Kültürel bagaj

b)

Referans alanları

c)

Moda ve tüketim alışkanlıkları

d)

Dinî bilgi sistemi

e)

Tarım politikaları

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)c, 4)b, 5)e
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11. REFORMASYON VE DİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, reformasyon kavramının Batılı özden beslenen yapısal özelliği ele
alınmakta; bu temelden hareketle de söz konusu durumun modernleşme sürecinde ortaya
çıkan Türkiye’deki karşılıkları çözümlenmiştir. Türkiyenin çağdaşlaşma evrelerinde kurucu
aktörlerin Batılı Protestan reformunu andıracak bir duyarlılık içinde dinin yeni zamanların
ruhuna uygun bir şekilde yeniden biçimlendirilmesine yönelik arzuları varlığını her zaman
sürdürmeye devam etmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reformasyon nedir? Protestan reformundan ne anlıyorsunuz?

2)

Müceddid ne demektir?

3)
açmıştır?

Modernleşme sürecinde dinin yenilenmesi düşüncesi ne tür bloklaşmalara yol
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Reformasyon Düşüncesi

Reformasyon kavramınının
Batılı kökleri içindeki
anlamını kavrar.

Tecdid, İhya ve Islah

Tecdid, ihya ve ıslah
kavramlarının İslam dinî
kültür tarihi içindeki yerini
ve anlamını öğrenir.

Uyanış ve Yeni Arayışlar

19. yüzyıldan itibaren İslam
dünyasında ortaya çıkmaya
başlayan uyanış ve yeni
arayışların sebep ve
gerekçeleri kavranır.

Dinde Reform: Niyetinin
İmkânları

Dini reforme etmeye çalışan
zihinsel yönelimlerin Türk
modernleşme tarihi içindeki
atakları toplumsal
bağlamlara yansımaları
oranında öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Reformasyon kavramı
çözümlenir. Kavramın
semantik analizi yapılır.
Tecdid, ihya ve ıslah
kavramları İslam dünyasının
uyanış süreçlerindeki etkisi
ve sonuçları açısından
karşılaştırmalı olarak
değerlendirlir.
Uyanın karakteri ve belli
başlı karakterleri İslam
dünyası içindeki çeşitliliği
içinde ele alınıp
karşılaştırmalı olarak
incelenir.

Dini modernleşme çabası
olarak reformun toplumsal
zihniyete maliyeti sonuçlar
üzerinden tartışılır.
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Anahtar Kavramlar
•

Asr-ı Saadet

•

Bidat

•

Devlet-i ebed müddet

•

Dinde reform

•

İçtihat

•

İçtihat kapısı

•

Protestanlık

•

Reform

•

Rönesans

•

Ulus devlet

•

Uyarlamacılık
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Giriş
Modern Türkiye’nin cumhuriyet ve demokrasi deneyimi, devletin din ile ilişkisinin
nasıl olması gerektiği konusunda her zaman tartışmalara yol açmıştır. Dinin yeni rejimle
birlikte nasıl değerlendirileceğine ilişkin önerilere bakıldığında, artık neredeyse bir literatür
oluşturacak arayışlar içinde esaslı kaygıların daha çok laiklik teması etrafında somutlaştığı
anlaşılmaktadır. Dinin devlet düzeyinde yeniden ele alınıp tanımlanması bir yandan onun
nüfuzunun kırılmasına kadar giden politik adımları kapsarken bir yandan da şaşırtıcı bir
şekilde verili siyasetin edilgen bir parçası olarak değerlendirilmesine imkân vermiştir. Türk
modernleşme girişiminden hareketle yapılacak bir okuma din konusunun Cumhuriyet
yönetim(ler)i için ne denli karmaşık bir talepler bütünü oluşturduğunu görmeye imkân
vermiştir.
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11.1. Reformasyon Düşüncesi
Dinin reforme edilmesi düşüncesi daha başından beri karmaşık niyetlerle
ilişkilendirilir. Bir din olarak İslam’ın Batılı bağlamda reforma tabi kılınabileceğine ilişkin
iddiaları Müslüman evreninde dillendirmenin imkânı hemen hemen yok gibidir. Esasen
reforma tabi kılma düşüncesinin içeriğinde var olan eksikliği giderme ve düzene koyma fikri
sıradan bir Müslüman’ın bile tepkisini doğurabilecek negatif anlamlara sahiptir. Bu nedenle
hemen her Müslüman, dinin tamamlandığına olan inanç ve özgüven içinde restorasyon niyeti
taşıyan önerilere asla sıcak bakmayan bir perspektife sahiptir. Yaygın Müslüman eğiliminde
insanın her zaman değişebilen kusurlu tabiatı yerine İslam’ın reforme edilmesi açıkça
problemli bulunmaktadır. Çünkü İslam, her bir Müslüman için öncelikle bir din olarak
tamamlanmıştır.
Verili dinin kendini yenilemesinin, yeni zamanların söylemlerine ve uygun bir dile
kavuşturulmasının, marjinallikten kurtarılmasının ve yine kendinden beklenen fonksiyonları
bihakkın yerine getirebilmesinin nasıl sağlanacağı kuşkusuz bütün bir İslam fikriyatının
demirbaş konusu olarak sürekli gündemdedir. Din konusundaki zayıflık ve eksikliği
Müslümanların pratik yaşam örüntüleriyle ilişkilendiren popüler İslami yaklaşımlar mevcut
enerjinin teolojiden çok insana teksif edilmesinden yanadırlar. Aslında reform düşüncesinin
kendini açığa vurması modernleşme sorununun bir parçasıdır ve bu talebin formüle edildiği
argümanlar her türden varoluşsal sorunu da kendi içinde barındırmaktadır. Daha genel
bakıldığında güncelleştirme çabalarının arkasında İslam’a yeni hayatiyet alanları açmaktan
gündelik hayatta ayak bağı olmaktan çıkarmaya kadar birçok beklenti yer almaktadır.
İslami değişim arzusunun dinamizmini Batılı anlamda bir reform projesinin içinde ele
almak güçtür. Çünkü İslami gelenek içinde kendini meşrulaştıran değişim düşüncesinde
Batı’daki anlamıyla reformun imasına bile ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle reform
yanlıları bile eğilimlerini dillendirirken bu hassasiyete dikkat etmişlerdir. İslam’ın bir reforma
tabi tutulmasının imkânsızlığına ilişkin gerekçeler toplamı Protestanlığın Katolik dünya içinde
yarattığı reaksiyonla karşılaştırılamaz. Nihayet bütün birikimiyle modernleşmenin temelinde
yatan fikriyatın Protestanlık, Rönesans ve Aydınlanma gibi İslam dünyasında dikkatle izlenen
süreç ve olgulara bağlanan tarihi, dinin geleneksel inanç ve eylem bütünlüğünü ısrarla koruma
azminde olan Müslümanlar açısından her zaman tedirginlik yaratıcı niteliktedir. Çünkü
İslamiyet kutsal geleneğin bir parçası sayılan inanç, görenek ve pratik bütünlüklerini kendi
bağlamında geliştirmiştir. Dolayısıyla dinsel yenilik, geleneğe karşı bir tehdidi içerdiği için
temel inançlardan bir kopuş olarak da görülür. Yine de dinsel yeniliklerin ortaya çıkmasının
kaçınılmaz bir durum olmasından dolayı İslam geleneğinin değişmeyen doğası içindeki inanç
ile dinsel örgütlenmelerin fiilî toplumsal değişimi arasında sürekli bir gerilimin yaşandığı da
inkâr edilemez. Ne var ki genellikle Batılı araştırmalar, geleneksel tecdit ve ihya faaliyetini
modern Batı’daki karşılığıyla reformasyonla ilişkilendirme konusunda nerdeyse yarış
hâlindedirler ve buradaki bariz farka dikkat etme konusunda açıkça ihmalkârdırlar.

11.2. Tecdîd, İhya ve Islah
Kuşkusuz geleneksel İslam düşüncesinde din, içtihat (: ictihad) mekanizmasının bilfiil
aktif olmasıyla kendini sürekli tazelemekte ve canlılığını sürdürmektedir. İçtihat aracılığıyla
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gündelik hayatta karşılaşılan sorunlar İslami bakımdan meşru çözümlere kavuşmuş ilk İslam
toplumunun yorum ve icraatları da yeni içtihatlar aracılığıyla sürekli güncelleştirilmiştir. Bu
bir anlamda gündelik hayatın dinselleştirilmesi ya da hayatın din ile uyumlu bir çerçevesine
sadakatin korunması demektir. Ne var ki zamanla fıkıhçılar yetkin olmayan kişilerin de içtihat
yapabileceğinden endişelenerek fıkhi çıkarım kapısını kendilerine ve kendilerinden sonra
gelenlere kapatmayı tercih etmişlerdir. Bugün içtihat kapısının yeniden açılması için bu eşik,
modern ihyacılar tarafından sürekli olarak zorlanmaktadır. Kuşkusuz bu kapının yeniden
açılmasına duyulan gereksinim aslında on asır boyunca bir gelenekle köklü bir hesaplaşmayı
beraberinde getirmektedir. Artık içtihadın bugün verdiği mesajlardan biri, Kur’an ve Sünnetin
var olan koşullarda uygulanması için bireysel çabanın öncelenmesi gerektiğidir. Bir başka
açıdan içtihat kapısının yeniden açılması talebi ulemanın dinsel külliyat üzerindeki tekelini
kırmayı da hedeflemektedir.
Çağdaş İslam’ın tarihini geleneğin din bağlamında ortaya koyduğu zengin ilişkiler
ağını yeniden okuma ve onu işlevsel düzeyde dönüştürme çabaları oluşturur. Aslında
günümüz İslami gerçekliğini de üreten bu durum 18. yüzyılda ortaya çıkan birtakım tarihsel
olaylar etrafında şekillenmiştir. Öyle ki başta içtihat olmak üzere, tecdit (: tecdîd), ihya ve
ıslah gibi bazı temel kavramlar dinin mutlak otoritesini yeniden canlandırma çabalarının birer
parçası olarak harekete geçirilmişlerdir. İçtihadın, tarihsel süreklilik içindeki kimi
kopuklukları birbirine bağlayan gücü, ihyanın geleneği canlandıran atağı, müceddidin
yenileyici gayreti ve ıslahın gündelik hayatı yeniden düzenleme çabası günümüz koşullarında
modernitenin kendi epistemolojisi dikkate alınarak ancak anlaşılabilir Gelenekte farklı niyet
ve pratiklerin birer parçası olarak ihya, tecdit ve ıslah modernleşme sürecindeki İslam
dünyasında yeni reformcu taleplerin tarihsel öncülleri olarak ilan edilmiştir.
İslam’a özgü değişme arzusunun sürekliliği hem modern öncesi dönemde hem de
modern İslam tarihinde tecdit ve ıslahın ortaya koyduğu üç temayı incelemekle anlaşılabilir:
1. Kur’an ve Peygamber’in Sünnet’ine dönüş ve bunların taviz vermeden uygulanması
çağrısı,
2. Bu uygulama sırasında önceki ulemanın görüş ve içtihatlarına şüphesiz bir bağlılığı
değil, tam tersine Kur’an ve Sünnetin bağımsız analiz edilmesi hakkını (içtihat) savunmak,
3. Sentezci İslami pratiklere karşı, Kur’anî tecrübenin eşsizliğini ve özgünlüğünü
yeniden vurgulamak.
Tecdit, ihya ve ıslah kavramlarının modern diskur içindeki içerikleri
zenginleştirilmiştir, ancak bu kavramlar, gerçekte kaynağını İslam’ın Peygamberine ait bir
hadisten almakta ve bu atıf zinciriyle de emsalsiz bir derinlik kazanmaktadır. Ebû Dâvud’un
derlemesinde yer alan ve Müslümanlar arasında oldukça iyi bilinen bir hadiste Allah her
yüzyıl dönümünde dini yenileyecek kişi ya da kişileri bu ümmete gönderecektir ifadesi
yer almaktadır. Ulemanın tecdit üzerine yaptığı pek çok tartışmanın temelinde, Hz.
Muhammed’den gelen bu hadis yatmaktadır. Hadiste Allah’ın Müslüman ümmete her
yüzyılda bir kendilerini yenileyecek birini göndereceği mesajı bir müjde olarak
hatırlatılmaktaydı. Hatta neredeyse sırf bu bağlamdan hareketle tecdit, vahye inanmanın
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benzer çağrışımlarını taşımaktadır. Çünkü İslam’da tecdit Müslüman’ın dinî hayatını
belirlediği için imana ilişkin bir alan olarak da kodlanmıştır.
Yenileme etkinliği tecdittir ve müceddit de bunu gerçekleştirecek yegâne kişidir. Hz.
Muhammed’in bu sözünün ayrıntılarında anlaşmazlığa düşen birçok yorumcu olmasına
rağmen hadisin esas mesajı konusunda mutabakat bulunmaktadır. Kuşkusuz bu rivayet hem
yenileyicinin varlığına hem de yenilenme düşüncesinin sahihliğine atıfta bulunarak
müceddidin faaliyetine benzersiz bir meşruiyet kazandırmıştır. Hatta bu hadis etrafında
üretilen güçlü bir tecdit edebiyatından da söz etmek gerekir. Bu edebiyat, bir yandan
müceddidin vasıfları üzerinde ortaya çıkan polemiklerden süzülen perspektifleri düzene
koymakta bir yandan da İslam’ın var olan koşulların yıpratıcı ağırlığını aşabilecek bir
yeteneğe sahip olduğunu vurgulamakta bir hayli işlevsel olmaktadır. Aslında bu hadis sahih
olsun olmasın ifade ettiği gerçek açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu nedenledir ki tarihte
pek çok Müslüman da söz konusu hadisi kendi dinî anlayışlarına uygun bir şekilde
yorumlamıştır. Bağnazlık ve partizanlığa da tahvil edilebilen yorumlamalar Müslümanlar
arasında yaygınlık kazandıkça farklı müceddit listeleri de hazırlanmaya başlamıştır. Ümmetin
zamanla Kur’an ve Sünnette tanımlandığı şekliyle yoldan sapmış olarak değerlendirilmesi
özgün İslam ruhunun yeniden hayatiyet kazanmasına aracılık etmesi için mücedditlerin
varlığına duyulan gereksinimi artırmıştır. Tecditle, toplumun rutinleşen ya da sekteye uğrayan
dinsel hayatı yenilenecek ve böylece Allah’ın iradesine uygun olarak İslam toplumları yeterli
koşulları taşıdığına inanılan mücedditler sayesinde bütün zamanlara kendilerini ehliyetle
ulaştıracak güçlü bir dinamizme ve yeterliliğe sahip olacaktır:
Mücedditler, ümmetin genelinden daha çok metne bağımlı kalarak ortaya konan bir
yorum ve uygulamayı benimsediler. Ödün vermez tavırları tüm zamanlarda çağdaşları
tarafından onların ayırıcı özellikleri olarak nitelendirildi. Bu ödünsüz tutum, toplumda genel
kabul gören uygulamalar karşısında gösterilen muhalefetle sık sık ortaya kondu. Daha
kapsamlı ifadesiyle mücedditler, Kur’an’ı yorumlamada daha literal ve simgesel ya da mistik
yorumdan oldukça az yararlanan kişiler olarak tanındılar. Asıl vurgunun nereye yapılacağı
yüzyıllar boyunca özel koşullara bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Bu bağlamda tecdit
çağrısı değişik biçimler aldı: Evliya mezarlarını ziyaret etmenin dinden kaynaklanan bir
davranış olduğu inancına karşı çıkma, bazı suçlar için Kur’anî cezaların benimsenmesi,
alkollü içkilerin yasaklanması ve diğer bazı özel düzenlemeler. İbn Teymiyye’de ve
Vahhabilik’te olduğu gibi halkın genelinin İslami diye benimsediği ancak müceddit ve
ıslahatçıların Kur’an ve Sünnetle doğrulayamadıkları uygulamalara karşı çoğu kez bir
muhalefet yaşandı. Böylece popüler din anlayışı ortak bir hedef hâline geldi. Bazı zamanlarda,
kurulu İslami düzenin tüm yapısı da hedef olabiliyordu. İslam dışı uygulamaların düşünce ve
pratiğinden esinlenen bidatlar diğer bir hedefti. Yunan felsefe geleneği İslam düşüncesinde
önemli bir rol oynarken, bu geleneğe güvenmeyen ve çıkarsamalarına direnen insanlar da her
zaman vardı. Benzer biçimde çağımızdaki pek çok lider Batı tekniğini ve düşüncesini
benimserken, bütün bunların Kur’an ve Sünnet çizgisinden en azından kimi dönemlerde
sapma anlamına geldiğini düşünenler de vardır.
Modernleşme sürecinde geleneksel İslam’a ait tecdit düşüncesi, İslam toplumlarında
öteden beri var olan bir kavramın tarihsel statü ve ağırlığını yeniden canlandırmak hatta
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modern yenilik düşüncesine yeni bir soy kütüğü kazandırma siyasetinin bir parçası olarak
sürekli gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda tecdit düşüncesi gerek kavramsal gerekse
bağlamsal olarak yeniden ele alınmış, reform kavramının her zaman sorunlu sayılan tabiatı
karşısında daha içerden bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte İslam’ı
yeni koşullar içinde ele alma düşüncesinin kelimenin tam anlamıyla reformcu tasavvurlardan
beslenen aktörleri de aslında tecdit kavramını bütünüyle işlevsel bir araç olarak kullanma
arzusundaydılar.
Dini tüm asli yanlarıyla yaşatmak için ortaya konulan fikrî çabanın diğer bir kavramı
da ihyadır. İhya, dinsel düşünüş biçimi içinde dinamik ve geliştirici bir ivmeye sahiptir.
Gazali’nin ünlü İhya’sı (İhyayı Ulûmi’d-dîn) bu metafordan hareket eden ve dinin yeniden
canlandırılmasını önceleyen pek çok girişimden sadece bir tanesidir. Bu çabalar dinsel
durağanlığın aşılması için yeni bir hayatiyet damarı açma iddiasındadırlar. Yeniden canlanış
ve inşa ediliş temasının modern söylemler içinde üretilen anlamı ise ihya ve tecdidin
geleneksel dil ve içeriğinden bir hayli uzaklaşmış durumdadır. Ancak yine de ihya düşüncesi
bütün bu kopukluklara rağmen hâlâ dinamik ve geliştirici bir ameliye olarak dikkat
çekmektedir.
Bu çerçevedeki anahtar kavramlardan biri de ıslahtır. Bugün İslami canlanma olarak
tanımlanan hareketlerin kullandığı temel kavramlar arasında yer alan ıslah, daha çok reform
anlamında kullanılsa da gelenek içerisinde gündelik hayatın tanzimine ilişkin temel eğilim ve
arzuları yansıtmaktaydı. Islah düşüncesi, yeniden biçimlendirmeye olduğu kadar kuvvetli bir
ahlaki üstünlük duygusunu çağrıştırıcı niteliklere de sahiptir. Islah, Kur’an’da görevleri
belirtilen peygamberlerin misyonlarıyla doğrudan olarak bağlantılıdır. Örneğin; Şuayb
Peygamber gönderildiği insanlara şöyle der: Benim isteğim, gücüm oranında yalnızca ıslah
etmektir (Hûd, 11/88). Islah için çalışanlardan (muslihûn) Kur’an’da sık sık övgüyle söz
edilir; Allah’ın yoluna girmiş oldukları ve mutlaka ödüllendirilecekleri belirtilir (Örneğin,
A’râf, 7/170). Hatta peygamberler ve onların ıslah çabaları bitse bile inananlar
yükümlülüklerinin bir bölümü olarak ıslahı sürdürmeye devam edecektir. Ne müceddit ne de
muslih, İslam’ın ilk dönemlerindeki koşulları aynen ve yeniden yaratmak zorunda değildir.
Tecdit ve ıslah da yarına dönük bir ütopya umuduna yönelmekten çok, geçmiş deneyimlerden
esinlenen bir girişim olarak değerlendirilebilir.
Gelenek içinde tecdit ve ıslah, geçerlilikleri ilerleme kavramına bağlı olmayan birer
değişim arzusuyla sınırlıdır. Kusursuz model vahiyde zaten vardır. Müceddit veya muslihlerin
amacı, modeli kusursuz hâle getirmek değil zaten var olan bir ideali gerçekleştirmek ve
yaşanır kılmaktır. Mücedditler bu hâlleriyle zamanın ve insanlık tarihinin bitiminde ortaya
çıkacağına inanılan Mesih veya İlahî kişilikler değildirler. İslam geleneklerinde mesihvari
kişilikler varsa da bunlardan beklenen asıl roller daha çok kıyametle ilişkilidir. Hâlbuki
müceddit ve muslihûnun etkinlikleri açık bir biçimde tarihsel insan deneyimi ile ilgilidir.
Tecdit ve ıslaha esin kaynağı olan sorgulamanın temel ölçütü de zamana veya mekânın özel
koşullarına bağımlı değildir. Ancak tecdit ve ıslahın aldığı özgül biçimler gerçekleştirildikleri
toplumun yapısını yansıtmaktadır. Nitekim mücedditler görüşlerini dolaysız olarak Kur’an ve
Sünnet’e dayandırarak toplumsal konsensüse ve kurumsal geleneğe karşı çıkabilirler. Böylece
toplumu, Kur’an ve Sünnet’in tanımladığı çizgiye çekme çabası genel hatlarıyla tecdit ve ıslah
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geleneğinin değişmez birer ögesi olurken müceddit ve ıslahatçıların (muslihûn) görevi de
mevcut toplumsal koşullara göre farklılık göstermektedir. Öte yandan anlamı yüzyıllar
boyunca değişim ve evrime uğramış olsa da dinî ve ahlaki yenilenme çabası varlığını bu yolla
sürdürmeye devam etmektedir.
Tecdit gibi ıslah da Müslüman toplumların tarih içinde oluşturdukları zengin mirasta
yer alan gelgitlerle sık sık gündeme gelmiştir. Artık her Müslüman sonuçta, tecdit, ihya ve
ıslah hareketlerini, İslam vahyinin tarih içinde somutlaştırıldığının birer kanıtı olarak görme
eğilimindedir. Gerek tecdit gerekse ihya ve ıslahın tarihsel İslam’la bütünleşen anlamlarına
bakıldığında, aslında her birinin klasik İslam medeniyetinin gelişme çabasını yansıttığı
söylenebilir. İhya tecditle sağlanmakta, müceddit ise dinsel canlanmanın başat aktörü
sayılmaktadır. Kuşkusuz müceddidin işlevi dinde bir gedik açmak ya da reform içerici
girişimlerde bulunmak değildir. Denilebilir ki onun bu çabası daha çok, İslam’ı yeni bir
okumaya tabi tutarak anlama çabasıdır. Böylece din bir yandan toplumsal evrenin
genişlemesinin yarattığı kimi tipik sorunlara cevap verme gücüne sahip olurken bir yandan da
içinde yaşanılan zamana karşı direnç kazanmakta ve dinin dayanma gücü takviye
edilmektedir.

11.3. Uyanış ve Yeni Arayışlar
19. yüzyıldan itibaren bütün toplumsal modellerde İslami deneyimlerin etkileşimi
görülür. Geleneksel yaklaşımlar, değişim sürecini durdurmaya ya da en azından geciktirmeye
çalışmaktaydı. Uyarlamacılık, yüzyılın başlarında özellikle siyasi alanda, büyük reform
programlarında ve politik liderlerin pragmatik cevaplarında oldukça belirgindi. Uyarlamacılık
aynı zamanda İslami modernizm ve milliyetçiliğin doğuşuyla birlikte önemli bir fikrî faaliyet
tarzına da yol açmıştır. Karizmatik önderliğin karakterize ettiği hareketler vasıtasıyla ve bir
İslam laikliğinin doğuşuyla, bireyci İslam tarzı önemli bir gelişim yaşamıştır. Köktenci bir
tarz da Avrupa’nın yayılımına mukavemetin kalbindeydi ve uyarlamacı politikalara belli bir
renk bile katmıştı. İslam’ın temellerinin yeniden teyidi, Batı ile her türlü uzlaşmayı
reddedenler için olduğu kadar modernistler ve milliyetçiler için de esaslı bir esin kaynağı
olmuştur. Sonuçta 19. yüzyıl deneyimi sadece İslam’ın önceki gelenekleri ile değil, aynı
zamanda 20. yüzyıl sonundaki hareket ve sorunlarıyla da devamlılık arz etmeye başlamıştır.
19. yüzyılın sonlarına İslami uyanış damgasını vurmuştur. Hem siyasal hem de dinsel
olan taraflarıyla bu olgu, ikili bir düşünce akımının sonucu olarak ortaya çıkmıştır: Biri,
dinden esinlenen ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren İslam dünyasında oluşma sürecine giren
reformcu ideoloji; öteki ise, kökeni hiçbir şekilde dinsel olmayan, daha çok Avrupalılığı
çağrıştıran yönelimdir. Kısacası 19. yüzyılın ortalarından itibaren, Hindistan’dan Akdeniz
Havzası’na kadar Müslüman halkların öncülerini oluşturan aydınlanmış zihinler, İslam
cemaatinin geriliklerini aşması ve modern dünyayla uyum içinde bütünleşmesi için bir dinî,
ahlakî ve toplumsal değerler sistemi olan İslam’ın yeniden canlandırılmasının zorunluluğu
üzerinde oybirliği içindeydiler. Söz konusu reformcular, 19. yüzyılın sonlarında hâlihazır
zorunluluklardan da hareketle, İslam düşüncesini mantıken laik ve dünyevi ideolojilere açan
araştırmalara ve düşüncelere doğru yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu ideolojiler 20. yüzyılın
modernleşmeci okulları arasında İslam dünyasının bir ucundan öteki ucuna kadar pek çok
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taraftar bulmuşlardır. Bu nedenle söz konusu sürecin, aynı dönemde Protestan gelenekli
toplumların yüz yüze geleceği süreçle olan paralelliğine özellikle dikkat etmek gerekir.
Rönesans (Nahda) başlığı altında sarf edilen bu çabalar, İslam dünyasının sosyo-kültürel
geriliğini kapatmaya yönelirken, dinî düşünceden esinlenen araştırmalar da geleneğin verileri
ile modern yaşamın koşulları arasında bir uyum sağlama perspektifi içinde bir tazelenme ve
ıslah dinamiği yaratmayı hedeflemekteydiler. Sonuçta dinde tecdit, ihya ve ıslah şeklinde
tanımlanabilecek değişim talepleri, modernleşme sürecinde kendi esas bağlamından çıkarılmış
ve çağdaşlaşmacı önerilerin meşruiyet engellerini gidermede bir kavramsal araç olarak
kullanılmaya başlanmıştır. İslam reformculuğunu başlatanlar, ümmetin hayatını yüzyıllar
boyunca canlı tutmuş olan düşünce akımlarından tümüyle kopmadan, önce İslam’ın ilk
çağlarının âlimlerine başvurmuşlar, bu bağlamda Gazali ve İbn Teymiyye gibi klasik
düşüncenin önde gelen temsilcilerini yüceltmeyi de ihmal etmemişlerdir. Çünkü İslami
maneviyat ve inanç bütünlüğü dönemsel olarak bu düşünürler sayesinde canlanmıştır. İslam
dünyasında ortaya çıkan birçok reformcunun adı da ihya, tecdit ve ıslah gibi kavramların ve
ilgili dinî otoritelerin yörüngesine yerleşmiştir. Örneğin; Hindistan’da Ahmet Şah
Veliyyullah, Seyit Ahmet Han, Arabistan’da Muhammed bin Abdülvahhab, Nijerya’da
Osman Don Fadio, Orta Doğu’da Cemaleddin Afgâni, Mısır’da Muhammed Abduh bunlardan
sadece birkaç isimdir. Kuşkusuz bu eğilimlerin hepsi aynı fikrî çizgilere, aynı mizaca sahip
olmadıkları gibi, modern zamanların İslami reformları konusunda da aynı kavramsal
sermayeyi benimsemiyorlardı. Bazıları eylemlerini ahlaki ve dinî reformlar çerçevesinde
düşünüyorlardı. Kendilerini ve cemaatlerini yüzyılın hatalarından ve tehlikelerinden
kurtarmak için, Peygamberlere özgü bir misyona adanmış kişiler olarak görüyorlardı.
Tercihlerini toplumsal alana yönelten ötekiler ise, İslam dünyasının sosyo-kültürel
yapısını yeni zamanların gereklerine uydurma umudu içindeydiler ve değişimi; anlayışlar,
âdetler ve eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirme görevini üstlenmiştiler.
Modernleşmenin kurucu argümanında Weber’den beri Protestanlığa sürekli olarak
göndermede bulunulur. Weber’e göre Protestanlık, kapitalizmin ortaya çıkmasını sağlayıcı bir
yaşam tarzı geliştirmiştir. Protestan reformu, Katolik dünyanın kurduğu dinsel gerçekliğe
esaslı bir başkaldırıydı ve ortaya çıkan sonuçları itibariyle hem kurumsallaşmış Kilise
otokrasisini çözüyor hem de Tanrı ve kulların konumunu yeniden belirlemeyi talep ediyordu.
Bu nedenle reform Batı Kilisesi’nde siyasal, ekonomik ve toplumsal etkileriyle Hristiyanlığın
üç ana kolundan biri olan Protestanlığın ortaya çıkmasına yol açan bir dinsel devrim olarak
değerlendirilmekteydi. Öncüleri arasında yer alan Martin Luther ve Jean Calvin Kilise
aristokrasisi ve kurumlaşmış hiyerarşisine açıkça başkaldırmışlardı. Katolik Kilisesi’nin
yapısı ise oldukça karmaşıktı. Yüzyıllar boyunca Kilise, özellikle de papalık makamı Batı
Avrupa’nın siyasal yaşamıyla iç içe geçmişti. Bunun sonucunda ortaya çıkan siyasal entrika
ve manevralar, Kilisenin durmadan artan gücü ve zenginliğiyle birleşince Kilise ruhani bir
güç kaynağı olarak yozlaşmaya başlamıştı. Endülijans uygulaması ve kutsal emanetlerin satışa
çıkarılması ile din adamları arasındaki yolsuzluklar dindarların sömürülmesine ve Kilisenin
manevi yetkisinin zayıflamasına neden olmuştur. Bu nedenle ortaya çıkan dinî literatür içinde
Protestanlığın İslam dünyasında ortaya çıkmasının imkânsızlığına Katolikliğin gerçekliğinden
yola çıkılarak ısrarlı bir gönderme yapılır. Bu yaklaşımlara göre Protestan çağrısı haklı bir
çabadır; çünkü Katolik ilahiyatı Hristiyanlığı rayından çıkarmıştır. Dolayısıyla reformun
insani tabiatı kabul edilemezse de Katolik yapı bunu zorunlu kılmıştır. Böylece Protestanlık,
284

sekülarizasyona tarihsel açıdan kesin bir başlangıç oluşturmuştur. Her ne kadar reformizm
inananları dünyevi faaliyetlere yönlendirse de bu aslında Protestan düşüncenin tam manasıyla
İslamicesi bile sayılamaz. Dahası İslam reformizminin ille de tek bir ekonomik ve siyasi
hedefe yönelmiş sistematik ve rasyonalize bir davranış ortaya koyduğu da söylenemez.
Ancak modern İslam eğilimleri içinde reformasyonla ilişki kurabileceğimiz bağıntılar
da yok değildir. Bu bağlamda Weber’in Protestan ahlakını, Batı’da ortaya çıkan kapitalist bir
toplumun çok önemli bir söz dağarcığı olarak nitelendirmesi ile İslam’ı modern anlamıyla
ihya etme düşüncesinin temel konuları arasında ilginç paralellikler bulmak pekâlâ
mümkündür. Her iki hareket de ayinselcilik ve mistisizmin karıştırmalarından kurtulmuş bir
ilkeler bütününe ulaşmak için kutsal kitaplara dönmüşlerdir. Sonuç çilecilik (asketizm),
aktivizm ve sorumluluk salık veren bir takım güdülerdir. Gerçi bu güdülerin özenle
işlendikleri toplumsal bağlamlar birbirlerinden önemli ölçüde farklıydılar. Örneğin; İslam
reformu dışsal askerî ve kültürel tehdide bir tepkiydi. Osmanlı üstünlüğünün çözülmesi
bağlamında İslam reformu, dışarıda doğan ve ithal edilen kapitalizmin sosyal sonuçlarını
meşrulaştırmak ve haklılaştırmak için Avrupalı fikir ve kurumları var olan kültürel
kavramlara tercüme etmeyi içeriyordu. Reform, fikir önderlerini zamanın Avrupa düşüncesine
kılavuzluk eden ilkelerle eşit kılınacak şekilde, İslami kavramları aşamalı bir biçimde
yorumlamaya yöneltmişti. Öyle ki İbn Haldun’un umranı (İlm-i Umran), giderek Guizot’un
uygarlıkına, Maliki fıkıhçıların ve İbn Teymiyye’nin maslahatı, John Stuart Mill’in
faydasına; İslam fıkhının icmaı da demokratik kuramın kamuoyuna dönüşmüştü. O hâlde
İslam’ın Protestan ahlakı da olsa olsa ancak bir kopya olabilirdi. İslam reformunun başlıca
liderleri ya Avrupa’da eğitim görmüşlerdi ya da Avrupalı çözümleme geleneklerini çoktan
kabul etmişlerdi. Onlar modern dünyanın anlaşılabileceği bazı hazır kalıpları ve düşünsel
çerçeveyi Paris’te ve diğer Batılı şehirlerin entelektüel ve kültürel birikiminden edinmişlerdi.
Bir anlamda İslam reformunun üstatları Rousseau, Comte, Spencer ve Durkheim’dı. Weber’in
fikirlerinin İslam reformuyla doğrudan bir bağlantısı olmasa da Protestan ahlakına ilişkin tezi
kabaca İslam toplumuna uygun görülmeye başlanmıştı. Çünkü Müslüman reformistler,
modern ve akılcı bir topluma ait bir Avrupalının görüşünü kabul etmeye başlamışlardı.
Modern İslam’da Protestanlık teması, Bryan Turner’in de vurguladığı gibi farklı iki
kültürel geleneği uzlaştırmanın bir yolu olarak geleneksel İslam’ı yeniden yorumlamak için
dışsal bir tehdide karşı Avrupalı kavramları kullanan cevaptır. Bu yolla İslam toplumu hem
toplumsal değişimi meşrulaştıran hem de bu değişimin kendisinden beslenebileceği
motivasyonu sağlayan bir terminoloji edinmiştir. Aslında İslam reformunun iki yönünden
birincisi, Batılılaşmış bir söz dağarcığına sahip olması; ikincisi ise, toplumsal dayanışmaya ve
asabiyete vurgu yapılmasıydı. Kitlelerin toplumsal değişim sonucu yabancılaşmamaları için
onlara geleneksel İslami kavramlarla gitmek gerekiyordu. Yenileşmiş İslam, geleneksel
olanla yeni olanın garip bir karışımıydı. Bir anlamda yeni güdüler bir dönüştürücü ahlak
oluşturmuyordu çünkü onlar uzun süren bazı İslami argümanları tekrarlamaktan başka bir şey
yapmıyorlardı. Reformcuların karşılaşmak zorunda kaldıkları, çağlar boyu İslam felsefesinin
merkezî konularından biri olagelmiş olan sorun şuydu: Eğer İslam akılcı ise o hâlde vahyin
değeri nedir? İslam tarafından bildirilen gerçekler akılcı bir yoklamayla kavranabiliyorsa, o
takdirde Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin anlamı yeni izahlar mı gerektirmektedir?
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Modern reformcular bu soruları cevaplamaya kalkarken geleneksel İslam felsefesinin birçok
klasik boyutunu kabul ettiler.
Yine de modern reformcu düşüncenin temellerini, modernlik öncesi ıslah
hareketleriyle ilişkilendirmek âdet olmuştur. Bu nedenle 19. ve 20. yüzyılın en önemli modern
öncesi düşünürlerinin tasfiyeci-reformist bir evveliyattan gelmeleri bir tesadüf değildir.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu hareketlerin üzerinde ısrarla durdukları temel husus,
kelimesi kelimesine Kur’an ve Sünnete geri dönmek olduğundan, bu ilerici düşünme
yolunda kesin bir engel olarak görünmektedir ve gerçekten reform istemeyen çok sayıda
reaksiyoner ya da ihyacı bütün bu hususlarda modernist düşünceye karşı gelmektedir. Yine de
tüm modern öncesi ıslah çalışmalarının toplu içtihat çağrısı, işine başlaması için, moderniste
gerekli ilhamı sağlamıştır. Nihayet çağdaş dünyadaki İslamiyet yorumu, onu Batı’nın
ekonomik ve siyasal değerleriyle uyumlulaştırmak isteyenlerden yedinci yüzyıldaki özgün
modele (Asr-ı Saadet) geri dönmeyi arzulayanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Yanı sıra İslam, modern çağda muayyen yerel şartlardan etkilenen birey ve grupların spesifik
hedef ve amaçları ile modern gelişmenin dinamikleri ve İslami geleneğin sürekliliği
arasındaki etkileşim alanı olarak da görülmektedir.
Bu bağlamda geleneksel Selefilik düşüncesi de modern İslam düşüncesinin ana
temaları arasına çekilmiş, amaçları farklı olsa da aynı argümanlar başka niyetler için yeniden
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Vahhabilerin ihya girişimi özellikle önemlidir.
Afgâni’nin Abduh üzerinden İslam dünyasında yaydığı Pan-İslamist ihya girişimi de içinde
taşıdığı bariz çelişkilere rağmen modern İslam düşüncesinin billurlaşmasında ve önemli konu
başlıklarının sistematize edilmesinde oldukça belirleyici olmuştur:
Farklı reformcu gruplarca takınılan farklı tavırlar olmuşsa da Avrupa hâkimiyetine
yönelik İslami tepkilerde her zaman hâkim bir tema vardı. Bu tepki gerçek İslam’ın kendi asli
tezahürleri itibariyle modern sanayi uygarlığıyla uyuşabilen aktivist, dünyevi ve sosyo-politik
bir ahlak anlayışı olduğunu fakat bu saf İslam’ın yabancı ilavelerle bozulduğunu ifade
ediyordu. Hristiyanlar başarılıydı çünkü maddeci bir zihniyet uğruna dinlerini rafa
kaldırmışlardı; İslam geriliyordu. Çünkü Müslümanlar da özgün İslam ahlakını rafa
kaldırmışlardı. Gerçek Müslüman olmak için, İslam’ı geleneğin akla ters ilavelerinden ve
yabancı etkisinden kurtarmak zorunluydu; ta ki reformcular tarafından bilim ve sanayi
uygarlığıyla tamamen uyumlu görünen gerçek ve saf İslam’ı buluncaya kadar. Buna göre,
hem İslam’ın hem de modern toplumun düşmanı Selefin İslam’ına tasavvuf tarafından
sokulan kadercilik, taklit ve pasiflik gibi bir takım tavırlardır. Tıpkı Avrupa püritanizminin,
mistisizm ve ayinselciliği dindışılık ve siyasi mutlakıyetçilik ile özdeşleştirmesi gibi İslam
püritanistleri de tasavvuf mistisizmini Müslüman toplumun siyasi hastalıklarıyla
ilişkilendirdiler. Reformculardan bazıları, özellikle Muhammed Abduh ve Reşid Rıza doğru
ve yanlış mistisizm arasında bir ayrıma gittiler. Onlar içsel teslimiyet, vicdan arayışı ve kişisel
ibadete düşkünlüğü öğreten mistisizmi reddetmezken tasavvuf şeyhlerinin kerametlerine körü
körüne bir bağlılığı da reddettiler. Dinî bakımdan tasavvuf Sünni İslam’ın saf geleneklerini
bozan inanç ve uygulamaların İslam’a girişinden sorumlu tutuldu. Sosyal bakımdan ise
tasavvuf yüzyıllardır Ortodoks eleştirilerin nesnesi olagelmişti; fakat sûfi mistisizminin
çağdaş reddi için yeni bir vurgu söz konusuydu.
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Böylece ilk reformatörler sûfi pasifliği ile hakiki İslam’ın aktivizmi arasında isnat
ettikleri karşıtlık üzerinde çok fazla durmuşlardır. Cemaleddin Afgâni’nin Kur’an’da özellikle
önemsediği ve üzerinde ısrarla durduğu ayet, gerçekten bir topluluk kendi nefislerinde
olanları kendileri değiştirmedikçe Allah, o toplulukta olanları değiştirmez (Ra’d, 11)
ayetidir ve o bu ayeti, insanların başından beri toplumsal değişimin sorumluları olduğunu
kastetmek üzere yorumlamayı tercih etmiştir. Aslında etkili bir aktivist olarak Afgâni’de yeni
bir külliyat geliştirmekten çok Müslümanları köhnemiş ve köhneleştirici bir bilgilenme
sisteminin boyunduruğundan kurtararak, halkı ve seçkinleri bilinçlendirmek amacıyla siyasal
ve kültürel bir hareketliliği canlandırma çabası belirgindir. Ancak bu eğilimleri dikkate
alındığında İslam’ın Afgâni için bir amaç mı yoksa bir araç mı olduğu sorusuna cevap vermek
de zordur. Afgâni’yle birlikte netleşmeye başlayan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren,
İslamiyet çerçevesinde Müslüman dünyanın geri kalmışlığı üzerinde düşünce çabasının ortaya
çıkardığı bu yaklaşımlarda, İbn Teymiyye ve İbnü’l-Cevzi’nin açmış olduğu kanallar
kullanılarak, Kur’an ve Sünnetin mecrasına ulaşma ve bu süreci bir arınma, uyanma ve
canlanma niyetiyle güçlendirme talebi hâkimdir. Sonuçta Yeni Selefilik şeklinde biçimlenen
bu arzu geri kalmışlığın bütün gerekçeleriyle hesaplaşacak ve çözümü İslam’ı
modernleştirmekte bulacaktır. Şah Veliyyullah, Muhammed bin Abdülvahab, Eş-Şevkani,
Es-Senûsi, Cemâleddin Afgâni, Şeyh Muhammed Abduh ve Bin Bâdis bu uyanışın öncüleri
arasında yer almaktadır.
Özellikle Cemaleddin Afgâni, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza tarafından temsil
edilen bu hareket geleneği, tasavvufu ve öteki dinlerle yakınlaşmayı reddedişiyle dikkat
çekecektir. Bizatihi ulema geleneğini taklidi olduğu kadar belli düzeyde bir sistem sahibi olan
mezhep, felsefe, tasavvuf ve ruhbanlık gibi kurumları ve dine sonradan eklendiğini iddia
ettikleri her şeyi reddederek geleneksel hâleflerinin önüne geçmişlerdir. Afgâni’nin tezi
Muhammed Abduh ve öğrencilerinde açıkça yankı bulmuştur. Ne var ki Selefilerin dilinde
ıslah, modernliğin benimsenmesinden çok modernlik üstüne düşünmeyi sağlayacak olan
Peygamberin Sünnetine dönüşü öncelemektedir. Genellikle İslami reformcular veya İslami
modernistler olarak bilinen Afgâni, Abduh ve onların çağdaş izleyicilerinden oluşan yazarlar
grubu ancak İslami konularla ilgilendikleri için İslami olarak adlandırılabilirler. Kişisel
dindarlıklarının derecesiyle toplumsal ve siyasi fikirlerinin yönelişi arasındaki irtibat çoğu kez
önemli ölçüde değişir. Fakat İslami reformcular genellikle bir inanç sistemi olarak İslam’ın,
kendisini zamanın ve mekânın gerektirdiği değişikliklere etkin biçimde uyum gösterebilecek
kadar geniş ve esnek olduğunu savunma eğilimindedirler. Yine de bunlar geleneksel ihya ve
tecdidin açtığı yolu kullanmakta oldukça ısrarlıdırlar. Son tahlilde Selefiler ıslahat mantığını
sonuna kadar götürmekte ve daha önce yapılmış açıklamaları pek fazla dikkate almadan temel
metinlere (Kur’an ve Sünnet) yorum getirme hakkını ellerinde tutmak istemektedirler. İster
popüler ya da resmî isterse sentezci İslam’a karşı olsun, tecdit ve ıslahın vereceği cevaplar
artık hep aynı olacaktır: Birey ve İslam cemaatinin bir parçası olarak Müslüman, Kur’an ve
Peygamber’in Sünnetini titizlikle izlemelidir. Bu bağlılığı zayıflatan veya hafife alan herhangi
bir şey tecdit ve ıslah sürecinde bertaraf edilmelidir.
Bizde de devlet, ulema ve tarikat arasında uzun süreli bir ortaklık hâlinden sonra 17.
yüzyılda ilk kez modern dünyayla karşılaşma sonunda din-devlet sorunları üzerine çatışmalar
kendini göstermiştir. Özellikle bidat teriminin kapsadığı yenilik sorunu dinsel tartışmaların
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merkezindeki ana temalardan biri olmuştur. Bu tartışmalarda ulemayla meşâyih modernliğin
ortaya çıkardığı problemlerle ve yeni durumlarla ilgili olarak birbirlerini sorumlu tutarlarken;
devlet de gerek ulema gerekse tarikat ileri gelenleri üzerindeki baskısını gittikçe sertleşecek
bir şekilde artırmıştır.
Türk modernleşmesinin öncüleri de İslam’ı Osmanlı imparatorluk uygulamaları
içindeki bu gerilim ekseninde karşılamışlardır. Aslında Türk modernleşmesinin Tanzimat’la
başlayan yönüyle Atatürk önderliğinde Cumhuriyetle birlikte başlayan yönü arasındaki
farklılığa, birbirini izleyen sürekliliği yadsımaksızın dikkat kesilmek gerekir. Osmanlı
modernleşmecilerinin temel çabası, arka arkaya gelen askerî yenilgilerle aşınan siyasal
güvenin tahkim edilmesi ve devlet-i ebed müddetin korunması için gerekli stratejileri bir an
önce devreye sokmaktır. 1683’te Viyana kapılarından geri dönen Osmanlı ordusunun
başarısızlığı ile başlatılan ve iki asra yayılan tarihsel dönem, savaşlarla, siyasal arayışlarla ve
toplumsal hareketlilikle karakterize edilebilen bir süreçtir.
Osmanlı toplumunda ıslah terimi dinde modernleşme anlamına pek az kullanılan bir
terimdir. Terimin çoğulu olan ıslahat ise daha çok siyasal reform konularıyla ilgili olarak
kullanılmıştır. Osmanlının kaybedişler çağı bir dizi acil önlem talebini siyasi seçkinlerin
gündemine getirmiştir. Çöküşün sosyo-politiğini İslam’ın kaderinden ayrıştırmak her zaman
zor olmuştur. Çünkü devleti kurtarma fikri onunla aynileşen İslam’ı kurtarma fikrinden
bağımsız olamazdı.

11.3.1. Modern Türkiye’de Din
İslamiyet’in oluşturduğu çerçevenin değişmesi ve bir reformla yeniden düzenlenmesi
konusu, hem Cumhuriyet seçkinlerinin hem de aydınların önemli problemleri arasında yer
almıştır. Müslüman tanımının dinî ve sosyal içeriği, aydınlar tarafından özellikle Tanzimat
sonrasında devamlı olarak değiştirildiği hatta içten bir tanımlamadan çok dindışı gerekçelerin
doğurduğu müdahalelerle düzenlendiği sıklıkla gözlenmektedir. Bu kalıplar aracılığıyla, bidat
ve hurafeler şeklinde tanımlanan davranışların din ile ilişkisinin kesilmesine bağlı olarak,
sağlam ve ölçülü bir dindarlığın temelinin yeniden atılabileceği düşünülmüştür. Modern
Türkiye Cumhuriyeti gerçekte Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan öneriler içinde yer
alan Batılılaşmacı perspektiflerin bir sonucudur. İslamcı söylem yeni dönemde uzun vadede
etkili olamamıştır. Devletin modern talepleri doğrultusunda din ile ilişkileri yeniden
kodlanmıştır.
Atatürk’ün din konusundaki eğilimleri kadar dinin bu yeni koşullarda nasıl bir vizyona
sahip olması gerektiğine ilişkin siyasal tasarıları da mevcut tartışma ve çekişmelerle
irtibatlıdır. Nitekim İlk Meclis’in dinsel ilgilere fazlasıyla açık olduğu da çok iyi bilinen bir
durumdur. İslamcı söylemin hegamonik ağırlığı içinde dinin yeni bir retorikle canlandırılması
fikri başlangıçta kabul edilebilir bir yol olarak bu mecrada seçkinlerin dikkatini çekmiştir. Ne
var ki modern Türkiye ideallerinin gerçekleştirilmesinde dinin verili boyutunun yaratabileceği
olası sorunlar özellikle öne çıkarılmış ve din daha baştan kamusal alanın dışına çıkarılmak
istenmiştir. II. Mahmut tarafından başlatılan ulemanın bürokratikleştirilmesi böylece mantıki
sonucuna ulaşmıştır. Ulema giderek küçük memurlar hâline getirilirken dinî örgüt de artık
devletin bir dairesi olmuştur.
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Laikliği din ile devlet arasındaki ilişki ve irtibatın sınırlarını belirleyen bir prensip
olarak benimseyen dünyadaki birçok toplumda olduğu gibi Türkiye’de de İslam’ın geleneksel
bir motif ve daha ferdî olarak yaşanılan din olması yönünde güçlü bir siyasal irade ortaya
konulmuştur. Kamu hayatında veya kâinatın yapısı ve işleyişi hakkında giderek daha az önem
arz ettiği iddiasıyla din, sadece ahlaki ve psikolojik ihtiyaçları gidermeye yarayacaktır.
Tasavvufi merasimlerin ve türbe kültürünün gerilemesiyle de daha entelektüel ve hurafeci
inançlardan arınmış bir din tasarlanmıştır. Dinin kişisel boyutlarının düzenlenmesine ilişkin
stratejiler, bu arayış sonunda, siyasi yönlerinden arındırılmış hâldeki İslam’ın nasıl bir
gelişme kaydettiğini göstermeye yetmektedir. Ulus devletin kuruluş döneminde dinin önemi
resmî ideolojinin tesisinde yüklenen işlevsel rolüyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda İslam’ın
kendi başına taşıdığı mananın dışında, milli kimliğin gelişme aşamasında yerini aldığı da
görülür: Pek çok insan aslında inanmadıkları hâlde bile Müslümandırlar. Müslüman
kimliğine içerik sağlayan unsurlar vatanperverlik gibi milliyetçi fikir dünyasının kavramlarını
kapsamaktadır.
Birçok elit, İslam’ı eski mirasın asli olmayan unsurlarından kurtaracak ve onu yalnızca
modern değil, bütünüyle Batılı bir din yapacak gerçekten elzem bir Türk reformasyonu ümit
etmiştir. Osmanlı döneminde laikleşme savaşımının öncüsü sayılan Abdullah Cevdet de
çıkardığı İçtihat adlı dergide bazen açıkça din adamlarının siyasete karışmaması gerektiğini
yazıyordu. Cumhuriyet fikirlerinin temelinin atıldığı Meşrutiyet döneminin diğer Batıcı
matbuatı gibi İçtihat’ta da sonradan Cumhuriyet yönetimi altında başlatılmış birçok reformun
önerilmiş olduğunu görmek mümkündür: Tekke ve zaviyelere baskı yapılması, medreselerin
kapatılması, alfabenin Latin harflerine dönüştürülmesi, kadınların özgürleştirilmesi ve
geleneksel kadın giysisi çarşafın yasaklanması, İslami takke ve başlıkların yerine Batı tipi
şapkanın getirilmesi, Kur’an ve geleneksel dinî kitapların Türkçeleştirilmesi, vs.
Kemalist laikleşme reformları daha önce var olan sürecin hızlandırılmasından ve
radikalleştirilmesinden başka bir şey değildi. Buna rağmen din ile devletin birbirinden
tamamen ayrılması Cumhuriyet rejiminin yarattığı imkânlar dâhilinde bile tam olarak
başarılmış sayılmaz. Mustafa Kemal ve arkadaşları dinin gücünün tamamen özel ellere
bırakıl(a)mayacak kadar büyük olduğunun fazlasıyla farkındaydılar. Tam bağımsız dinî
kurumların, er veya geç rejime karşı gelebilecekleri ihtimalinden hareketle, kurulmalarına izin
vermekten kaçınılmıştır. Yöneticiler devletin dini sıkı bir denetim altında tutması gerektiğine
ilişkin inançlarını da kararlılıkla sürdürmüşlerdir. Gerçekleştirilen bir dizi reform gündelik
hayatın hemen her ögesini öteden beri inşa eden dinin görünürlüğünü kontrol altına almaya
yönelikti. Bu reformlarda gösterilen azim ve sebatkârlık oldukça dikkat çekicidir. Buna
karşılık gündelik hayatı dönüştürmeyi, siyasete yeni bir yön vermeyi, devleti Batılı anlamda
yeniden kurmayı hedefleyen yenilikler en kuvvetli direnci din bağlamındaki reaksiyonlardan
almıştır. Devlet elbette laik bir kurum olmalı ve din de vicdani ve kişisel bir tercih hâlini
almalıydı. Bu, dinin örgütsel ve kurumsal anlamda devletle olan ilişkisinin kesilmesi anlamına
gelmekteydi. Yanı sıra Cumhuriyet vatandaşlarının İslam’a karşı daha modern bir tutum
takınmaları da ümit edildi; yeni İslami dindarlık modern Katolik ve belki özellikle Protestan
dindarlığı ile Reformcu Yahudi dindarlığının sosyal ve duygusal özelliklerini de yüklenecekti.
Bu anlamda devlet bir dereceye kadar müdahalede de bulundu. 1924’ün laikleştirici
reformları, bu çerçevede dervişlerden ziyade ulemaya karşı yönelmişti; fakat laikliğe karşı en
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sebatkâr direncin ulemadan çok yaygın tasavvuf-tarikat geleneği içinden geleceği çok
geçmeden açık hâle gelmiştir.
Modern Cumhuriyet’in kurucu seçkinleri dini onu gündelik hayatı kontrol eden bir
referans sistemi olmaktan çıkaracak girişimlere fazlasıyla ağırlık verdiler. Gerçekte onların
asıl problemi Batılılaşma üzerinden gerçekleştirilecek bir modernleşme talebinin önündeki
tüm engelleri bertaraf etmekti. Böylece Tanrı vergisi ve değişmez addedilen kurumların
pekâlâ etkisizleştirilebileceği kanıtlamaya çalışılıyordu. Batı sekülerleşmesini izlemekle
İslam, ayrıca inanmayı seçme aykırılığıyla da karşılaşmak zorunda kaldı.

11.4. Dinde Reform: Niyetin İmkânları
Kuşkusuz Cumhuriyet’in din karşısındaki kararlı tutumu birtakım stratejilerle
gölgelenmişse de gerçekte onun ağırlıklı talebi dini olabildiğince yeni rejimin güçlü bir
sacayağı hâline getirebilmenin yollarını bulmaktı. Gerçi bu bağlamda öne çıkan tercih dinin
reforma tabi tutulmasıydı ama çok geçmeden böyle bir niyetin radikal uygulamalarının
beklenenden daha çok ağır bir maliyet üreteceği gözlenince, pratik çözümler yerine daha
köklü reformlarla projenin zamana yayılmasının önü açılması beklenmiştir. Cumhuriyet’in
kuruluş dönemi, başta Atatürk’ün düşünsel kompozisyonunu oluşturan entelektüel ilgileri
olmak üzere Osmanlı muhalif aydınlarının din konusundaki yaklaşımlarının da bir çetelesine
sahiptir. Ancak Kemalist seçkinci grubun temel sorunu İslamcıların kaygılarıyla paralellik arz
etmez. Din reformu konusunda en radikal çıkış İslamcılarla Batıcılardan değil Ulusçular
blokundan gelmiştir. Bu görüşü, bir ilahiyat ya da din sorunu olmaktan çıkaran ise Ziya
Gökalp’tir.
Cumhuriyet reformlarının bilinen mantığı dinin de bu koşullara uyum sağlamasını
önceleyen bir dizi stratejik operasyonun gerçekleştirilmesini gündeme getirmiştir.
Modernleşme politikaları bir yanıyla da dinin reformize edilmesini içermektedir. Kemalist
reformların amacı son tahlilde İslam’a modern ve rasyonel bir içerik sağlamaktı. Aslında
Cumhuriyet yönetimi kimi yanlarıyla İslamiyetten vazgeçmek istemeksizin modern çağın
ruhuna ters düşmeyecek bütün ögeleri benimsemeyi arzuluyordu. Öyle ki bu bağlamda İslami
ibadetlerin pratik ayrıntıları bile Batı yönelimli reformlardan nasibini alacaktı. Bu nedenle
Cumhuriyet Türkiyesi, modern bir toplumun gereklerinin yerine getirilmesi için İslamiyet’in
sınırlarını alabildiğince zorlayan bir ulus devlet olma özelliğine sahiptir. Dinî reform projesi
adıyla gündeme gelen girişim de son tahlilde dinin konumuna ilişkin bu düzenlemeleri
içermektedir. Reformist düzenlemeler birçok amaca birden hizmet etmiştir. Kuşkusuz bu
girişimler Fars-Arap miras unsurlarının reddini ve Batılı yaşam düzeninin kabulünü sembolize
ediyordu. Örneğin; şapka devriminin anlamı kesinlikle böyleydi. Laik Cumhuriyetten
beklenen, prestij ve etkilerini bertaraf etmek zorunda olduğu dinî sınıfların görünürlüklerini
özellikle azaltmaktı. Şapka örneğinde olduğu gibi sembolik değer yüklü bir giyim tercihinin
yasal bir statü içinde değerlendirilmesi psikolojik bir darbe olarak da hizmet görmüştür. Yeni
alfabenin elde ettiği sonuç da benzer biçimde değerlendirilebilirdi. Her şeyden önce bununla
reformun psikolojik olarak tamamlanmış olması ve artık bundan geri dönmenin imkânsız
olduğunun garanti altına alınması hedeflenmişti. Osmanlı yazılı mirasına ait tüm basılı kitap
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ve eserlerin devam eden Cumhuriyet çocuklarının meçhulü olarak kalması reformun uzun
vadeli sosyo-kültürel sonuçlarından biridir.
Modern Türk Devleti’nin dinde reform çabası, geleneksel ihya, tecdit ve ıslah
düşüncesinin açtığı kulvarda Protestan reformunun kazanımlarını yeniden ele almayı kapsar.
Bu bağlamda din reformuyla toplumun yeniden yapılandırılması amaçlanmış, dinden de bu
koşullarda yeni roller üstlenmesi beklenmiştir. Reform düşüncesinin yol verdiği bu yenilikler
İslam’ın çağdaşlaştırılması ve ulusallaştırılmasında bir basamak olarak da görülebilir. Nitekim
bazı araştırmacılar bu strateji ile İslam’ın ruhani içeriğinin Türkleştirildiğini ifade
etmekteydiler.
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, 1924’ten sonraki yasal düzenleme ve resmî
çıkışlarının istinat ettiği fikirlerle bir Türk İslam’ı yaratma imkânını aradıkları açıktır. Ne var
ki sonunda, İslam ile Türk ulusçuluğunun çelişkili yanları tecrübeyle sabit bir şekilde fark
edilmiştir. İslam, toplumsal bağdaşımın temel unsuru olarak reddedildiyse de dini devletten
radikal bir biçimde ayırmanın mümkün olmadığı görülmüş ve kurumsal din ile ilgili olarak
Ziya Gökalp’in mümkün gördüğü şekilde Hristiyan Kiliselerini andıran özerk bir yapı
tesisisinden sakınılmıştır. Bunun yerine İslam’ın devlet denetimi altında tutulması tercih
edilmiştir. Dinî istemlere ilişkin her türlü siyasal etkinlik sıkı bir resmî markaj altına alınarak
siyasal arenanın dışında tutulması sağlanmıştır. Gökalp’in görüşleri devletin İslam’la olan
ilişkisini belirlemesinde büyük oranda rehberlik etmiştir. Buna göre İslam’ı özel hayatla
sınırlı bir dine dönüştürme girişiminden vazgeçilmemiştir. Bu meyanda fiilen hâlâ bir kamu
görevlisi olan Şeyhülislamlık makamı kaldırılmış ve onun işlevlerinden geri kalanlar daha alt
düzeydeki bir devlet dairesine aktarılmıştır. Yanı sıra tarikatların faaliyetlerine ve geleneksel
dinî eğitime son verilmiş evkaf üzerindeki denetim devlete devredilmiştir.
20 Haziran 1928’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dinin bilinen ve
yaşanan biçiminden tamamen farklı olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde anlaşılabilecek bir
tasarı metin Fuat Köprülü’nün başkanlığındaki bir komisyonun önüne getirilmiştir. Kurul
üyeleri İsmail Hakkı Baltacıoğlu, M. Şekip Tunç, İzmirli İsmail Hakkı, Halil Halit, Halil
Nimetullah, M. Ali Ayni, Şerafettin Yaltkaya, Şevket, Arapkirli Hüseyin Avni, Hilmi Ömer
ve Yusuf Ziya Yörükan’dan oluşmaktaydı. Reformasyon fikri daha önce de Meşrutiyet
döneminde Yusuf Akçura, Celal Nuri ve özellikle Ziya Gökalp gibi ideologlar tarafından
çeşitli görüş ve önerilerle işlenmişti. Raporda yer alan ve Gökalp’in etkisini açıkça gösteren
en önemli öneri dua, hutbe ve ayetlerde Türkçenin kullanılması, mabetlerde ibadet esnasında
müzik aletlerinden yararlanılması, vaazların daha öğretici ve yeni fikirler esas alınarak
hazırlanması suretiyle camii hizmetlerinin geliştirilmesi olmuştur. Komisyon üyelerinin
birçoğu tarafından da kabul edilmeyen önerilere hükümet de muvafakat etmemiş ve daha fikir
sahasındayken geri çekilmek zorunda kalmıştır. Ezan ve hutbenin Türkçeleştirilmesi,
Kur’an’ın çevirisi, camilerde enstrümantal müzik çalınması, dinî kitapların Türkçe olarak
zamanın ruhuna uygun biçimde hazırlanması gibi önerilere daha alt perdeden de olsa
Osmanlı dönemi Batıcı aydınlarının makalelerinde ve özellikle de Abdülaziz dönemindeki
Genç Osmanlıların yazılarında rastlamak mümkündü.
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Dinde reform raporu, dinin bir toplumsal kurum olduğunu açıkça belirtmekle başlar;
buna göre diğer toplumsal kurumlar gibi din de toplumsal hayatın gereklerini karşılamalı ve
değişime ayak uydurmalı idi. Bundan dolayı, Türk demokrasisinde din, muhtaç olduğu
hayatiyet ve ilerlemeyi de göstermeliydi.
Raporda şunlara da yer verilmekteydi: Modern toplum görüşleri karşısında böyle
bir reformu bunun için hazır olan zemin ne kadar büyük olursa olsun mistik ve
irrasyonel unsurların çalışmasından beklemek hemen hemen imkânsızdır. Dinî hayat,
ahlaki ve iktisadi hayat gibi diğer kurumlarla ahenkli olacak bir şekilde bilimsel esaslar
üzerinde yeniden düzenlenmelidir. Bu amacın gerçekleşmesi için komisyonun tavsiyeleri şu
dört başlık altında gruplanmıştı. İlk olarak ibadet şeklinde, oturacak sıraları ve gardıropları
ile temiz ve düzenli camilere duyulan ihtiyaçtan bahsedilmekteydi. Halk buralara temiz
ayakkabılarla girmek zorunda olmalıdır. İbadet dili hakkındaki ikinci başlıkta, din dilinin
Türkçe olmasına, bütün dua ve hutbelerin Arapça değil ulusal dilde olması gerektiğinde ısrar
edilmekteydi. İbadetlerin niteliği hakkındaki üçüncü başlıkla ise ibadeti güzel, ilham verici
ve ruhani bir tarzda yapmanın çareleri aranmaktaydı. Bunun için camilerin yetiştirilmiş
müzisyenlere ve ayrıca müzik aletlerine de ihtiyacı vardı: Modern ve kutsal enstrümantal
müzik ihtiyacı acildir. Dördüncüsü ve sonuncusu ibadetin düşünce yanı üzerinde
durmaktadır. Basılı hutbe dizileri yerine ancak gerekli felsefi eğitimi görmüş vaizlerin vermek
yetkisinde olacağı gerçek bir dinî rehberlik önerilmekteydi.
Böylece hazırlanan layihada, tapınmanın biçiminde, dilinde, görünüş ve duyuluşunda,
söylevlerin içeriğinde değişiklikler yapılması öngörülmekte ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların
da bu önerileri izleyeceği belirtilmektedir. Ancak, yeni Türkiye din sahasında yalnız yeni
bir vicdan imtihanının değil, bütün esir ve geri olan İslam kavimlerinin hürriyet ve
telakkisinin de bir mürşidi olacaktır umuduyla sunulan bu tasarı, zamansız bulunarak
uygulamaya konulmamış, hatta bu reform planı yüzünden doğan müthiş heyecan, hükümeti
onu inkâra ve sonunda da komisyonu dağıtmaya bile mecbur etmiştir. Böylece camideki
ibadeti Türkçeleştirme teşebbüsü baş gösteren muhalefet ve diğer siyasal nedenlerle terk
edilmiştir. Fakat bir noktada hükümet ısrarından yine de vazgeçmemiştir ve reform düşüncesi
dinî hayatı dönüştürmeye dönük yeni denemelerle devam etmiştir. Bu bağlamda örneğin ezan,
hutbe ve namazın asli dilleri dışında icra edilmesi için sivil-resmî teşebbüsler daha sonraki
yıllarda da tekrarlanmaya devam etmiştir. Nitekim dinî hayatın yeniden tanzimine ilişkin
önerilerin fikir önderi ve Türk milliyetçiliğinin teorisyeni Ziya Gökalp de yıllarca önce, Türk
camilerinin minarelerinde okunan ezanın Türkçe okunmasını istemişti:
Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar manasını namazdaki duanın
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!
Gökalp, İslami örfün ve kültürün daha derinlemesine incelenebilmesi için yasaların
toplumsal kökenleri bilimi (içtimai usulü fıkh) adını verdiği yeni bir bilim dalının
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yerleştirilmesini önermekteydi. Hatta Gökalp, bu teorisine dayanarak çok kapsamlı bir dinsel
reform da önermişti. Onun amacı,
1. Din ile devleti ayırmak,
2. Dini Doğu kültüründen ayırarak İslamiyet’in temel değerlerinin Batı uygarlığı ve
ulusal Türk kültürü ile birlikte devam ettirilmesine olanak sağlamaktı.
Açıktır ki Kemalist hükümet de devlete yeni değerler kazandıracak, yenilenmiş ve
Türkleşmiş bir İslam yaratmaya çalışıyordu. Aslında din reformunun gerekliliği üzerindeki
isteklerine rağmen, Batıcıların bu yolda olumlu ve yapıcı bir programı yoktu. Kimileri dinsel
kurum ve kurallarda modernleşme olanağının yokluğuna inanıyordu. Din ile hiç ilgisi
olmayan işlerin bile küçük vesilelerle dinî bir sorun hâline getirildiği bir yerde dinde reform
nasıl yapılabilirdi?
Böylece 1925-1928 arasındaki Kemalist reformlarla başlayan laiklik dalgası 1945’te
doruk noktasına ulaşana değin tüm eğilimleriyle Türkiye’de toplumsal yaşamın birçok
yönünü sarsmaya devam etmiştir. 1949’da okullara seçmeli din eğitiminin konulmasıyla
birlikte, bu dalga yatışmaya ve sakinleşmeye başlamıştır. 1949 yılı o zamana kadar süren
laiklikte bir ılımlılık döneminin başlangıcı sayılmaktadır.
Son tahlilde Türk reformasyon projesinde din konusu çoğu kez bir sorun olarak ele
alınmış ve manevi hayatın verili şartlar altında bir düzene kavuşturulmasına çaba
harcanmıştır. Ne var ki bu çabanın referans sistemi bir hayli muğlaktır ve bu nedenle de
toplumsal muhalefetin dini dokunulmaz ilan eden refleksleri karşısında ihya, tecdit ve ıslahın
işlevsel ağırlığına sık sık başvurmak gerekmiştir. Öte yandan dinin yeni koşullar karşısındaki
yeterliliğine ilişkin geleneksel kabuller yerini dinin yeni soru(n)larla uyumunu bir problem
olarak gündeme getiren arayışlara bırakmıştır. Bu arayışlar da sonuçta dini yeni koşulların bir
nesnesi hâline dönüştürecek şekilde, onu bir dizi operasyonun müdahalesine açık bir hâle
getirmiştir. Bu bağlamda Türk din reformu tamamlanmamış bir projedir ve söz konusu
niyetten kaynaklanan müdahale hakkı hâlâ devletin elindedir; din konusunun önemli bir sorun
niteliğine büründüğü her seferinde onun yeni bir dinamizm kazanması da mümkündür.
Öte yandan gerek Protestan reformunun doğası gerekse Türk modernleşmesindeki
reformist eğilimlerin yapısı İslam üzerine konuşan herkesi ciddi düzeyde etkilemeye devam
etmektedir. İhya, tecdit ve ıslahın çarpıtılan anlamı reformcu modernist ilgiyle bütünleşmiştir.
Bu nedenle gerek seküler Türk deneyiminin İslam karşısındaki vaziyetine ilişkin arayışlar
gerekse tüm dünyada gelişme emaresine sahip olan İslami hareketlerin enerjisi kendilerini
ifade ederken yeni kavramsal şemalara duydukları ihtiyacı saklamamaktadırlar.

293

Uygulamalar
1)

“Tecdid Hadisi” inceleyiniz.

2)

Modern İslam anlayışlarının ihyacı karakterlerine dikkat ediniz.

3)

Abduh ve Afgani’nin kişisel biyografilerini inceleyiniz.

4)

“Dinde reform” sürecinde ortaya çıkan tartışmaları inceleyiniz
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Uygulama Soruları
1)

Katolik-Protestan geriliminin kökenleri hakkında bilgi veriniz.

2)

Türk reformasyon projesi başarıya ulaşmış mıdır? Tartışınız.

3)

İslamcılık düşüncesinin farklı kaynaklardan beslenen yönlerini karşılaştırınız.

4)

İçtihat kapısının kapatılması ifadesiyle ne kastedilmektedir?

5)

İslam reforme edilebilir mi? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reformasyon ve din başlığı altında Müslüman dünyasında gündeme gelen
ihya, ıslah ve tedcdid kavramları ele alınmıştır. Yeni dünyanın değerleri karşısında farklı bir
sosyal gerçeklik dünyası olarak İslam’ın konumu sıklıkla tartışılmıştır. İslam’ı yeni
zamanların modern evreni içinde yeniden varetme heyecanı kendine özgü bir reform
kavramını devreye sokmuşlardır.
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Bölüm Soruları
1)
İhya kavramını bugün bilinen anlamıyla aşağıdaki isimlerden ilk kez kim
kullanmıştır?
a)

İmam Gazali

b)

İbn Teymiyye

c)

Farabi

d)

Biruni

e)

Muhammed Abduh

2)
Aşağıdakilerden hangisi “içtihat kapısı” kavramına yüklenen siyasi-dinî
anlamları içermektedir?
a)
İçtihat kapısının kapanması İslam toplumlarda durağanlığın temel nedenleri
arasında yer almaktadır.
b)
İçtihad kapısının açılması yönündeki entelektüel heyecan genel toplum
tarafından ihtiyatla karşılanmıştır.
c)
açmıştır.

İçtihat kapısının kapanması Müslüman Orta Çağı’nın ortaya çıkmasına yol

d)
İçtihat kapısının kapanmasının nedeni gerekli koşullara sahip alimlerin artık
mevcut olmamasıdır.
e)
3)
değildir?

Hepsi.
“İslami uyanış” kavramında temel motivasyon aşağıdakilerden hangisi

a)

Batı karşısında yaşanan kayıplar geleneğe dönerek ancak giderilebilir.

b)

İslami uyanış dinin asli unsurlarına geri dönmeyi gerektirir.

c)

İslami uyanışın önündeki engellerin başında “gelenek” gelmektedir.

d)
Uyanışın başarıyla tamamlanabilmesi için yaşadığımız zaman dilimini kendi
gerçekliği içinde okumak gerekir.
e)

İslami uyanış modern bir fantezidir.

4)
Dinde yenileme fikrinin kökleri aşağıdakilerden hangisine kadar geri
götürülebilir?
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a)

Nahda Hareketi

b)

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluşu

c)

Tanzimat Fermanı

d)

Protestan din reformu

e)

Türk din reformu

5)

Aşağıdaki isimlerden hangisi modern ihya düşüncesi içinde yer almamaktadır?

a)

Muhamed Abduh

b)

Muhammed İkbal

c)

Ahmet Hamdi Akseki

d)

Cemaleddin Afgani

e)

Hasan Basri Çantay

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)e, 4)d, 5)e
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12. STATÜ, KARİZMA VE DİNSEL İTİBARIN GÖSTERGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde statü, karizma kavramları etrafında dinsel itibarın göstergeleri ele
alınacaktır. Türkiye örneğinde şeyh, seyyit ve mollanın ortaya koyduğu temsil ve karakter
üzerinden dinsel itibar kavramı ele alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Genel sosyolojik literatürde statü ve karizma kavramlarının amlamları nelerdir?

2)

Peygamber ve karizma ilişkisi hakkından neler söylenebilir?

3)

“Şark modernleşmesi” kavramından ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İtibar Farklılaşmaları

Toplumsal itibar,
terminolojik farklılıklar
içinde öğrenilir.

Karizma, İtibar ve Dinsellik

Karizma, itibar ve dinsellik
kavramları öğrenilir.

Şark Modernleşmesi: Din,
Gelenek ve İktidar

İslam dünyasında
modernleşme serüveni belli
başlı boyutlarıyla kavranır.

Devamlılık ve Derin
Dindarlık: Göstergeler

Bölgesel ölçekte derin
dindarlık göstergeleri
kavranır.

Şeyh: Dinsel İtibarın
Klişeleşmesi

Şeyhin sosyal ve manevi
misyonu kavranır.

Seyyit: İmtiyazlı Dinî
Soyluluk

Seyyidin sosyal ve manevi
misyonu kavranır.

Molla: Manevi Bilgi ve
İktidar

Mollanın sosyal ve manevi
misyonu kavranır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Rol, statü ve karizma gibi
itibar kategorileri
aralarındaki farklar dikkate
alınarak dinsel bağlam
içindeki karşılıklarıyla
incelenir.
Karizma, itibar ve dinsellik
bileşenleri modernleşme
sürecindeki değişimi esas
alınarak değerlendirilir.
Dinle gelenek ve siyasal
iktidar arasındaki rol
paylaşımları Türkiye
örnekliği içinde
değerlendirilir.
Derin dindarlığın sosyal
temsil alanına hangi kanallar
üzerinden yansıdığı
incelenir.
Şeyh prototipi dayandığı
sosyal gerçeklik içinde
tartışılır.
Seyyit prototipi yer aldığı
sosyal gerçeklik içinde
tartışılır.
Molla prototipi içinde yer
aldığı sosyal gerçeklik
içinde tartışılır.
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Anahtar Kavramlar
•

Anahtar statü

•

İtibar

•

Karizma

•

Lütf-ü İlahi

•

Molla

•

Rol

•

Seyyid

•

Sosyal ajan

•

Sosyal aktör

•

Statü

•

Şeyh
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Giriş
Dinsel itibar kavramı genel sosyoloji literatüründe sık sık kullanılan statü ve rol
kavramlarından bağımsız olarak ele alınamaz. Bu kavramlar dinî hayatın sosyolojisi ile temas
edebilmek için hayati önem taşımaktadır. Bölgeyi ve yine bu bölgede somutlaşan dinî
temsilleri gerçekçi bir yöntemle ele almak kendi içinde türlü niyet ve stratejilere gönderme
yapabilecek Batılı sosyolojik tahayyülatın terminolojisi karşısında daha özgün ve duyarlı
kalmak gibi bir yaklaşıma sahip olmayı gerektirmektedir.
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12.1. İtibar Farklılaşmaları
Dinsel itibarın kimi geleneksel gösterge ve kategorileri, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi örneğinde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bölgenin kendi içinde
ürettiği dinsel çeşitlilik de bu olgunun dinî-sosyolojik evrende incelenmesini gerektirecek
düzeyde yeni birtakım pratiklere fırsat vermektedir.
Böyle bir yönelimin, özellikle gelenekselden modernliğe geçişin fırtınalı serüveni
içindeki görünümleri ele alması beklenir. Hatta modernlikle birlikte dinselliğin belli birtakım
kırılma ve aşınmalar sonunda miadını dolduracağına ve temsil kudret ve siyasetini tamamen
yitireceğine ilişkin argümanın da sonuçlarını tartışmak gerekir. Böylece modernleşmenin
seyrinde görülen azami bir hız ve artış, geleneksel itibar kalıplarını, özellikle dinsel
itibar göstergelerini ne düzeyde korumuş, çarpıtmış ya da ortadan kaldırmıştır? gibi
sorular etrafında ortaya konacak verilerden hareketle, dinsellik ekseninde dinî yapıların
sürekliliğine/geçiciliğine ilişkin olarak ortaya atılan iddiaların gözden geçirilmesi mümkün
olabilir. Bugün özellikle Müslüman toplumların çoğunda artan bir yoğunluk içinde kendini
fark ettiren dinselliğin modernleşen sunumuna ve çeşitlenen dağılımına dikkat etmek
zorunludur.
Bölge dindarlığının bileşenlerinden biri olarak lider şahsında temsil edilen örneklik
biçimlerinin ele alındığı bu bölüm Sünni merkezli dinî yapılarda ortaya çıkan dinî itibar
kalıplarıyla sınırlandırılmıştır ve bununla Şafii mezhebiyle Hâlidi Nakşiliği çerçevesinde
odaklaşan tipolojilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Dinin bölgesel düzeydeki
göstergelerinde mezhebî bir eğilim olarak Şafiilik ve tasavvufi bir hayat tarzı olarak da
Nakşibendilik, açıkça belirleyici özelliklere sahiptir. Bu durum, dinselliğin organizasyonunda
da ciddi bir paya sahiptir. Bu çerçevede 19. yüzyıla kadar bölgede aktif olan ve yeterli bir
yayılım alanına sahip görünen Kadirilik ve onun sûfi organizasyonları da değerlendirme
alanının dışında bırakılmaktadır. Çünkü Kadirilik bölgesel düzeyde artık ikincil bir kategori
olarak işlev görmektedir. Yanı sıra bölgede yer alan Alevi ve Yezidi dinselliği de başka bir
başlık altında ele alınmayı gerektirmektedir. Sünni kategorik ayırımını genelde Şafii ve Hâlidi
Nakşibendiliği ile sınırlamanın önemli nedeni, ortaya çıkan dinsel görüntünün bölgenin
çeşitliliğini yansıtan bir bütünlük arz etmesidir. Böylece bölgede mevcut olan kutsal
otoritenin temsil ve takdimlerinin incelenmesi aracılığıyla, dinsel görüntüler, daha net bir
anlama çabasıyla çözümlenebilecektir.
Bölgenin toplumsal/tarihsel gerçekliği içinde somutlaşarak gündeme gelen ve yine
bölgedeki dinî ve etnik kimliklerin oluşumunda belirleyici özellikleriyle dikkat çeken Hâlidi
Nakşiliğinin yayılımı esas hareket noktası olarak kabul edilmektedir. Tarihsel olarak Mevlâna
Hâlidi Bağdadi ile birlikte, bölgede yer alan geleneksel yapılarda açık bir bütünleşme ve
dinsel itibarı önceleyen bir varoluş tarzı gündeme gelmeye başlamıştır. Kuşkusuz bu biçimler
kendi elitini ve hiyerarşik örgütlenmesini süreç içinde tamamlamış bunun yanı sıra süreç
içinde, dinsel itibarın kadrolaşmış önderleri de gündelik yaşamdaki yerlerini almaya
başlamışlardır. Sosyolojik tasvirin geleneksel kalıpları arasında yer alan avam-havas
farklılaşmalarının bile sonuçta dinsel statü dağılımında işlevsel bir role sahip olduğu
görülmektedir. Böylelikle ortak bir kültür, toplumsal beklenti ya da çıkarlarla birbirine
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bağlanan organizasyonlar giderek özgül hayat stilleriyle birbirinden farklılaşan gruplar hâline
dönüşmekte bu durum kendi aralarındaki tabakalaşmayı da hızlandırmaktadır.
Söz konusu temsillerin gözlenebileceği sosyal evrenin sınırlarını Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin coğrafi çerçevesi belirlemektedir. Kuşkusuz bu bölümlenme coğrafi ve
demografik aykırılıklarla da bütünleşen zihinsel bir imaj dünyasını yansıtmaktadır. Modern
Türkiye’nin sosyolojik anlamdaki farklı görünümleriyle bu bölge, aslında her seferinde
yeniden üretilen sosyal nitelikli bir tasavvur dünyası hükmündedir. Bu nedenle bölgede dinsel
itibarın göstergelerini inceleme çabası pek çok engelle yüz yüze gelmeyi göze almak
zorundadır. Aynı zamanda şiddet kaynaklı olağanüstü koşulların gündelik yaşamı ve
sosyolojik bagajı ağırlaştıran tarafları da dikkate alınmak zorundadır. Bu durum bölgenin
kendine has gerçekliğine duyarlı bir yöntem arayışıyla hareket etmeyi zorunlu hâle
getirmektedir. Bölgede dinsel aidiyetlerin dönüşümü ile birlikte dinsel itibarın temerküz ettiği
statü sahipleri değişik mülahaza ve kaygılarla kendilerini açığa vurmaktan kaçınmaktadırlar.
Ziya Gökalp’in yıllar önce vurguladığı gibi şifahi geleneklere ilişkin araştırmalarda
muhatabın tespiti konusunda hâlâ birtakım güçlükler söz konusudur. Toplumsal yapıda
süreklilik içinde kullanılan rol ve statü bildirimine rağmen, bu itibarın dayandığı meşruiyetin
özellikle kamusal alanda ortaya çıkardığı güncel, siyasi ve hukuki sorunlar, bu imajların resmî
anlamda dışa vurumunu çekingenliğe mahkûm etmektedir. Ancak bu bildirim, kolektif
hafızada anlamlılığını korurken modernlik evreninde bu tür ideal tiplerin konumu kanaat
önderliği gibi ifadeler aracılığıyla yeni imajlarla iç içe geçmektedir.
Bölgenin içsel yapısı karmaşık modernlik serüvenleri, siyasallaşma ve siyasal
görünürlüğün yükselmesi gibi birden çok dinamiğin etkisiyle gündeme gelen ve toplumun bir
kesiminin siyaseten ihmal edilip ötelelenmesinin telafisine dair beklentilerin yön verdiği
ayrılıkçı talepler bölgesel düzlemde her düzeyden aktörü etki alanı içine alma gücüne sahip
bir olgu olarak karşımızdadır. Bu nedenle gergin ilişkiler içinde kendini teşhir eden bu
eğilimler hususunda sadece tasvirle yetinmek mümkün değildir. Çünkü sosyolojik açıdan bir
aktörü anlamak için, onun kendi eylemlerini tasvir ettiği, haklılaştırdığı ve açıkladığı kavram,
terim ve kategorileri de anlamak gerekmektedir. Tipolojik anlamda farklılaşan ve değişik dinî
anlayışlardan kaynaklandığı bilinen yapıları da bu anlayışa bağlı kalarak incelemek gerekir.
Özel olarak dinsel itibar göstergelerinde kullanılan terminolojiyi ancak kendi bağlamları ve
kullanımları çerçevesinde anlayabiliriz. Bağlamlar terimleri doğuran ve anlamlı kılan
bağlardır. Toplumsal bağlamlar değiştikçe kavramlar da değişmektedir. O hâlde, toplumsal
tipolojilerin süreç içindeki dönüşümlerini de kendi bağlamlarına dikkat ederek ele almamız
gerekmektedir.
Kuşkusuz sosyolojinin imkânlarından yola çıkılarak ortaya konan tasvirlerle ulaşılan
veriler önemlidir, ancak bu bulguların farklı perspektifleri kullanan tarihsel, siyasal, teolojik
vs. argüman ve yorumlamalarla da karşılaştırılması gerekir. Çünkü sosyal yaşam dünyası,
sakinlerinin değer yargıları tarafından inşa olunmaktadır. Bu ise gözlemlerin daha derinlikli
bakış açıları ve disiplinlerle buluşmasını gerektirmektedir.
Toplumdaki yalnızca olumsuz anlam yüklenen görünüm, eğilim ve kategorileri
vurgulamayı önceleyen ve böylelikle daha çok farklılık ve çelişkilerin altını çizen bir gözlem,
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sorunu kavramaya ve tanımlamaya imkân vermemektedir. Bu nedenle sosyolojik bir gözlemle
ulaşılan sonuçların daha kapsamlı anlam arayışları içinde sınanması ve gerektiğinde yeniden
gözden geçirilmesi gerekmektedir.

12.2. Karizma, İtibar ve Dinsellik
Dinsel itibar kavramı hem dinselliği hem de itibarı önceleyen bir kavram şebekesi
içinde kullanılmaktadır. İtibar kavramı Müslüman toplumlarda tarihsel ve geleneksel atıflarla
iç içe geçmiş gibidir. Ancak bu kavramın bir ideal tip üretme konusunda statü ve rol
kavramlarının taşıdığı anlamlardan hepten bağımsız olmadığı, hatta bu kavramlarla kendi
içinde yapılabilecek bir karşılaştırmada da ilginç çıkarımlara ulaşılabileceği düşünülebilir. O
hâlde itibar kavramını toplumun dinî tasavvur dünyasındaki akrabalığından hareketle statü ve
rol gibi temsil gücü yüksek kavramlarla birlikte ele almak durumundayız.
Bilindiği gibi statü kavramıyla tümüyle toplumsal ve kültürel bir olguya atıfta
bulunulmaktadır. Toplumsal hiyerarşide somutlaşan, hak ve sorumluluk bakımından farklılık
gösteren durum ya da konumları yansıtan statü kavramı gerçekte zihinsel bir inşa olarak
işlemekte ve bu da toplumsal alandaki kişilerin yaptıkları değerlendirme dereceleriyle
oluşturulmaktadır. Toplum bilimlerinde statü kavramı, herhangi bir sosyal sistemde aynı yapı
içinde bulunan kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde kullandıkları karşılıklı davranış kalıplarını
içeren konum anlamında kullanılmaktadır. Statü bazen örtük de olsa haklar, sorumluluklar,
güç ve otoriteye ilişkin olarak saygınlık dağılımı, içinde bulunulan yer anlamlarında
kullanılmaktadır. Statü elde etmeye çalışmak gibi sosyal sistemde saygınlık dağılımında
ulaşılan yüksek mevkileri ifade etmek için de aynı kavram kullanılmaktadır. Günümüzde statü
kavramının sosyal bir kontrol aracı olarak işleyişinde anlamın müphem bir şekilde
genişlemesine bağlı olarak çoğalan çeşitlilikten de söz edilebilir. Artık statü saygınlık ve şeref
yerine kullanılarak saygınlık hiyerarşisindeki yüksek bir düzey ve konumu yansıtmaktadır.
Bilindiği gibi eylemlerimize yön vermesi için seçtiğimiz değerler sosyal etkileşim süreci
içinde ve bu etkileşimin etkisiyle açık bir değişime uğramaktadır. Bu bağlamda nüfuz
kavramı da bazı hedeflerini diğerlerine göre daha çekici göstererek ve böylelikle daha fazla
emek ve çabaya değer kılarak, önem sıralamasında ağırlığını ortaya koymaktadır.
Statü sözcüğü yukarıdan aşağı bir katmanlaşmayı ihtiva etmektedir. Buyruk ya da
nüfuzuyla başkalarının davranışlarını denetleyebilen, saygınlığını görevinin öneminden alan
ya da tevarüs ettiği sosyal, dinî sermayesi veya davranışlarıyla çevresinin saygısını kazanan
bir kişinin yüksek bir statüde olduğu düşünülmektedir. Sosyal statü, sadece prestij ve mevkiye
değil aynı zamanda kişinin kendi hakkındaki kanaatine de işaret etmektedir. Bireyin toplumda
hak ve görevleriyle birlikte sahip olduğu bu konum aslında bir değer göstergesi olarak da
işlemekte ve genellikle bireyin dışındaki faktörler tarafından oluşturulmaktadır. Nihayet
bireylerin toplumsal statüsü benzer ya da farklı konumdakilere karşı tutumları belirleyen
önemli bir etken olarak işlev görmektedir. Bu nedenle kişinin toplumsal statüsünü koruma
çabasının ya da bunu yükseltme özleminin kendi davranışlarını bile etkilediğine sıklıkla tanık
olunmaktadır. O, kişinin çevresindekilerin toplum içinde ona uygun gördükleri mevki ve
pozisyonu vurgulamaktadır. Bu konumlar soy bağı, servet, işlevsel yararlılık, eğitim, din,
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biyolojik karakterler gibi bir dizi faktör aracılığıyla bireyin sosyal statüsünün belirlenmesinde
dikkate alınan temel ögelerin belirleyici olduğu bir etkileşimin sonucudur.
Sosyal statünün belirleyicileri sadece bireyin üstlendiği ve benimsediği rollere
dayanmamakta, aynı zamanda toplumda geçerli olan değerlere de atıfta bulunulmaktadır.
Örneğin ekonomik değerlerin ve kurumların dikkate değer bir prestij taşıdığı toplumlarda,
kişinin mesleği genellikle onun anahtar statüsünü belirlemektedir. Anahtar statü, toplam
sosyal kişiliğin analizinde elverişli sosyolojik bir araçtır hatta o kişinin kendi hakkında
dünyaya açtığı en geniş penceresi olarak da görülebilir. Toplum, kişiyi bu pencereden görür
ve kişi, diğer statüleriyle birlikte stereotipleştirilir.
Sosyal statü, sosyal rolün kullanımıyla açığa çıkmaktadır. Sosyal rol, belli bir
toplumsal konum ya da statüye sahip olan bireyden beklenen davranıştır. Toplumsal olarak
kabul edilmiş geniş kapsamlı bir davranış modeli olan rol, bireyi toplum içinde tanımlamaya
ve konumlamaya yaramaktadır. Sosyal statü, başkalarının bizim ne olduğumuz hakkındaki
düşüncelerini, sosyal rol ise başkalarının bizim yaptıklarımız hakkındaki düşüncelerini
yansıtmaktadır. Aslında bu kavramlar arasında birtakım farklılıklar olmasına rağmen yine de
somut sosyal durumlarda rol ve statü bildirimleri iç içe geçmektedir. Böylece bir kişinin
statüsüne göre belirli şeyleri yapması beklenmekte veya kişi, eylemlerinin kendi statüsüne
uygunluğuna dikkat etmektedir.
Statü ve rol kavramları sosyolojide Max Weber’den beri kullanıla gelen karizma
kavramını gündeme getirmektedir. Statü ve rolün toplumsal bağlamda işlerliğinin pekişmesi
için bireyin karizmatik donanımlara başvurması gerekmektedir. Bilindiği gibi karizma;
olağanüstü çekiciliği olan liderlerin kendilerine ve kişiliklerine, taraftar ve sempatizanlarınca
yakıştırılan büyüleyici güç ve yeteneklerdir. Weber, başkaları üzerinde otorite talep ve icra
eyleme hususi gücünü belirtmek üzere sosyoloji terminolojisine karizma terimini dâhil
etmiştir; fakat buradaki belirleyici kavramsal temel dinden ödünç alınmıştır. Terim İncil’in
Yunancasından türetilmiştir ve kutsal dilde Lütf-ü İlahî’nin vergisi anlamına gelmektedir.
Kavram semantik dönüşüme uğramasına rağmen, karizmatik liderlerin siyasal ve laik
kesimlerden olması zorunluluğu söz konusu değildir. Bilakis dinin toplumsal ilişkilerin esas
kriteri olduğu kesimler arasında da karizmatik otoritenin tesisini önceleyen eğilimler baskın
düzeydedir.
Weber’in de vurguladığı gibi karizma yalnızca içsel bir irade ve denetimi kabul
etmektedir. Karizmatik lider, kendine uygun olan bir işe el atmakta ve girişirken taşıdığı
misyona dayanarak kendisine taraftar ve itaatkâr bir kitle istemektedir. Bunları bulup
bulamayacağını ise başarısı belirlemektedir. Çevresinde kendisine inanan kişiler onun
misyonunu tanımazlarsa, karizmatiklik iddiası çöker ve çözülür.
Genel sosyolojik teoriye göre karizmatik liderler, toplumda tarihsel, sosyolojik ve
psikolojik koşulların yarattığı belli ortamlarda, genellikle kriz ve bunalım dönemlerinde
ortaya çıkmaktadırlar. Karizmatik lider, toplumun yerleşik düzenine tamamen ya da kısmen
karşı çıkarak, köklü değişikliklere yönelmesi bakımından genellikle radikal bir tutum gösterir.
Çünkü o meşruiyetini karizmasından devşirerek kazanmaktadır. Weber, meşruluğu sosyolojik
anlamda iktidara tabi olanlarca beslenen inanç olarak tanımlamakta ve iktidarları da
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dayandıkları meşruluk temeline göre geleneksel, hukuki ve karizmatik olmak üzere üçe
ayırmaktadır. Aslında karizmatik iktidar kişiye özgü olma niteliği gereği öteki iktidar tiplerine
göre daha az istikrarlı, daha kısa ömürlü ve hatta özü bakımından da daha geçicidir. Bu
nedenle karizmatik iktidar genellikle karizmatik liderin yaşamıyla sınırlıdır; onun sahneden
çekilişinden sonra kurumsallaşmaya, gelenekselleşmeye ya da hukuki iktidar tipine
dönüşmeye, Weber’in deyimiyle rutinleşmeye yüz tutmaktadır. Karizma ya geleneğin ya da
rasyonel sosyalizasyonun gücüne boyun eğerek zayıflamakta ve bu süreç onun neredeyse
yazgısı olmaktadır. Bu zayıflama iddiası, özellikle modernleşme sürecinde bireysel eylemin
öneminin azaldığını varsaymaktadır. Bu bağlamda rasyonel disiplinin bireysel eylemin
önemini azaltan güçler arasında yer aldığı öne sürülmektedir.
Ne var ki bireysel ya da toplumsal imajların öne çıkarılışı, hatta prestij sahibi
karizmatik otoritelerin kendilerine taraftar bulması, bugün için belli düzeyde formel
değişimlere uğrasa bile yine de varlığının sık sık gündeme geldiği görülmektedir. Bugün için
karizmatik düzeyde dikkat çekici oluşumların varlığından söz etmek hiç de imkânsız değildir.
Karizmatik kişilik ve otorite sunumları toplumsal aidiyetlerin modern görünümleri içinde
varlığını korumakta hatta bunlara sosyolojik anlamda sıklıkla ihtiyaç duyulduğu açıkça
gözlemlenebilmektedir.
Genel olarak Weber’in karizmatik lider tipolojisinde iktidarın meşruluğu, bir kişinin
olağanüstü sayılan niteliklerine dayanmaktadır. Otoritenin kaynağı bir kurum değil, doğrudan
doğruya lider ya da onun kişiliğidir. Halk onda bir kutsallık, kahramanlık ya da örnek
alınacak üstün nitelikler gördüğü için kendisine, kurduğu düzene ya da yürüttüğü politikaya
bağlanmakta ve böylece iktidarı kullanan kişinin sahip olduğu saygınlık ve çekicilik, otorite
ve iktidarın da kaynağı hâline gelmektedir. Burada önemli olan liderin söz konusu niteliklere
sahip olması değil, toplumun onda bütün bunları bulabilmesidir. Geniş halk tabakalarında
liderin olağanüstü niteliklere sahip olduğu yolunda bir inancın uyandırılması iktidara kitle
desteği sağlamaya yetmektedir.
Mistik tekâmülle erişilen bir yücelik, karizmanın temin ettiği saygınlığa inanç temelli
bir bağlılık ve sıra dışı bir statü sağlamaktadır. Metafiziksel boyutta deneyimlenen dinî iç
tecrübe, zihnin olağanüstü durumunun sonucu olduğundan dolayı, bundan yararlanan kişiler
de büyük bir saygıyla çevrelenmişlerdir. Bununla birlikte, kültürün daha yüksek düzeylerinde,
daha titiz bir ayırımdan hareket edilmektedir. Vücut ya da zihnin tüm alışılmamış ve anormal
durumları kutsal olarak mülahaza olunmazlar. Görülmez olanla bu temaslar sonucu, kişi
başkaları tarafından İlâhî olanın organı veya ağzı hâline getirilebilir. Görülen ve görülmeyen
dünya arasında elçi veya aracı olduğunu öne sürebilir ve kendisine fevkalade etkin bir nüfuz
sağlayan güçlü bir otoriteye sahip olmayı kolayca başarabilir. İddialarını mucizevi olaylar
veya fiillerle kanıtlayarak meşrulaştırması beklenir. Bu tür bir manevilik, zamanla
karakteristik sosyolojik sonuçları üretir. Ardından karizmatik kişilik tarafından cezbedilmiş
ve bütünleştirilmiş olan, az çok geçici bir tilmizler grubu oluşur. Manevi özelliklerin yanı sıra
çoğunlukla başka üstün nitelikler de onun itibarını kuvvetlendirir. Dinî liderler, özellikle daha
az karmaşık toplumlarda, tecrübe, zihnî feraset, icat zenginliği, ilim ve hikmet gibi bazı özel
niteliklere sahip olarak bilinirler ve bunu ispatlayan her insan, olağanüstü bir nüfuza sahip
olacağından emindir. Doğal bir niteliğin aktif kullanımının sonucu olan müstesna bir hafıza,
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toplum katındaki dinî faaliyetlerde önemli bir rol oynamasına yol açar. Nihayet kutsal
geleneğin koruyucusu olarak karizmatik dinî lider, etrafındakileri özel bir grup olarak takdim
etmeye mecbur kalacaktır. Hemen her alandaki maharet ve kabiliyetler, sonuçta grubu, homo
religiosusun üstünlüğü konusunda ikna etmeyi başarmaktadır.
Statü, rol ve karizma kavramlarının yanı sıra statünün dinselliğinden de söz etmek
gerekir. Burada statünün dinsellik bağlamında kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
göstergelerin varlığı söz konusudur. Herhangi bir deneyime dinsel demekle, esasen
kendileriyle belirli olayların dinsel olay şeklinde nitelendirilebildiği bir dinî kategoriye sahip
olmak kastedilmektedir. Dinsel diye adlandırılan somut ve gerçek deneyimler çeşitli
şekillerde anlatımını bulmaya ya da objektifleşmeye eğilim göstermektedir. Genellikle dinî
tecrübe alanındaki statü ve otoritenin de özel bir hazırlığa, temrine ya da bir mesleki özelliğe
değil daha çok kişisel bir karizmaya bağlı olduğu iddia edilmektedir.
Dinsel itibar, toplumsal bağlamda din üzerinden kurulan statü ilişkisinin ortaya
çıkardığı kutsanmış bir imajı yansıtmaktadır. Burada itibarın din aracılığıyla kazanılması söz
konusudur. Aslında bu kazanım karizmatik unsurlarla da desteklenmekte ve kişi dinsel
itibarını kazandıkça toplumsal alanda değişik rol ve statü tiplemeleri içinde kendisine yeni
birtakım nüfuz alanları açmaktadır. Dinsel itibar, kişinin sosyal alanda sadece karizmatik
kabullerin bir ürünü olarak kazandığı statüyle değil, bireysel özellik ve çabalarının bir getirisi
olarak, sahip olduğu tecrübe ve şahsiyetin toplumsal bağlamda işlevsel hâle getirilmesiyle de
elde edilmektedir. Dinsel itibar, statünün geleneksel ve dinsel değerler ekseninde
tamamlanmış bir göstergesi olarak kabul görmektedir. İtibarın dinsellik bağlamında
kazanılması ve fonksiyonunu da meşruiyetini de yine aynı kalıplar ekseninde sürdürebilmesi
din ile itibar arasındaki geçişlilikten kaynaklanmaktadır.
Dinsel itibar, dinin toplumsal yapıdaki nüfuzuna bağlı olarak kişinin sahip olduğu
karizmayı siyaset stratejisi içinde kullanımı açısından dikkat çekmektedir. Zaten yüksek
derecede teşkilatlanmış dinsel yapılanmalarda mevki ve ayrıcalık farklılıkları ile birlikte
bütün bu karmaşık ödevler, fonksiyonlar ve şerefler düzeylerini ihtiva eden ayrıntılı bir
hiyerarşi sonuçta sosyolojik harita üzerinde yer alan bir dizi karizmatik kişiliğe ihtiyaç
duymaktadır. Dinsel itibarın ayrıcalığına sahip olanlar, söz gelimi modern kamusal alandaki
meşruiyet engellerini zaman zaman bir takım göstergelerle aşarak hayata aktif bir şekilde
katılmayı başarmaktadırlar. Burada dinsel itibarın göstergeleri ile anlatılmak istenen dinî statü
ve rolün önderlik, seçkinlik ve asaletin kullanımı ekseninde nasıl bir görünüm ortaya
koyduğudur. Bu da bizi farklı şekil, kalıp ve imajlar dünyasıyla karşı karşıya getirmektedir.
Modern Türkiye’nin dinî gerçekliği birbirinden farklı yapılanmaları ihtiva etmektedir.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneğinde yoğunlaşılarak ortaya çıkarılacak
bir değerlendirmenin temsil grupları içindeki işaret, sembol ve tipolojilerle karşılaşması
kaçınılmazdır. Ülkenin sosyal tarihinin dinsellikle yoğrulmuş hâsılası, dini hem asli hem de
fonksiyonel rolleriyle tanımamızı mümkün hâle getirmektedir. Tarihsel olarak gündelik hayat
içinde kendi kendini üreten gelenekle birlikte temel bir referans kaynağı olarak ağırlığı dinin
meşrulaştırım gücünün dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu, itibar kullanımında dine özel
imtiyaz sahaları açılmasını kolaylaştırmaktadır. Hem temel dinî argümanların oluşumu
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açısından, söz gelimi ulema kategorisi içinde değerlendirilebilecek hiyerarşik yapılanmalar,
hem de tasavvufi eğilimlerin ortaya çıkardığı örgütlenimlerin ürettiği mistik oluşumlar, bir
anlamda toplumsal alandaki dinsel itibar kadrolarını açığa çıkarmaktadır. Tipik bir dindarın
bizzat kendi çabasıyla kazandığı statüyle toplumsal alanda dinin kazandırdığı imtiyazdan
yararlanma konusunda maharetli sayılabilecek elitist dindarın statüsü dindarlığın farklı
biçimlerini sunmaktadır. Bu aşamada dinsel itibarın genel göstergelerini belli sınırlılıklar ve
perspektifler içinde ele almak, daha genel ve daha geniş bir dinsel strüktürü tanımada temel
birtakım ipuçlarını ortaya çıkarabilecek nitelikte görülmektedir.

12.3. Şark Modernleşmesi: Din, Gelenek ve İktidar
Türk modernleşme projesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tatbikatı
ilginçtir. Bölgenin çalkantılı tarihi din, modernlik ve etnik huzursuzluklar evreninde her
vesileyle yeniden oluşmaktadır. Dinselliğin özellikle yoğunluk arz ettiği bölgede dinsel ve
geleneksel yapıların yeni ve modern zamanlar karşısındaki konumu birtakım kargaşa ve
çatışmalara yol açmaktadır. Din ile geleneğin bütünleşen görünümü, bölge özelinde
yoğunlaşan tipik bir yapılanmayı yansıtmaktadır. Aslında bölgede geleneksel ve dinsel alanda
yaşatılan ritüeller çoğunlukla kutsal örf kategorisinde değerlendirilebilecek şekilde
tekrarlanmaktadır. Bölgenin, hem geleneğe bağlılık konusundaki ısrarı ve bunu dinsellikten
alınan referanslar çerçevesinde koruma arzusu, hem de ulusçu eğilimler ve ülkenin
modernleşme politikalarının en sıcak reaksiyonlarla burada karşılaşması dinsel itibarın
göstergelerine dair bir yoğunlaşmada bu toplumsal havzayı öncelikle ele almayı gerekli
kılmaktadır. O hâlde bölgenin çalkantılı sosyal tarihinde din ve dinî fenomenlerin tipik
göstergesi olarak ortaya çıkan itibar yapılarını incelemek gerekir. Aslında dinsel itibar
mekanizmasının işleyişi ve realiteyi pekiştiren unsurları, bölgedeki sosyal gelişme ve
değişimlerin rotasını da tayin edici niteliktedir.
Pek çok araştırmanın da gösterdiği gibi bölge nüfusunun büyük çoğunluğu İslam’ın
inanç ilkelerine oldukça yüksek sayılabilecek bir düzeyde bağlılık içinde yaşamlarını
sürdürmektedir. Türkiye’de modernleşme ve gelenekselleşme derecesini bölgelere göre tespit
etmek söz konusu olsaydı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin geleneksellik ve
muhafazakârlık düzeyinin ve bunun dinsellikle bütünleşmiş yapısının ülkemizdeki diğer
kültür sahalarına göre daha yüksek bir orana sahip olduğu görülecektir. Bunu yapılan kimi
çalışmalara dayandırmak mümkün olacağı gibi kişisel gözlemler de benzer bir yoruma her
fırsatta izin verecektir.
Bölge değişik coğrafik özellikleri, kültürel farklılaşmaları ve değişim karşısındaki
direnç özellikleriyle kendini açıkça farklı kılan, özgül sayılabilecek dinsel imaj ve karakter
yapılarına sahiptir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kimi sınırları esneten iletişim,
coğrafi yakınlık, akrabalık gibi faktörlere bağlı olarak, komşu halklarının kültürel
envanterleriyle çoğu kereler aynı karakter ve kodlara sahip olup, benzer özellikler
taşımaktadır. Arap, Fars ve diğer bölgesel geleneklerle sınırdaş olan bölgenin dinî ve etnik bir
çözümlemesine gerek duyulduğu her seferinde türlü çeşitlilikler arz eden özelliklerine rağmen
son tahlilde dinsel bir homojenliği sıkı sıkıya koruma konusunda ısrarlı olduğu görülmektedir.
Hâlbuki bölgenin kendi içsel sorunları, tartışmalı sosyal kimlik ibrazı, dinselliğin özel bir

311

jargonuna hapsolmuş tahayyülatıyla gözlemciye sunduğu yeni resimler, bu varsayımları
gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır.
Bölgedeki dinsel itibar farklılaşmaları diğer Müslüman toplumlardaki ayrışmalarla bir
karşılaştırma içinde ele alınabilir. Hiyerarşik modellerin egemen olduğu toplumsal yapılara
has statü göstergeleri bu bölge içinde de sınanabilecek durumdadır. Bu bağlamda bölgede
başta aile olmak üzere, aşiret ve aşiret reisi çevresinde kısmen genişleyen geleneksel bir
hegemonya sisteminden söz etmek mümkündür. Bölgede özellikle dinî ve etnik düzlemlerde
genişleyen ifade alanları neredeyse kimliğin kronolojik ardışıklığıyla özetlenmiş gibidir. Hatta
modernleşme faaliyetlerinin bir sonucu olarak bu bağlılıklar zincirini kırma yolunda ortaya
çıkan ciddi girişimlerin beklentilere uygun bir vaziyet üretemediğini de gözlemlemek
mümkündür.
Dinsel itibarın göstergelerine yönelik lokal bir değerlendirmede karşılabilecek şeyh,
seyyit ve molla tipolojileri, aslında İran, Irak, Suriye ve Türkiye düzleminde daha somut
karşılıkları olan bir sosyo kültürel etnik taban üzerinde kendine sahici karakterler
bulmaktadır. Bu taban Müslüman Kürtlerin oluşturduğu geniş bir muhittir. Burada dil, kültür,
soy ve kolektif taleplerin birbiriyle bütünleşmiş bir dinsellik imasına sahip olduğu
gözlenmektedir. Toprak ve toprakla kurulan ilişkinin aile, mülkiyet, statü gibi birçok sosyal
yapıyı etkilediği aynı zamanda kan bağının da benzer bir öneme sahip olduğu Kürt toplumsal
gerçekliği, günlük yaşamda sık sık kendini dillendiren dinsel ögelerle büyük bir renklilik
göstermektedir. Gökalp’ın teamül hukuku dediği bir çerçeve içinde hayatiyetini sürdüren
aşiret/kabile organizasyonu meşruiyetini gelenek kadar dinden de alan bir örf düzenine dayalı
olarak faaliyet göstermektedir. Ancak aşiret yasasının özü sayılan onur, kahramanlık, soyluluk
gibi en temel değerler şimdilerde farklı değişim, niyet ve taleplerin etkisi altındadır. Yeni
düşünceler ve değerler böylece geleneksel muadillerini yerlerinden etmekle kalmamakta
bunun yanı sıra kadim mirasa bütün geleneksel modelleri yerle bir edecek şekilde meydan
okunmaktadır. Çünkü modern devlet aşiret sisteminin bütün canlılığını söndürme
iddiasındadır.
Bölgedeki dinsel yapılanmalar yerel aşiret sistemlerinin yapısal özelliklerinden
etkilenmiştir. Aşiret sisteminin kendine özgü yapısal özellikleri içinde yer alan dinsel
örgütlenme hiyerarşik dağılımını aynı toplumsal yapı özellikleri içinde geliştirerek
pekiştirmek durumunda kalmıştır. Burada bölgesel düzeydeki seçkinlik kategorilerinde ortaya
çıkan bir değişim ve hatta yeni bir oluşumdan da söz etmek gerekir. Çünkü ağalar, aşiret
reisleri ve daha yakın zamanlarda dinî liderler statüsündeki şeyhler bölgenin fiilî seçkinler
grubunu oluşturmuşlardır. Giderek bölge üzerinde kabile/aşiret dinamiğini etkileyici önemli
bir unsur olarak tarikatların işlevlerinin de daha belirgin düzeyde arttığı görülmüştür. Öyle ki
bölge bir uçtan bir uca aşiretlerin coğrafi nüfuz ve yayılımına uygun biçimde, tabiri caizse bir
mistik hücreler ağıyla kaplanmıştır.
18. ve 19. yüzyıllarda, özellikle de Tanzimat Fermanı sonrasında merkezî yönetimi
güçlendirme girişimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir dizi toplumsal reform
düzeyindeki düzenlemeye karşı, memnuniyetsiz inanç ve toplum kesimlerinden tepkiler
yükselmiştir. Tanzimat’ın uygulanması karşısında Kürt beylerin isyanı da devletin
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merkeziyetçi müdahalelerine karşı var olan konumlarını koruma isteğine dayanmaktaydı.
Osmanlı yönetiminin siyasi projelerini geçerli kılma hususundaki ısrarına bağlı olarak aşiret
beylerinin gücü azalırken, Nakşibendilik ve Kadirilik gibi tarikatlara mensup şeyhlerin önemi
hissedilir bir şekilde artmaya başlamıştır.
Özellikle Mevlâna Hâlidi Bağdadi ile beraber bölgenin dinî ve siyasi tahayyülatında
daha fazla etkin olmayı başaran Nakşibendilik aşiretler üstü yapısıyla bölgedeki yerleşik
parçalı yapının ürettiği toplumsal ve siyasal sistemin çözülüş sürecini başlatmıştır. Öyle ki
Nakşibendi şeyh ve mollalarının aristokratik sayılabilecek bir örgütlenme ve iç hiyerarşi
modelinin etkisiyle aşiretler arasında süregelen kan davalarında, anlaşmazlıklarda, dağlık
yörelerdeki soygun ve yağmacılık gibi hadiselerden kaynaklanan bölgesel huzursuzluklarda
belli bir süre azalma olmuştur.
Bölge üzerinde yapılacak kişisel bir gözlem buradaki etnik, dinsel ve mistik
eğilimlerin nasıl da birbirleriyle örtüştüğünü gözler önüne sermektedir. Şafii mezhebi çoğu
kez Kürtlerin etnik açıdan daha da belirginleşen özgül farklılık ve kimliklerini açıkça ortaya
koydukları simgesel araçlardan biri hâline gelmiştir. Hatta kimi küçük davranış farklılıkları da
zaman zaman bu bağlamda kendilerini Arap ve Türklerden uzak tutmak için vurgulanmış gibi
algılanabilecek tarzda sunulmaktadır. Şafii mezhebi halk arasında neredeyse İslamiyet’le
özdeş gibidir. Bölgede Şafii olmayan Müslüman unsurlara bu nedenle pek hoş gözle
bakılmadığı da iddia edilebilmektedir. Çünkü dinî bakış açılarının Şafiilik mezhebi içinde
oluşturulduğu görülmektedir. Öyle ki Şafiilik, günlük hayata, siyaset, ilim ve yaşama dair pek
çok şeye nüfuz etmiş gibidir. Günümüzde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
bölgeye tayin edilen Hanefi imamların arkasında namaz kılma konusunda açık birtakım
çekincelerin dile getirilmesi de özellikle bu inanıştan destek almaktadır. Burada imamların
sadece Hanefi mezhebine mensup olmasından değil, bu çerçevede ortaya çıkan bir rekabetten
de söz etmek gerekir. Bölgede farklı mezhep imamlarına dair yaygın görüşlerden birisi dinsel
bilgi ve onun kullanımını takvayla bütünleştirme konusundaki yetersizliklerine ilişkin olarak
halk arasında kabul bulan yaygın bir kanaatin silinememesidir ki bu da benzer eğilimlerin
güçlenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle Şafii-Nakşi olarak tanımlanabilecek Kürt halkı aynı
mezhepten özellikle de medrese kökenli bir imamın arkasında namaz kılmayı başkalarına
tercih etmektedir. Dinî hayatın her cephesinde Şafiilik güçlü ve belirleyici işleve sahiptir.
Şafiiliğin bu denli güçlü olmasının özellikle dinî hayatta baskın olmasının nedeni kuşkusuz
medreselerin varlığıdır.
Öte yandan coğrafi tesadüf, bölgenin dinî seçkinlerini, şeyh ve mollaları İslam’ın üç
büyük kültürel alanı arasına yerleştirmiştir. Buna bağlı olarak birçok Kürt âlimi Arapçanın
yanı sıra Türkçe ve Farsçayı da din ve ilim dili olarak bilip kullanmaktadır. Bu durum onlara
Farsça yazan Hindistan Müslümanları ile olduğu kadar Türkçe ve Arapça konuşan diğer
Müslümanlar arasındaki ilişkilerde de tarihsel anlamda kültürel aracılık rolünü vermekteydi.
Mekke ve Medine’de ders veren mollalar, Endonezya’ya kadar uzanan bölgelerde bile kalıcı
bir etki bırakmışlardır.
Dinsel itibarın göstergeleri bölgenin kültürel ve etnik bağlamında işlev gören diğer
kıymet hükümleri ve görünümlerinden bağımsız değildir. Öyle ki artık etnik ve dinsel
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mozaiğin karmaşıklığı siyasal tabakalaşma ile de birleşmeye başlamıştır. Açıkça fark edildiği
gibi dinin, ulus inşasının başat çıkarlarına hizmet eden bir rol üstlenebilmesi için İslam’ın da
birçok açıdan değişmesi gerektiği öne sürülebilmektedir. Bölgenin kendine has özellikleri
sayesinde dinsel itibarın sağladığı kişilik temsilleri ile belirginliği yüksek, dindışı statü
göstergelerine sahip diğer seküler tipolojiler arasında ilginç korelasyonlar kurulabilmektedir.
Nitekim Wach’ın da işaret ettiği gibi dinsel bağlarla doğal bağların kesiştiği gruplar
içerisindeki ahenk o kadar eksiksiz bir şekilde ortaya çıkmaktadır ki sosyal ve dinî faktörler
âdeta bir karışım meydana getiriyormuş gibi görünebilmektedir. Grubun bütünleşmesine şu
veya bu şekilde hizmet eden tüm toplumsal fonksiyonlar, yüksek değerlere sadakatin bir
ifadesi olarak düşünülebilmekte ve sonuçta yarı-dinî bir anlam kazanabilmektedirler.

12.4. Devamlılık ve Derin Dindarlık: Göstergeler
Bölgede dinsel itibarı pekiştiren oluşumların başında gelen tarikat organizasyonu,
çoğunlukla bölgesel gerçekliğin yapısal özelliklerinden beslenmektedir. Dogmatik açıdan
ulemanın resmî kabulüne hiçbir zaman mazhar olamamış, ama toplumsal atmosfere iyice
uyarlanmış bir mistisizm evreninde gelişen dinsellik, kuşku götürmez bir açılım içinde
tarikatlarla bütünleşmek durumunda kalmıştır. Resmî ve kurumlaşmış İslam’a karşı nispeten
otoriteye uzak olan yerlerde sivil nitelikli ve çok etkin bir hayat biçimi öngören popüler bir
İslam anlayışı gelişmiştir. Bu, çoğu okuryazar bile olmayan insanların, köylülerin ya da
zanaatkârların dinî evrenlerinde sahici karşılığını bulan bir tercihi yansıtmaktadır. Bunlar
tasavvufi bir tarikatın öğretisine inanmış müminler olarak yapılanmanın yaygın ağının
herhangi bir yerinde, manevi liderliklerini üstlenen bir şeyhe (mürşit) sadakat esasına bağlı
kalarak cemaat disiplini ile belirlenen gündelik yaşamlarını mutmain bir inanan olarak
sürdürürler. Dinî inancın müntesibine ilham ettiği huzur ve kanaatkârca bir yaşam burada
kendini daha çok belli eder.
12. yüzyıldan sonra bölgeye gelen dervişler burada kolayca yayılma imkânı buldular.
Uzlaştırıcı rolleri ve toplumsal simgelerin taşıyıcıları olarak tekkelerin yaygınlaşması aslında
nüfusun büyük bir çoğunluğunun şeyhlerin işlevlerine ihtiyaç duyduğu bir döneme
rastlamaktadır. Çünkü tarikat ortamı, siyasi konularla birlikte topluluk sorunlarının da şeyhe
açıldığı yapısal bir çerçeveyi oluşturmaktaydı.
Tarikatların gücü, daha çok bölgesel itiraz ve muhalefet hareketlerinde, özellikle de
dinin belli düzeylerde işleyen rolünü yeniden belirleme çabaları söz konusu olduğunda
gündeme gelmiştir. Bölgesel bir ayrılıkçılığın meşruiyeti, dinsel zayıflama konusundaki itiraz
ve iddialarla pekiştirilmektedir. Sınıfsal ve ulusçu eğilimlerin potansiyel metası olarak
görülen tarikatlar bu bağlamda gündeme gelen sorunların giderilmesinde araçsal olarak
popüler kalmayı başarmışlardır.
Osmanlı İmparatorluğu, kendine has sosyal yapısını etnik farklılıklar kadar dinî ve
siyasi ayrışmaları da türlü çeşitlilikleri içinde sorun olmaktan çıkarmayı hedefleyen
düzenlemelerle gerçekleştirme azminde olmuştur. Günümüzde ise Cumhuriyet rejiminin
güvenilirliğini tartışma konusunda, bölgedeki dinsel ve etnik taleplerin yan yana gittiği sürekli
olarak iddia edilmiştir. Toplumsal itirazlar bugün de modernizm ve laikliğin din ve
gelenekçilikle karşı karşıya geldiği durumlarda özellikle söz konusu olmaktadır.
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Bölgedeki dinsel yapılanmaların ve bunun ürünü olan itibar kalıp ve tipolojilerinin
ortaya çıkmasında Nakşibendiliğin katkısı önemlidir. 19. yüzyıldan itibaren bölgede
Nakşibendiliğin popülaritesi artmıştır. Aslında Nakşibendilik değişik kollarıyla İslam
dünyasının tamamını kuşatmış gibidir. Söz konusu tarikatın Türkiye’nin hemen her yerinde
sadece Şafii muhitlerde değil Hanefi muhitlerde de egemen bir sûfi eğilim olarak gücünü
sürdürme kararlılığında olduğu bilinmektedir. Hatta Türk(iye) dinselliğinin önde gelen
kaynaklarından biri olarak rahatlıkla dile getirilebilecek temel özelliklerin bir kısmı
Nakşibendilikten gelmektedir.
Nakşibendi tarikatı mensuplarının Şeriatın bütünlüğünü koruma yönündeki titizlikleri,
Müslümanların yaşadığı pek çok yerde, -örneğin Hindistan’da Ekber Şah’ın senkretizmine,
Dağıstan ve Batı Türkistan’da Çin egemenliğine, Endonezya takımadalarında Hollanda
sömürgeciliğine ve modern Türkiye’de de Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu yeni yönetime
karşı yürüttükleri faaliyetlerde olduğu gibi- kapsamlı bir şekilde sergilenmiştir.
Nakşibendiliğin Hâlidi koluna mensup Müslümanların Avrupa’nın sömürgeci güçlerine karşı
taşıdıkları etkin ve kalıcı düşmanlık hissi, tarikatın Müslümanların birlik ve kuvvetinin odak
noktası olarak gördükleri Osmanlı Devleti’ne kesin bağlılık göstermesinin önemli
faktörlerinden biri olmuştur. Bundan dolayı Dağıstan’dan Sumatra’ya kadar Hâlidiyye’nin
yayıldığı hemen her yerde olduğu gibi Anadolu coğrafyasında da tarikat mensupları
Osmanlılar lehindeki faaliyetleriyle uzun bir süre öne çıkmışlardır.
Nakşibendiliğin bu bölgede itibar sahibi olmasında kuşkusuz bu tarikatın Anadolu’da
yerleşmesine bizzat önayak olan Mevlâna Hâlidi Bağdadi’nin (Ebu’l-Behâ Ziyaüddîn Hâlid
b. Ahmed b. Hüseyn eş-Şehrezûrî el-Kürdî) (d. 1193/1779, ö. 1242/1827) rolü önemli ve
emsalsizdir. Mevlâna Hâlidi Bağdadi’den sonra günümüze kadar bölge özelinde daha çok
Hâlidiyye adıyla anılan Nakşibendiyye tarikatı böylelikle yeni bir vizyon ve biçime kavuşmuş
sayılmaktadır. Müntesip ve halifeleri daha ziyade medrese kökenli olan Hâlidiliğin ortaya
çıkması başlangıçta tarikat erbabı ile ulema arasındaki tartışmaları gidermeyi nispeten
başardığı için, son Osmanlı padişahları aracılığıyla devlet eliyle desteklenen bir tarikat
özelliği kazanmıştır. Böyle bir himayeye sahip olması nedeniyle Hâlidi Nakşiliği, içinde
bulunduğu sosyal ve siyasal ortamlarda rol üstlenebilme ve rasyonel bir şekilde hareket etme
kabiliyetine de sahip olmuştur.
Mevlâna Hâlid’in bölgedeki etkisi Osmanlı Devleti’nin siyasal anlamda iktidarının
ulaştığı diğer bölgelere göre daha güçlü olmuştur. Nakşi şeyhlerinin asalet ve prestijleri bizzat
Mevlâna Hâlid’e dayanmaktadır. Bu coğrafyada egemen olan kabile yönetiminin yapısına
paralel olarak hem dinî hem de dünyevi otoriteyi miras yolu ile elinde bulunduran Nakşibendi
aileleri böylece aşiret organizasyonunun teamül ve stratejilerini dinî vârislerin kontrolüne
kazandırmaya başlamıştır. Bölgenin sosyal tarihinin bir göstergesi olarak Hâlidilik, alışıldık
örgütlenme tarzlarından kopuk olmaksızın kendi tarikat organizasyonunu yerleşik normları da
dikkate alacak şekilde inşa etmiş, bu bağlamda soy ve verasete öncelik vermiş, hatta bu
çerçevede kurduğu mekanizmayı geleneksel seyyitlik inancıyla meşrulaştırmayı denemiştir.
Şeyhe gösterilen hürmet ve tazimin bir sonucu olarak kendisine atfedilen kutsallığın
kardeşleri ya da oğullarınca da paylaşılması yaygın hâle getirilmiştir. Yetki ve sıfatlar böylece
babadan oğula geçmeye başlamıştır. Bu bir anlamda Pareto’nun iktidarın kullanımı
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hakkındaki elitlerin dolaşımı kuramını hatırlatmaktadır. Bu dolaşım aslında kurumsal rollere
bağlı olarak sahip olunan şeref kavramının müritler nezdindeki konumunu da gündeme
getirmektedir.
Böylece ortaya Müfit Yüksel’in kutsal şeyh aileleri dediği bir yapılanma çıkmış,
aşiret ve akrabalık örgütlenmeleriyle oluşan gelenek içinde kutsallık bu kez şeyhlerin
kendilerini aşarak ailelerine de teşmil edilmeye başlanmıştır. Nihayet bir süre sonra da
Nakşibendi şeyhlerinin oğul ve torunları bölgenin önde gelen itibarlı aileleri ve soyluları
arasında yer almaya başlamışlardır.
Mevlâna Hâlid’in kişisel aktivitelerinin bir sonucu olarak bölgede 19. yüzyılın
özellikle başlarından itibaren şeyhlerin sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Burada gözlenen
artışın, özellikle Avrupa’nın etkisiyle yaratılan Hristiyan boyunduruğu korkusu ve
misyonerlik çalışmaları nedeniyle halkı Hristiyanlara karşı Müslüman birliği propagandası
(Pan-İslamizm) etrafında durmaya ittiği görülmüştür. Öte yandan Ortadoğu coğrafyasını da
kapsayan geniş bir sahada yerel emirliklerin çöküşünü izleyen genel kaos ve güvensizlik
ortamının da birçok kişiyi daha yoğun bir şekilde dine yönelttiği iddia edilmiştir. Emirliklerin
tasfiyesinden sonra, merkezî idarenin düzeni tesis etmekte gösterdiği kifayetsizlik, Kürt
aşiretleri arasında aşkın rol oynayacak yeni bir aktör olarak, şeyhin siyaset sahnesinde öne
çıkmasına sebep olmuştur. Böylece yeni şeyhler de sahip oldukları itibarın bir sonucu
sayılabilecek şekilde, yörenin en nüfuzlu liderleri olmuşlardır ve hatta önderliği farklı siyasal
boyutlara da taşıyarak ulusçu duyguların zamanla çok açık odakları hâline gelmekten de
kaçınmışlardır. Yeni oluşumların bir yansıması olarak mülk sahipliği birçok şeyhe maddi
gücünü sağlamlaştırma olanağı verirken onların artık bundan böyle bir toprak ağası olarak da
tanınmalarına fırsat verecektir.
Tarikatların modern Türkiye’de legal örgütlenmelerden sayılmamalarına rağmen dinî
liderler ya da şeyhler bölge halkı üzerinde politik ve sosyal mobilizasyon kudretine
sahiptirler. Öyle ki bölgede dinî etkiye sahip bir mevki ve statü elde etmenin, dinsel bir itibar
kazanmanın iki ana yolundan rahatlıkla söz edilebilir: Bunlardan biri tamamlandığında
öğrencinin molla payesini kazanacağı, bir şeyhin himayesinde ve belirlenen müfredat
süreçlerinin sonunda kazanılan mertebedir. Kendi muhitinde itibar kazanan bir molla geniş bir
topluluğu kendi kontrolüne çekebilir ve onların isteği ile yerini koruyabilir. Dinsel itibarı elde
etmenin bir diğer yolu da Peygamber sülalesinden gelmiş olmanın sağladığı
dokunulmazlıktan geçmektedir. Seyyit olarak anılan bu aileler toplumun zengin ve etkili bir
kesimini oluşturmaktadırlar.

12.5. Şeyh: Dinsel İtibarın Klişeleşmesi
Bu bağlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir itibar göstergesi olarak
şeyhin konumuna dikkat etmek gerekir. Dinî statü, rol ve otorite göstergesi olarak şeyh,
bölgenin dinî tarihiyle genellikle bütünleşmiş vaziyettedir. Bu nedenle bölgenin dinî tipolojisi
içinde ideal bir itibar göstergesi olarak öncelikle şeyhin üzerinde durmak gerekir. Onun
konumu, seyyit, âlim, molla ya da köy vaizinin hatta bazı özel durumlarda da mehdinin,
başka deyişle Allah tarafından gönderildiğine inanılan manevi rehberlerin rollerini hep
birlikte içeren kapsayıcı bir dinî kişilik sembolüdür.
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Sözlükte yaşlı kimse anlamına gelen şeyh kelimesi daha çok tarikat dünyasında yer
almak üzere çeşitli İslam devletleri ve toplumlarında saygınlık ve itibar göstergesi olarak
kullanılmaktadır. Tasavvufta pir ve mürşit ile aynı anlamı paylaşan şeyh, tarikat yolunun en
yüce mertebesi, Allah’a davet konusunda Peygamber vekilliğinin en üstün derecesi olarak
kabul görmektedir. Nitekim Şeyh de müritlerine dünyada Kitab’a ve Peygamberin örnekliğine
uygun bir hayat için nefsi temizleme yollarını öğretmek ve İlahî olanla bütünleşerek manevi
olgunluğa erişmelerine rehberlik yapması gerekir.
Tanrı’yı bilginin en kesin biçimiyle (hakka’l-yakîn) tanıyan bir arif olarak şeyhin tüm
yapıp ettiklerinin kendi istekleri değil Tanrı’nın istek ve iradesiyle gerçekleştiğine inanılır.
Şeyh, aslında İslam dünyasının hemen her yanında olduğu gibi bölgede de gerçekliğini
sürdüren bir statü ve rol taşıyıcısı olarak hâlâ işlevseldir. Ancak bölgedeki şeyh imajı
farklılıklar arz eder ve kendine özgü nitelikleriyle de diğerlerinden ayrılır. Bölgesel
niteliklerden hareket edildiğinde şeyh, dinî ilimler alanında da eğitim almış ve bundan
hareketle de kendisine keramet ya da manevi güçlerle donanmışlık gibi nitelikler de atfedilen
yüksek prestijiyle din adamı rolünü de üstlenmektedir. Bu güçler, şeyhlerin bilgelik ve
önderlik/rehberlik niteliklerini meşrulaştırmaktadır. Yerel liderlerden bazılarının isimlerinin
önünde rastlanan şeyh unvanı, bölgenin siyasal ve toplumsal yapısının günümüze dek uzanan
bir özelliğidir. Geniş anlamıyla bu ünvan 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, bugünkü
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki siyaseti temsil eden ağırlığıyla hâlen
gözlenebilecek baskın pozisyon ve gücünü kazanmaya başlamıştır. Son tahlilde karizmatik bir
lider olarak şeyh, tarikat geleneğindeki değişmeleri kontrol eden tek otoritedir. Öte yandan
sosyal değişmeye paralel olarak tarikatın misyonunu çerçevelendirme çabasındadır.
Dikkatle gözlendiğinde, doğası ve kültürel geleneği içinde dikkat çekici özelliklere
sahip olan şeyh kategorisinin, bölgedeki yerel birtakım dinî, siyasi, ekonomik ve karizmatik
faktörlerle yeniden üretildiği görülmektedir. Şeyhlik ortak köken ve referans sistemiyle
meşrulaştırılmasına rağmen yine de merkezî dinsel otoriteler tarafından açıkça
desteklenmemektedir. Özellikle modern zamanlarda bu gerçeklik, tarikat ve soy bağlamında
köklü değişikliklere uğramıştır.
Şeyhler kısa zamanda dinî, siyasi ve ekonomik rolleri kendi üzerlerinde bir arada
taşımayı başarmışlardır. Dinî bir liderliği oldukça geride bırakan nüfuz ve kudretiyle şeyhlerin
birçoğu Bruinessen’in de vurguladığı gibi eyer üzerindeyken de seccade üzerinde olduğu
kadar kendini rahat hisseden, silahını da tespihi kadar güvenle tutan özelliklerle
donanmış durumdaydılar.
Şeyhler, genelde tasavvufi eğitim yoluyla kitlesel düzeyde dindarlığın gelişimine
katkıda bulunmuşlardır. İslam’ın daha içsel bir bağlanma içinde popülerleşen stilini devam
ettirme hususunda şeyhlerin etkisi küçümsenemez. Ancak burada onların üstlendikleri ve
bizzat kendi rızalarıyla devam ettirdikleri rolleri kadar halk üzerinde yarattıkları imajları da
önem taşır. Dinsel açıdan takva kavramıyla özetlenebilecek derin bir dindarlık vurgusu,
kitlelerin dinsel tahayyülünü pekiştirmektedir. Halkın gözünde şeyhin konumu çoğunlukla
şeyhe rağmen oluşmuş gibidir. Ancak zaman içinde farklı değişim stratejileri şeyhin rolüyle
toplumsalın beklentileri arasındaki mesafenin açılmaya başladığını göstermektedir. Böylece
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şeyh, kutsallığın mistik bir aracıyken, giderek dünyevi bir liderliğin temsilcisi olarak da
temayüz etmeye başlamıştır.
Kutsal bir adam olarak şeyhlerin öncelikli rolleri dünyevileşme temayülleriyle birlikte,
artık kitlelerin taraftarlığını kazanmak, tanınırlığın fırsatlarına ulaşabilmek ve mistik düzeyde
bir kardeşlik anlayışını öğreterek yerleştirmektir. Bir şeyhe bağlanmak, pratikte onu yılda en
az bir veya iki defa ziyaret etmek, ona hediyeler götürmek ve önemli kararlarda onayını almak
gibi birtakım bağlılık göstergelerine tabi olmayı gerektirmektedir. Hastalık veya kuraklık
dönemlerinde şeyhin rahmeti dilenmekte; şeyhin yazdığı muskaların insanı her türlü tehlikeye
karşı koruduğuna inanılmaktadır. Şeyhler bazen müritleri tarafından peygamber, mehdi ve
hatta çok özel durumlarda Tanrı rolüne bile yaklaştırılabilmekte, şeyh de âdeta bu rollere
zorlanmaktadır. İki farklı aşiret arasındaki kan davaları, her iki tarafın saygı gösterdiği bir
şeyh arabuluculuk yapmadığı veya bitirilmesine karar vermediği sürece sonsuza dek
sürebilirdi. Genellikle aşiret örgütlenmesinin dışında kalmayı başaran şeyhler, daha belirleyici
ve yetkin bir karizmayla statülerini devamlı tahkim etmişlerdir. Zaman içinde bazı şeyhler bu
bağlamda nüfuz alanlarını silahlı güçleriyle de artırmış, yerel liderlik kurumu olan mirler
yönetim gerekleri açısından işlevsiz kılınıp bertaraf edildikten sonra, onların yetkilerinin bir
kısmını ele geçiren şeyhler, aşiretler arası çatışmaları çözmekle kalmamışlar gerektiğinde
daha da ileri giderek birden fazla aşiretin koordinasyonunu yürütme imkânını ve bu aşiretlerin
bağlılığını kazanmış tek otorite olma imtiyazını ele geçirmişlerdir.
Şeyhleri yüceltme bazen eşine az rastlanır bir şekilde çok uç noktalara kadar
varabilmektedir. İnsanlarda bir şeyhe bağlanmadıklarında lanetleneceklerine dair yaygın bir
inanç kaynağını dinî sabitelerden çok geleneksel inanıştan almaktadır. Şeyhi olmayanın şeyhi
şeytandır kalıplaşmış ifadesi, popüler hissiyatın inanç alanına taşıdığı bir algılama tarzı
olarak onun verili konumunu daha da güçlendirmiştir.
Tarikat liderliğine yükselmiş kişilerin pek çoğuna sayılan sebeplerle aynı zamanda
karizmatik bazı güçler de atfedilirdi. Bu bağlamda şeyhlik bahşedilmiştir. Kendisine
inanılandır, doğaüstü ve mucizevi güçlerle donatılmıştır. Bütün bu atfedilen statüleri halk
katında kabul görse de genellikle kendisine inanmayan resmî ulema tarafından kuşkuyla
izlenmekten kurtulamamışlardır. Aslında şeyhle resmî otorite arasındaki en önemli gerginlik
nedeni, şeyhin genellikle politik hevesli olmasıdır. Bu nedenle devlet yetkilileri başından beri
bu duruma kuşkuyla yaklaşmaktadırlar. Öte yandan kolayca hayal edilebilecek safdillikleriyle
bazı müritlerin fanatizmleri çeşitli aşırılıklara ve garipliklere de yol açabilmektedir. Bu
nedenle zaman zaman, içten gelen bir ışıkla kendilerini mehdi ilan edenlere ya da toplumsal
devrim vazeden fermansız reformculara bile rastlanmaktadır ki bunların da resmî
makamların takibinden ve değerlendirmelerinden uzak durabilmeleri mümkün olamamıştır.
Aslında şeyhin varlığını deruhte eden mürittir ve bir anlamda onun prestijinin geniş
kitlelere yayılımında aracı görevler üstlenmektedir. Böylece şeyhin vücudu, davranış modeli,
giysileri, özel huyları, kişisel donanımı gibi pek çok alanda sahip olduğu özellikler yakın
çevresindeki müritlerin şeref ve onurunu da artırmaktadır. Müritler, tam anlamıyla sadece
küçük bir azınlığı oluştursalar da şeyhlerin nurunu diğer insanlara duyurma açısından hiç de
küçümsenmeyecek görevleri söz konusudur. Şeyhin mürit nazarında oluşan bu karizması,
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şeref ve onurun kaynağı olarak algılanmakta ve zamanla iyice sıradanlaşacak bir şekilde
şeyhin ailesine de bu kutsallık teşmil edilmektedir.
Politik ve ekonomik bir güç kazanmanın en önemli yolu olarak dinsel saygınlık
kazanımı, bölgesel düzeyde şeyhe, sıkça sorun üretebilecek bazı alanlarda etkin olma fırsatını
vermektedir. Bu onun sadece evlilik, miras, kan davası ve dinî günlerin icrası gibi rutin
faaliyetlerde değil, diğer toplumsal konularda da etkili olmasını mümkün kılıyordu. Gerçekten
de bu özellikleri şeyhin iyi bir toplumsal gerçeklik hatta gelecek okuyucusu olduğunu
düşünenleri haklı çıkaracak bir düzeyde işlemekteydi.
Şeyhin kitlesel tahayyül içinde İlahî gücün yeryüzündeki temsilcisi olma özelliğine
sahip olduğuna duyulan inanç, gücünün dışsal kaynaklarından birini oluştururken, otoritesinin
konjonktürel olarak başvurulan diğer kaynağı ise sınırları içinde yaşanılan devlet otoritesi
tarafından yaratılmaktadır. Açıktır ki pek çok aşiret reisi gibi şeyhler de güçlerini, devlete
olan bağlılık ya da kulluk ilişkilerinden almaktadır. Öte yandan kabul edilebilir bir hükümet
gücünün yokluğunda bu boşluk şeyhler tarafından doldurulmaktadır. Aşiretler tabi üzere yerel
şeyhlere yönelmekte, böylece şeyhin işlevsel statüsündeki farklılaşma belirginleşmeye
başlamaktadır.
Emirin yerini almasıyla ortaya çıkan toplumsal süreç içinde şeyhler, hem dünyevi hem
de uhrevi yetkilere malik olmuştur. Artık bu onun ileride ortaya çıkacak toplumsal nitelikli
başkaldırıların öncüsü ve rehberi olma gibi bir fonksiyona sahip olmasının da habercisi olarak
değerlendirilebilir. Şeyhin aşiret liderlerinin yerini alması ve böylelikle aşiretlerin
konjonktürel birliğinin ve merkezî yönetime karşı gelişen direnç ve muhalefetin simgesi
hâline gelmesi, ona kendi döneminin siyasetinde oldukça rafine bir statü sağlamaya yetmiştir.
Tam da bu kazanılmış statüden dolayı şeyhler, hiçbir zaman pasif dinî figürler olarak
kalmamışlar, aksine zikredilen bütün bu tarihsel süreklilik içinde zamanla İslam dini ile Kürt
ulusçuluğu arasında oldukça karmaşık toplumsal dolayımlar kurarak dönemlerinin yerel
düzeydeki siyasal taleplerini derinden etkilemiş veya temsil etmişlerdir. Dini, aşirete ve
Kürdî unsurlara eklemleyerek bir toplumsal hareketlenme sağlama yeteneği, şeyhi Kürt
etnopolitik kimliğinin reddine karşı Osmanlı/Türk merkeze karşı gösterilen direncin asıl
figürü hâline getirmiştir. Şeyhliğin gösterdiği bu performans, İslam dininin esas olarak
dinî olmayan toplumsal kategorilerle eklemlenerek özel bir ‘hâl’ alan kimi unsur ve
figürlerini Kürt siyasetinde bir etnopolitik kategori olarak Kürtlüğün kuruluşunda ve
yeniden üretiminde oldukça önemli bir rol oynadıklarını göstermektedir.
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarikat şeyhlerinin itibarlarını
pekiştiren bir başka gelişme onları politik liderler hâline getiren koşullardır. Avrupa
emperyalizmine tepki olarak merkezî otoritenin siyasi tercih ve yenilikleri karşısında şeyhler,
direniş ve başkaldırı eylemlerinin tipik önderleri konumuna yükselerek toplumsal
imtiyazlarını, kazandıkları yeni derecelerle de teyit etme fırsatı buldular.
Şeyhin geleneksel rolleri bugün modern Türkiye’deki değişen yapılarla birlikte
farklılaşmalara uğramıştır. Geleneksel anlamda dinî, siyasi ve ekonomik roller üstlenen
şeyhlik, kurumsal düzeyde meşruiyetini devam ettirecek imkânlardan bugün için vazgeçmiş
görünmektedir. Esasen modern Türkiye’nin din ve gelenekle karşı karşıya getirilen vizyonu
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içinde şeyhliğin kurumsal itibarının büsbütün ortadan kalkması beklense de değişim
arzusunun bölge özelindeki göstergeleri türlü değişkenlerin tazyiki altında hedeflenen sonucu
üretememiştir.

12.5.1. Şeyhin Modern Vizyonu: Eleştiri ve Sadakat
Şeyhlik, kendi içinde bir dönüşüm ve yozlaşmanın içine düşmekten de
kurtulamamıştır. Örneğin uygun yeteneklere ve hevese sahip olan çok sıradan insanlar bile
artık şeyh olabilmiş, böylece dinsel yetkinin yanı sıra siyasal yetki de kazanabilecek duruma
gelmişlerdir. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde tabiri caizse şeyhlik hanedanları oluşmuş, kutsal
şeyh aileleri olarak da nitelenen bu oluşum, kısa sürede bölgede manevi gücün yanı sıra
politik güçlere de sahip olmayı hedeflemiştir. Hatta her bir şeyh ailesinin giderek Nakşibendi
aristokrasisinin parçaları hâline gelmeyi sağlayan kendi elitler grubunu doğurduğu
görülmüştür.
Şeyhlerin gücünü ve nüfuzunu azaltan en önemli hareket kuşkusuz Atatürk’ün
tekkeleri kapatıp tarikat ve tekke faaliyetlerinin günlük hayatın derinlerine çekilmesine giden
yolu açmasıydı. Aslında bu sindirme öteden beri kullanılagelen dinsel itibar sembollerini
kapsıyordu ve bu türden dinsel statü bunun ürettiği ayrıcalıkların kaldırılması şeyhlik
kurumunu zor durumda bırakmıştır. Böylelikle şeyhlerin hizmetleri ya da diğer tutumları için
duyulan talep zaman içinde merkezî bir seküler otoritenin girişimleriyle beklenen karşılığını
bulamamıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde popülaritesini hâlâ sürdürme azminde olan
Nakşibendi grupların modernleşme amili olarak gündeme gelen laik norm ve seküler değerler
karşısındaki tutumlarında farklılıklar olsa da yine de bütün bu değişmelere rağmen açık bir
devamlılığın varlığından söz etmek mümkündür. Bölgede ise halk üzerinde özellikle kırsal
teamül ve temayüllerin geçerli olduğu yerlerde, şeyhin, aşınmış rolleriyle de olsa varlığını
sürdürdüğü gözlenmektedir. Ancak burada gözlemlenen resim kendini yeni bir meşrulaştırım
içinde sunmaktadır. Çoğu zaman eski ayrıcalıklarını kullanabilme konusunda şeyh hâlâ etkili
ve güçlü görünme arzusundadır. Ne var ki aynı etkiyi söz gelimi şeyhin dinsel alandaki
işlevselliği bahis konusu olduğunda görebilmek kolay olmamaktadır. Esasen bu işlevsel
zayıflama kendi karizmalarını yeniden kullanıma sokma ve kalıcı kılma yolunda şeyhleri yeni
arayış ve stratejilere yöneltmektedir. Bu arayışlar içinde en dikkate değer olanı şeyhliğin
politik taleplerde dikkate alınan özellikli misyonudur.
Tek parti dönemindeki radikal uygulamaların aksine çok partili hayata geçişle birlikte
şeyhlik ve onu pekiştiren kurumsal hiyerarşinin yeniden tanzim edilerek bölgesel refleksler ve
demokratik katılım talepleri içinde dikkate alınmasına göz yumulduğu anlaşılmaktadır.
Gerçekten de bu süreç içinde siyasi konjonktürün de gereği olarak yerel düzeyde kimi
şeyhlerin kendilerini yeni bir vizyonla ifade etmelerinin ve böylelikle de dinsel itibarlarını
kullanmalarının yolu açılmıştır. Şeyhler, taraftarlarının oyu karşılığında, merkezî hükümetten,
il yönetiminden veya yerel yönetimlerden, hamilik yapmalarına ve daha güçlü bir taraftar
zümresi oluşturmalarına yardımcı olacak imtiyazlar isteyebilmişlerdir. Bu yol ise şeyh ve
hâkim olduğu grubun çıkarlarını doğal olarak statükoyla kesiştirmiştir. Siyasi partilerle girilen
ittifaklar genellikle pragmatik plan ve beklentilerin belirleyici olduğu koalisyonlar olmuştur.
Bölgede pek çok şeyh ailesi siyasal partilerle karşılıklı çıkar ilişkilerini düzenleyen bir strateji
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içinde ilişkiye geçmektedir. Niteliği ne olursa olsun siyasi akımların bölgede şeyhlerin
desteğine başvurmaları söz konusudur ve bölgeyi temsil eden milletvekilleri de bu niyetin
açıkça yöneldiği kendi konumlarının farkındadırlar. Ancak bu durum geniş bir tarihsel sürece
yayılan gelişmeleri eksiksiz yansıtmaktan uzaktır. Bu süreç içinde gelişen ulusçu ve ayrılıkçı
talepler, Marksist eğilimlerin bölgesel düzlemde taban bulması ve gelişen modernlik
tecrübeleri karşısında şeyhlik kurumu, kendi konumunu yeniden gözden geçirmek zorunda
bırakılmıştır. Bu ise, şeyhlerin yeni zamanlara uyum kapasitelerini, söylemlerini ve itibar
kalıplarını kullanabilme yeteneklerinin güncellenmesini ve hâlihazırdaki sorunlara gerçek
karşılıklar üretebilme kabiliyetlerini gündeme getirmektedir. Örneğin bugün yerel liderlerin
pek çoğu, laik önderlik kurumlarını işgal etseler bile kutsal şeyh aristokrasisinin yaydığı
tarihsel vizyonu kullanmaktan kaçınmamaktadırlar. Günümüzde kitlelerin farklı söylem ve
yöntemlerle seferber edilmesi, şeyhlerin liderlik tarzına yeni bir biçim kazandırmıştır. Hatta
bu kazanımın korunması için zikir gibi tarikatın temel ritüellerine bile neredeyse gerek
kalmamış gibidir.
Şeyhler dinî sosyalleşmenin bölgesel bir resmini yeniden üretirken bir yandan kendi
modernliklerini bir anlamda yeniden üreterek toplumsal değişim stratejilerinin ilginç bir
katılımcısı rolüyle dikkatleri üzerlerinde toplamaktadırlar. Örneğin bölgede kız çocuklarını ilk
kez okutma çabası içinde olanların şeyhin müntesip ya da akrabası ailelerden olması, devlet
okullarında okuma konusunda müritlerden daha az çekinceli davranışlar içinde olmaları,
teknolojinin nimetlerinden yararlanma konusunda dikkate değer bir çaba sarf etmeleri, ulusçu
eğilimlerin terminolojik mühimmatını kullanmaya ilgisiz kalmamaları sözü edilen değişimin
göstergeleri hakkında ipucu vermektedir.
Şeyhin konumuna ilişkin olarak seslendirilmeye çalışılan eleştirel muhalefet de
gücünü, çoğu kereler bizzat bu kurumun kendi geleneksel yapısıyla izah edilmesi zor olan
tutumlarından almaktadır. İstismar ve sıradanlıkla eşleştirilen şeyhlik imajları toplumsal
alanda da karşı tutum ve reflekslerin doğmasına imkân vermektedir. Bu bağlamda sömürücü
ilişkilere karşı gelişen ideolojik söylemler ağayla şeyhi birbirine denk düşecek bir kategori
içine alarak değerlendirmektedir. Modern eğitim ve medya, özellikle radyo ve televizyon,
aşiret değerlerinden tümüyle farklı olan yeni bir zihniyeti yaymakta; devlet okullarında eğitim
görmüş genç insanların ağanın olduğu kadar şeyhin de otoritesini sorgulayacak bir eğitim
süzgecinden geçirilmesi sağlanmaktadır. Milli Eğitimin resmî müfredatı uzun yıllar ağa gibi
şeyhi de gerici, çağdışı ve antidemokratik olarak mahkûm etmiştir. Bu kuşkusuz ideolojik
yönlendirmeyi önceleyen bir eğitim tarzıdır ve kitleleri etkilememesi mümkün değildir.
Birincil bağlılıklar yoluyla oluşan cemaat birliği ve ideolojik karşı refleksler bu değişime
karşı direnme eğiliminde olsalar da son tahlilde yapısal açıdan söz konusu direncin dönüşerek
kendi kendini çarpıtması söz konusudur. Bununla ilgili olarak şeyhin, dinsellik aracılığıyla
elde ettiği itibarını, tamamıyla seküler amaçlı yönelimlere dönüştüren reel-politik
pragmatizmine dikkat etmek gerekir. Bugün dinsel itibarını kullanma azmini yine aynı
amaçlar için seferber kılma eğiliminde olan şeyhlerin meşruiyetleri zayıflamıştır.
Böylece bölgesel düzeyde egemen olan belirlenmiş statüler yerini kazanılmış statülere
bırakmaktadır. Soya, asalete ve aşkın düzeyde kazanıldığına inanılan bir fazilete dayanan
statüler çökme eğilimi gösterirken bunun yerini modern eğitim araçları yardımıyla elde edilen
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yeni statüler almaya başlamıştır. Bölge örneğinde din ile bütünleşmiş şeyhlik kurumunun
kullandığı itibarın meşruiyeti zayıflarken bu kez din karşıtı bir elitin oluşumu, bölgesel
talepler ve etnik yapılanmalar zemininde, İslami şeyh/molla elitini ikame etmeye
çalışmaktadır.
Pek çok şeyh ancak belli düzeydeki taraftar arasında bağlayıcı karizmatik önceliklere
sahiptir. Şeyhlerin dinsel imajlarını geçmişten tevarüs ederek kullanmaları artık her zaman
için inandırıcı bir etki sağlayamamaktadır. İstisnai örneklerin varlığına rağmen, bugün için
şeyhin otoritesi bölgede daha çok güç kullanımının sembolik bir temsilidir. Esasen bu temsil
de yeni birtakım sosyolojik gelişmelerin etkisi altında sarsılmaktadır. Burada ortaya
çıkabilecek boşluğun eşdeğer bir itibar göstergesiyle doldurulması söz konusudur ve bu
eksikliğin giderilmesi yönünde yeni çatışma alanları, seküler talepler içinde sık sık karşı
karşıya gelen unsurlarla devamlı yenilenmektedir.
Şeyhlerin dinsel itibarlarını kullanma konusundaki eğilimlerinin giderek kurumsal
anlamdaki diğer seküler tipolojilerle aynileşmesi mümkündür. Ancak marjinal düzeyde de
olsa, dikkat çekici bir dinsellik ve bunun gereği tavizsiz bir dinî yaşam ve ahlak anlayışına
sahip şeyhlerin varlığına rastlamak da mümkündür. Bu şeyhler de sınırlı sayıdaki sosyal
çevrelerine dinî ve ahlaki öğütleriyle yol gösterirken hem kendi karizmalarını güçlendirmekte
hem de toplumun moral değerlerini takviye ederek uyum ve sadeliğin önderliğini
üstlenmektedirler.

12.6. Seyyit: İmtiyazlı Dinî Soyluluk
Bölgede yaşayanların Şafii mezhebi ve Nakşibendi tarikatına has eğilimleri içinde
dinsel itibar taleplerini koruma azmindeki olan bir diğer statü göstergesi de seyyitliktir. Seyyit
(: seyyid), bölge halkı örneğinde özgül bir kategoridir ve işlevini zayıf da olsa hâlâ devam
ettirmektedir. İslam dünyasının değişik bölgelerinde seyyitlik kavramıyla genellikle emir,
bey, reis ya da efendi gibi kişisel özellikleri ya da soyları nedeniyle temayüz eden kişiler
kastedilmektedir. Asıl anlamıyla ise seyyitlik, İslam dünyasının hemen her yanında
Peygamber soyundan gelenler için kullanılmaktadır. Müslüman toplumlarda Peygamber
sülalesinden gelen insanlar dinsel seçkinler olarak tanınmakta ve yüksek itibarlarının
meşruiyetini Hz. Muhammed’e dayanan şecerelerinden almaktadırlar. Bölgede şeyhlik
kurumsal düzeyde geleneksel dinî tecrübe ve eğitimle ulaşılan bir makam iken; seyyitlik daha
çok soy ve şecere ile elde edilebilen bir itibar göstergesi olarak varlığını sürdürmektedir. Hz.
Muhammed ünlü Veda Hutbesinde Ehl-i Beytini, aile ve soyunu müminlere emanet etmiş ve
onların gözetilmesini istemiştir. Bundan dolayı seyyitler İslam toplumlarında her zaman
ayrıcalıklı ta’zime muhatap olmuş, yoğun bir sevgi ve ihtirama mazhar kılınmışlardır.
Seyyid kelimesi, şerefli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek anlamlarına gelen şerif
kelimesiyle aynı kategoride yakın anlamlar ihtiva eden bir adlandırma; Hz. Muhammed’in
Hz. Ali ve Hz. Fatma’dan doğan torunlarıyla onların soyundan gelenler için kullanılan önemli
bir itibar ve statü unvanıdır. Kur’an ve hadislerde kavram sözlük anlamında kullanılmaktadır.
Kavramın özellikle Türkiye özelinde kazandığı dinî, sosyolojik anlam bir hayli derindir.
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Hz. Muhammed’in aile üyelerinden oluşan Ehl-i Beyt tüm Müslümanlar tarafından
tartışmasız bir sevgi ve saygı duyguları içinde değerlendirilir. Ehl-i Beyt’in hem Kur’an-ı
Kerim’de hem de Hz. Muhammed’in hadislerinde vurgulanan değeri bu saygı ve itibarı
ölümsüzleştirmiştir. Böylece Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma’nın Hz. Hasan ile Hz.
Hüseyin soyundan gelenleri için seyyit ve şerif tabirleri kullanılarak toplum içinde özel bir
muamele görmesi ve kendilerine olan saygının sarsılmaması bütün İslam toplumlarında temel
bir hassasiyet olarak göze çarpar.
Seyyitlerin gelenek uyarınca zekât ve sadakalardan yararlanamamalarına rağmen
ganimet ve fey gelirlerinden belli bir pay almaları, onların tam ve doğru biçimde saptanmasını
yönetimler için önemli bir görev durumuna getirmiştir. Bu nedenle başta Abbasiler
döneminde olmak üzere seyyitlerin kayıtlarının tutulması, ganimet ve fey gelirlerinden
paylarının dağıtılması, özel sorunlarının çözümlenmesi amacıyla Nakîbü’l-Eşraf adı verilen
bir kurum ihdas edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde de seyyitlerin konumunu dikkate alan ve
onların itibarlarını hem kuvvetlendiren hem de yönetim gerekleri açısından işlevsel kılmayı
amaçlayan bir dizi uygulamaya tanık olmaktayız. Özelikle II. Abdülhamid’in Pan-İslamist
politikalarının gündeme gelmesiyle birlikte bölgesel düzeydeki farklılık ve ayrılıklardan
kaynaklanan siyasal problemleri giderecek organizasyonların oluşturulmasında şeyh gibi
seyyitlerin de halk nezdindeki itibarına sık sık müracaat edilmiş, hatta yerel düzenlemelerde
dikkate değer bir ayrıcalık ve tercihle öne çıkarılmış, prestijleri güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki seyyitler de tıpkı şeyh ve çevresine benzer
bir itibar görmektedir. Bu saygı dışarıdan bir gözlemci açısından bazen abartılı bir tazime
kadar varan bir ritüele dönüşmektedir. Kuşkusuz bu ritüelin uygulanmasının açık nedeni,
seyyitlerin mübarek bir nesil, kutsal bir aile ve sülale olmasından kaynaklanmaktadır.
Bir kişinin kendisini Peygamber soyundan geldiği yönünde açıklaması mümkünse de
bunun ispatlanması her zaman mümkün değildir. Çünkü bunun bir şecereyle doğrulanarak
ispatlanması gerekmektedir. Aslında Arap kökenli kabilelerin zamanla yerel yapılanmaların
çekim alanında soy sop açısından olmasa da kültürel düzeyde farklılaşmaları söz konusudur.
Yine de bu konuda şecerelerin doğruluğuna ilişkin bütün kuşkuları devre dışı bırakan kolektif
bir kabulden de söz etmek mümkündür.
Peygamber ailesinden gelmek seyyit olarak kabul edilen kişilerin itibarını sadece
güçlendirmekle kalmamakta ayrıca bu imaj kendilerini daha seçkin bir karizmanın parçası
hâline de getirmektedir. Seyyitlerin kendi çevrelerindeki aşiretlerle kan bağının olmaması ya
da bu bağın az olması; onları aşiret içindeki akrabalık bağlarından kaynaklanan siyasal
tutumların üzerinde ve dışında tutmakta ve böylece aşiretler arasında tarafsız bir hakem olarak
itibar ve otoritelerini güçlendirmektedirler. Bu bir nevi atfedilen statü göstergesidir ve sonuçta
şeyh gibi seyyidi de dinî otorite tipleri arasına sokmaktadır. İlahî bir kudrete sahip olma
iddialarını seslendirenler, Tanrı’yla ilişkili olmanın ve bundan nüfuz elde etmenin (Gavs,
Kutb, Mehdi) özel bir çaba gerektirmesine karşın seyyitler tamamıyla soy bağıyla ilgili bir
çerçevede kendi itibarlarını etkin bir hâle getirmektedirler.
Seyyitler sahihliği zaman zaman kuşku çeken soylarına ilişkin ibrazlarıyla modern
zamanlarda tartışmalı bir statü içindedirler. Hâlbuki toplumsal bellekte seyyit, ideal bir
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insanın aile ferdi olarak saygıyı hak etmektedir. Esasen seyyitler konum ve statülerini geçerli
bir referansa dayandırma isteğiyle sadece Hz. Muhammed’le değil zaman zaman diğer İslam
büyükleriyle de aralarında kan bağı tesis etmektedirler. Birden çok seyyit soyu söz konusudur
ve seyyitler soylarının korunması için genellikle aynı soydan bir kadınla (seyyide)
evlenmektedirler.
Seyyit oluşlarının kendilerine yerel düzeydeki kimi çatışma ve problemlerde
arabuluculuk yapma yetkisini sağlaması ve bu yolla da kendi itibarlarının getirdiği yaptırım
gücünü dayatabilmektedirler. Böylece seyyitler ayrıcalıklı konumlarını işlevsel hâle getirme
fırsatını bulmaktadırlar. Öyle ki ahiret kardeşliği denilen ve şeyhlik kurumunda da benzerine
rastlanılan bir manevi kontrat temelinde halkla kendi aralarında, kutsal bağlılık alanları
oluşturmaktadırlar. Bu aslında seyyitlerin şefaatçi olabileceklerine ilişkin yaygın bir kanaatin
toplumsal alanda somutlaşmış görüntüsünden başka bir şey değildir. Böylece kendilerini
günahkâr hissedenler ahiret kardeşliği talebiyle seyyitlere başvurmakta ve onların kendilerine
ahirette aracılık etmelerini (şefaat) istemektedirler. Bu ritüel ve şefaat ayrıcalığı toplumsal
düzlemde seyyidin itibarını artırmakta, hatta onun rolünü daha da fonksiyonel kılmaktadır.
Seyyitlerin soya dayalı statüleri onların itibarlarını öldükten sonra da etkili kılacak bir
ritüeller zincirinin toplumsal nedenlerini hazırlamaktadır. Özellikle türbeler, yaşayan
seyyitlerden daha fazla ihtirama muhatap olmaktadır. Türbeler etrafında gerçekleştirilen rutin
törenler halkla seyyitler arasındaki manevi irtibatı kutsallık ve aşkınlık temelinde sürekli
olarak yenilemekte ve daha da popüler sayılabilecek alanlara dinsel itibarın yayılmasını
sağlamaktadır. Yine de doğrudan etkinlik itibarıyla seyyitlik yereldir ve aşiret yapılanmasıyla
sınırlı bir fenomen olma özelliğine sahiptir. Seyyitler bundan aldıkları güçle, hüsnü kabul ve
destek beklemektedirler. Aslında itibar kazanmak için tek başına soy ya da dinsel aidiyet
belirleyici olmamakla beraber, zaten prestij sahibi olanları örneğin bir şeyhi ya da mollayı
daha da itibar sahibi kılacağı düşünülebilir.
Bugün bölgede modern eğitim olanaklarının gelişmesi ve seküler itibar kalıplarının
yaygınlaşması karşısında seyyitlik kurumu da tıpkı şeyhlikte olduğu gibi, kendi hayatiyetini
daha sınırlı bir siyaset ve imajla sürdürmeye mecbur kalmıştır. Esasen sadece seküler
yaklaşım ve siyasetlerin değil, modern İslami yaklaşımların da bu tür ayrıcalıklıkları tartışan
bir söyleme sahip olduklarını görüyoruz. Dinî eğitimlerini modern ve eleştirel bir sistem
içinde edinen kişilere göre seyyitlik istismara sıkça ve kolaylıkla imkân veren bir kurumsal
yapı özelliği taşımaktadır. Kırsal yerleşim alanlarından uzaklaştıkça seyyitlik kurumu şeyhlik
gibi bir tür karizma aşınımı sayılabilecek şekilde itibar kaybına uğramış bulunmaktadır. Yine
de bu sınırlı statü göstergesinin daha kitlesel taleplerin seslendirilmesinde diğer göstergelerle
bütünleşmeyi başarabildiği ölçüde işlevsel hâle gelebildiği açıkça gözlenebilmektedir. Her
şeye rağmen seyyitler bugün bölgede toplumsal yapının dinsel talep ve beklentilerini sürekli
olarak kullanma azmindedirler. Halk düzeyinde belirginleşen İslami tahayyül ve yaşam
pratikleri şeyhlere olduğu kadar seyyitlere de müracaat etmeyi zorunlu hâle getirmektedir.

12.7. Molla: Manevi Bilgi ve İktidar
Bölgedeki dinsel itibar göstergeleri içinde en dikkat çekici olanlardan biri de molladır.
Molla dinsel eğitim sürekliliğinin bir ifadesi ve statü göstergesi olarak fonksiyonel rollere
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sahiptir. Aslında şeyhlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda da molladır. Molla bir yandan
eğitim kurumlarındaki formel yapılanmayı belirlerken öbür yandan tarikat örgütlenmesindeki
informel yapılanmayı ve hiyerarşik örgütlenmeyi denetlemektedir.
İslam toplumlarında genel olarak dinî konularda yetkinlik kazanmış kişilere verilen bir
ünvan ve statü olarak Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki
geleneksel medrese kurumlarında eğitimini tamamlayanlara molla anlamında mele
denmektedir.
Değişik şekillerde ifade edilen kavramın (nonla, munla, mulla) Türkiye’deki
kullanım formu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yerel diyalekte göre farklı biçimlerde
telaffuz edilmektedir. Kavramın orijini Arapçadan gelmektedir ve efendi, sahip anlamındaki
mevlâdan türetilmiştir. Bununla birlikte bölgesel kullanımda melelik, dinî konularda tam bir
yetkinlikten çok birçok meseleye kolayca intibak edebilecek düzeyde belli düzeyde bilgi
sahibi olma ve medrese tahsili görmüş olmayı gerektiren bir statüdür.
Medreseler tarihsel olarak şeyh ve molla ikilisinin dinsel ve toplumsal meşruiyetini
oluşturan bir kurumsal ağ oluşturmaktadır. Bölgedeki medreseler tarihsel açıdan yaygın bir
şöhrete sahip olmalarına rağmen bu hizmet ve şöhretle tanınan ilim erbabının sayısı çok
değildir. Aksine küçük bir seçkinler grubunun buralarda eğitim görmesi, tavır ve davranış
kalıplarıyla bütünleşmesi söz konusudur.
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Türkiye’de medreselerin kapatılması ve modern
laik eğitimin gelişmesi medreseleri özellikle entelektüel açıdan etkisiz bir hâle getirmiştir.
Ancak Cumhuriyetçi modernleşme politikalarının en popüler ve etkili olduğu dönemlerinde
bile kayıt dışı faaliyetleriyle medreseler geleneksel İslam eğitiminin sürdürüldüğü yegâne
kurumlar arasındaki yerini korumaya devam etmiş ve ülkenin her tarafından talipler tam
anlamıyla geleneksel bir eğitim görebilmek amacıyla bölgeye gelmeyi göze almışlardır.
Medreseler öncelikli olarak mollaların (mele) mekânıdır. Sünni eğitim veren kurumlar olarak
detaylandırılmış bilgi üretiminin yanı sıra Türk, Arap ve Fars kültürüne açılımları nedeniyle
sonradan kazanılmış özgün niteliklere de sahiptirler. Medreselerin geleneksel rolleri bölgede
inanç ve ritüellere bağlılık konusunda daha iddialı insanların yetişmesine imkân vermiştir.
Medreseler, sadece geleneksel anlamda değil, yeni siyasi ve ideolojik yapılanmalarda da
önemli roller üstlenmiştir. Hatta bölgesel düzeyde yaygınlaşarak somutlaşan milliyetçi/ulusal
eğilimlerin bile ilk tohumlarının buralarda hayat bulduğu iddia edilmektedir.
Molla medrese kurumunun önderidir. Esasen molla daha üst düzeyde işlev gören
ulema kategorisinin de bir parçası olarak değerlendirilebilir. Geleneksel İslam toplumlarında
ulema dinî bilginin üretimi ve bu bilginin kullanımı konusundaki hiyerarşik tekel ve
örgütlenmeyi yansıtmaktadır. Aslında geleneksel Müslüman dünyasına damgasını vuran ve
hâkim olan ulema âlim/hukukçu ve din adamlarının dâhil olduğu bir silk ve zümre olarak
siyasal ve etnik sınırları aşan bir niteliğe sahiptir ve herhangi bir devlete ya da ulusa bağlı
değildir. Ancak molla kategorisi, bölgesel bağlamdaki dinsellik tema ve eğilimlerini
yansıtmada kendine özgü nitelikleri içinde dikkat çekici bir olgudur.
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Özellikle mollaların rolleri, dikkatle araştırılması gereken en az anlaşılmış ve
incelenmiş konulardan biridir. Mollalar hakkında iki ayrı imaj çağdaş dünyada konuya
yaklaşımı yönlendirmektedir. Biri Batı prototipinden çıkan, dünyanın hemen her yerinde
yayıldığı düşünülen çılgın molla imajıdır. Sömürge dönemindeki işgaller sırasında toplumdaki
diğer gruplar sessizce kendi kaderlerine razı olurlarken, bu işgallere karşı çıkan mollalar
hakkında yaygınlaşan fanatiklik imajının oryantalizm tarafından beslendiği düşünülebilir.
Diğer imaj ise çoğunlukla Müslüman halk tarafından önerilen ve mollaların hatadan uzak,
mübarek şahsiyetler olduklarına ilişkin inançtır. Hâlbuki asıl gerçek bu ikisi arasında
aranmalıdır.
Molla, medrese hocalığının yanı sıra bölge örneğinde açıkça gözlendiği gibi dinsel
törenleri de yönlendirmektedir. Köy çocuklarına Kur’an derslerini mollalar vermektedir.
Modern okulların kurulmasından önce molla, dinsel ve laik konular da dâhil olmak üzere
genellikle köydeki en eğitimli kişiydi. Ortalama düzeydeki bir molla, birden fazla yerde görev
yapmak durumunda kalabilirdi. Böylece zaman içinde molla, İslam’ın bir sembolü olmakla
kalmamış, toplumsal hiyerarşideki yeriyle, kendisinin ve dinin değerini yansıtan bir ayna
durumuna gelmiştir.
Molla medrese aracılığıyla gündelik hayatın dinî görünümlerini kontrol etmekte,
toplumsal alışkanlık ve yönelimlere katkı sağlamakta ya da yeri geldiğinde bütün bunlara
engel olmaktadır. Kendi itibarını, çerçevesini korumaktan sorumluluk duyduğu dinî sınırlar
evreninde oluştururken, toplum nezdindeki olumlu ve seçkin rolleri, kendisine nispet edilen
karizmatik bir dizi atıftan almaktadır. Kuşkusuz o hem bir hoca hem de halk dindarlığının da
stratejisini belirleyen bir din adamı olarak tanınmaktadır. Mollanın bu konumunun kazanılış
süreci önemlidir. Halkın İslami hayatını yönlendirenler medrese çıkışlılar olmuştur. Bölgede
hâlâ mele ordusunun (molla) yetişme alanı medreseler olarak görülmektedir.
Toplumsal alana yansıyan sorunların çözümü, gündelik tartışmaların dinî ölçüler
eşliğinde halledilmesine ilişkin öneriler mollalar tarafından planlanmaktadır. Ne var ki
modernleşme süreciyle birlikte tarikat örgütlenmesinin çözülmesine koşut olarak mollaların
nüfuz ve dağılım alanları da azalmaya ve daralmaya başlamıştır. Onlar da modern eğitim
kurumlarının saldırısı karşısında seyyitler örneğinde görüldüğü gibi itibarlarını koruma
konusunda ciddi direnç ve savunma mekanizmaları geliştirmektedirler. Bu çerçevede Hâlidi
şeyhleri, medreseler kapatıldıktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
kapatılmadan önce resmî olarak medreselerde okutulan ilimleri artık kendi özel
medreselerinde gizli yollarla okutmaya devam etmişlerdir. Buralarda öğrenim gören pek çok
öğrenci daha sonra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde müftü, vaiz ve imam olarak da görev
yapmıştır.
Ulemanın bölge örneğindeki dağılımının geçmişte de pek fazla bir alana sahip
olmadığını belirtmek gerekir. Dindarlıkları ve sahip oldukları bilgileriyle bu niteliklerden
mahrum olanlar tarafından bile beğenilen ve ihtiram gören mollalar, sıradan insanlar
nazarında da fazlasıyla önemsenirlerdi. Din adamları olarak mollalar da şeyhler gibi insanlarla
Allah arasında dualarıyla diğer insanların kurtulmasını sağlayabilecek arabulucular olarak
görülürlerdi. Bu inanış özellikle daha etkin mollalara, önemli bir politik erk de sağlamıştır.
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Gerçekten de dinî otoritelerin belirli bir zümresi, bu bağlamda kayda değer bir dünyevi güç
elde etmiştir. Bunlar yukarıda ele aldığımız tasavvufi tarikatların liderleri olmayı başaran
molla kökenli şeyhlerden başkası değildir.
Mollanın dinî otoritesinin medrese zihniyetine tekabül eden yanlarını da dikkatle
gözlemlemek gerekir. Gerçekten de molla, medrese zihniyetinin ancak modern eğitim biçimi
karşılığında fark edilen ve açıkça tartışılan tasavvuratını yansıtmaktadır. Nitekim medrese
teamül ve alışkanlığının her şeye tartışmasız bir inanç ve imanı gerektirdiği düşünülmektedir.
Medreselerde Şafiilerin bağlı bulunduğu Eş’ari akaidi, fıkıh metni olarak da Tuhfetü’l-Muhtac
gibi tümüyle Şafii fıkhına ait eserler okutulmaktadır. Halk dinî konularda mollaların
kılavuzluğuna bağlı olarak hareket ettiğinden dolayı bu mekanizma sürekli bir şekilde
canlılığını korumayı başarmaktadır.
Bugün özellikle imam hatip okulu mezunlarının bölge özelinde yarattığı yeni imajlar,
molla kategorisindeki kişilerin dinsel itibarlarıyla karşılaştığında çatışma ortamları
doğmaktadır. İmam hatip mezunlarının içinden geçtikleri eğitim müfredatını dinsel yetkinlik
ve takva açısından hiç bir zaman yeterli görmeyen mollaların halk nezdinde muhalefet
üretecek şekilde zaman zaman örgütlü sayılabilecek bir itiraza öncülük ettikleri
görülmektedir. Bu bağlamda sadece Diyanet İşleri Başkanlığınca atanan imamlar değil bizzat
resmî din eğitiminden geçmiş kişiler de bölge örneğinde rekabetin birer parçası olarak
eleştirilmişler, hatta ilimsizlikle suçlanmışlardır. Burada ilimsizlik suçlamasıyla kastedilen
onların iyi düzeyde Arapça bilmemeleri ve medrese mezunlarıyla dinî bilgi alanında
yarışamamaları yönündeki yaygın kanaattir. Doğrusu bu zıtlaşma ve kopuşmaya konu olan
başka nedenlerden de da söz edilebilir. Yine de din eğitimi ve din hizmetleri konusundaki fiilî
gerçeklik içinde bölgede pek çok medrese mezunu molla resmî okulları dışarıdan bitirmek
fırsatını yakaladıkça eğitimlerini daha üst düzeyde sürdürerek (yüksek İslam enstitüleri,
ilahiyat fakülteleri) kendi geleneksel itibarlarını güçlendirme arzusunda olmuşlardır. Bu
çerçevede çoğu, resmî devlet kadrosunda imam olarak görev yapan mollaların gündelik
hayattaki dinî ritüellerin yürütülmesi ve hizmetin devamı bakımından, meslektaşları
karşısında gayri resmî eğitim ve birikimleri sayesinde kendilerinin ayrıcalıklı konumuna olan
iddia ve inançları devam etmektedir. Bu durum bir itibarlı sınıf üretme konusundaki
taleplerinden vazgeçmediklerini açıkça göstermektedir. Nitekim böylesi kazanımlara sahip
olan mollaların önemi bölgede hâlâ seçkin özelliklerle korunmaktadır.
Hâlbuki hayatın giderek daha çok sayıda aktörlerce paylaşımı, mollanın gücünü
zayıflatmakta bunun yanı sıra dinî yönelişler içinde gelişen yeni eğilimler aracılığıyla da
mollanın geleneksel duruşu tartışma konusu olmaktadır. Mollaların Şafii mezhebi ve
Nakşibendi tarikatı Hâlidi ve onun değişik kolları çerçevesindeki sabit donanımları bir yandan
diğer dinsel eğilimler, örneğin İhvan-ı Müslimin ve Cemaat-i İslami gibi düşünce
hareketlerine bağlı grup ve yapılar tarafından sorgulanmakta, bir yandan da İran devriminin
etkisine de bağlı olarak Caferi/Şii eğilimlerin söz dağarcığı karşısında yeni bir tanımlamaya
ihtiyaç duyacak şekilde itibar arayışlarına girmektedirler. Kuşkusuz modern Türkiye’nin laik
ve seküler evreninde medrese ve molla yapılanmasının meşruiyeti kalmamıştır ya da sorguya
açılmıştır. Kimi zaman bu ruh ancak pragmatik düzeydeki kimi yönelimlerin aracısı olarak
işlevsel kılınabilmektedir.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın bir şekilde dikkat çeken ve yerel
özelliklerle olduğu kadar geleneksel yapılarla da bütünleşerek günümüze kadar ulaşan dinsel
itibar göstergeleri, modern yaşam biçimi ve zihniyet dönüşümlerine bağlı olarak ciddi bir
değişim yaşamaktadır. Aslında yapısal değişimler yeni çatışma türleri doğurmakta, bu
bağlamda şeyh, seyyit ve molla aracılığıyla temsil edilen dinsel itibar göstergeleri de sarsıntı
ve çözülmelerin etkisi dışında kalamamaktadır.
Dinsel bir talebin sembolik taşıyıcıları olarak bu kategoriler günümüz dünyasında yeni
anlam alanları ve stratejiler içinde dönüşüm geçirirken modern olanın imkânlarını kullanma
hususunda geleneksel reflekslerinden bile kimi zaman vazgeçmiş görünmektedirler. Böylece
din de bölgesel düzeyde paylaşılan yaşam biçiminin daha doğrusu sosyolojik vakıanın daha
fazla kutsanmasını mümkün kılan bir yapılanma içinde gündeme gelmektedir. Özellikle
geleneksel yapı ve imajları pragmatik eğilimler içinde dönüştürerek kullanan ve dinsel itibarın
göstergelerini kendi kişisel imajları üzerinden yansıtan şeyh, seyyit ve mollaların
epistemolojik düzeyde birtakım tartışmaların konusu olması söz konusudur.
Bölgesel düzeyde yoğun bir şekilde gündeme gelen sosyal değişme ve farklılaşmalar
karşısında, hâlâ etkin olma çabasında olan bu kategorilerin kendilerini modernleşme
projelerinin aktif birer öznesi kılma ya da sözü edilen bu dönüşümleri doğru bir şekilde
anlama konusunda gösterecekleri çaba, bugüne kadar kullanma azminde oldukları dinsel itibar
kalıplarını yeniden ele alarak gözden geçirmelerini de gerektirmektedir. Çünkü şeyh, seyyit ve
mollanın hem eylem hem de zihinsel donanım açısından gerçeklik dünyasıyla çelişkili diğer
yandan kendi sahih dünyasıyla irtibatının da aşındığı bir zamanda meşruiyet ve etkinliği yeni
biçimler içinde sürmektedir. Zaten dinsel itibar kalıplarının kullanımı din ve modernlik
ilişkilerinden ayrışarak, giderek pragmatikleşen bir yapılanmayı örgütleme konusunda artık
daha işlevsel görünmektedir. Oysa dinsel itibarı etkin ve yaygın kılan fenomeni, dinsel
argümanların, toplumsal alandaki zihniyetle buluşmasında aramak gerekir. Bu buluşma
noktalarının günümüzde hızla kaybolduğuna ilişkin sosyolojik veriler bölge örneğinde daha
somut dışavurumlarda gözlemlenmektedir. Yeni ve modern zamanlarda dinsel itibarın
ayrıcalığını kullanmak, toplumsal alanın güçlü dip akıntılarında somutlaşan görüntüleri
dikkate almaksızın mümkün görünmemektedir.
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Uygulamalar
1)

Çevrenizde karizma sahibi dinî kişilikler var mıdır? Gözleyiniz.

2)
Yakından tanıdığınız bir din görevlisinin toplumsal imaj ve itibarı hakkında
gözlemde bulununuz.
3)
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde dinsel itibar kanallarının güçlü bir
şekilde varlığını sürdürmesinı nelere bağlıyorsunuz?
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Uygulama Soruları
1)

Karizma nasıl kazanılmaktadır?

2)

Krizmanın rutinleşmesinden ne anlıyorsunuz?

3)

Şeyh, seyyid ve mollanın sosyal statülerini karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde şeyh, seyyid ve molla tipolojileri etrafında İslam toplumlarında statü,
karizma ve rol kavramları incelenmiştir. Terminolojinin Batılı muhayyile içinde şekillenen
yapısının evrensel ölçekte kullanılırlığının sınandığı bu bölümde “itibar” kavramı üzerinden
yeni bir kavramsallaştırma denemesi yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin statü kavramıyla ilgilidir?

a)

Misyon sahibi ulema ağırlığını bilgi ve tutarlılıktan almaktadır.

b)

Din adamlarına gösterilen ilgi onların yüklendiği manevi misyonla ilgilidir.

c)
açmaktadır.

Kimi dinî aktörlere atfedilen rol onların sorgusuz sualsiz kabul edilmelerine yol

d)
olabilir.

Dinsel yetkinin kullanımı aynı zihniyet yapılarına tabi olmakla ancak mümkün

e)

Hepsi

2)

“Şeyh” aşağıdaki disiplinlerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

a)

Kelam

b)

Fıkıh

c)

Tasavvuf

d)

Tefsir

e)

Hadis

3)

“Seyyit” toplumsal itibarını nereden almaktadır?

a)

Kutsal bir soydan

b)

Dinî bütün kişiliğinden

c)

Ekonomik varlığından

d)

Siyasi kişiliğinden

e)

Hepsi

4)

“Molla”nın toplumsal statüsünün kaynağı nedir?

a)

Yüce bir soya bağlılık

b)

Manevi yetkinlik

c)

Sosyo-ekonomik farklılık

d)

Geleneksel dinî eğitim kurumlarında yetişmişlik
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e)

Hepsi

5)

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “karizma” kavramıyla özellikle ilgilenmiştir?

a)

Ziya Gökalp

b)

Max Weber

c)

Şerif Mardin

d)

Auguste Comte

e)

Antony Giddens

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)d, 5)b
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13. GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA ALEVİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir dinî grup olarak Alevilik ele alınacaktır. Alevilerin tarihsel, kültürel
ve dinsel özelikleri modern Türkiye koşullarında yeni birtakım kimlik örüntüleriyle hemhal
olmuştur. Geleneksel bakiye ile modern tasavvur arasında Alevilik dinî-toplumsal
nitelikleriyle din sosyolojisi alanının en önemli konuları arasında yer almaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Aleviler hakkında bilinenlerin çoğunun ön yargılardan oluşmasının nedenleri
hakkında bilgi veriniz.
2)
Araştırınız.
3)

Modern toplumsal yapılarda şifahi geleneklerin sürmesi nasıl mümkün olabilir?
Alevi toplumunun eşitlik talebinde bulunmasının nedenlerini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Aleviler: Yeni Varoluşsal
Temalar

Alevilerin yapısal
özelliklerini öğrenir.

Sözlü Kültürden Yazılı
Kültüre Geçiş

Geçiş toplumlarında
modernliğin etkilerini
kavrar.

Hafıza Tazeleme ve
Toplumsal Talepler

Alevilerin geleceğe
hazırlanırken geçmişle
kurdukları irtibatın
sosyolojik boyutlarını fark
eder.

Yeni Arayışlar ve Toplumsal Alevilerin yeni talepleri ve
Talepler
kimlik arayışlarını
oturttukları sosyolojik
zemini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Alecvilerin tarihsel,
toplumsal ve kültürel dinî
gerçeklikleri incelenir.
Modernleşme sürecinde
gelenekli bir topluluğun
yaşadığı geniş ölçekli
sıkıntılar araştırılır.
Hafıza, referans ve geçmişin
kültürel-dinsel kimlik
açısından önemi
değerelendirilir.
Alevilerin yeni
toplumsallaşma biçim ve
eğilimleri mevcut
talepkârlıkları üzerinden
müzakere edilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Dedelik

•

Hafızasız toplum

•

Hakkullah

•

Kızılbaş

•

Kültürel bellek

•

Musahiplik

•

Referans grupları

•

Şifahi gelenek
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Giriş
Aleviler, tarihlerindeki en kapsamlı değişimi modernleşme süreci içinde yaşamışlardır.
Bu süreç, aslında tüm toplumlar için önemli sayılabilecek temelli dönüşümlerle ilişkilidir.
Modernleşmenin itici gücünü oluşturan sanayileşme ve laikleşme; iktisadi, siyasal ve
toplumsal ayrışmaların önünü açmıştır. Bu nedenle modernleşme, genellikle teknoloji ve
değerler dünyasındaki farklılaşmalarla, günümüzde daha çok eski ile yeniyi karşı karşıya
getiren kutuplaşmalar ve buna bağlı kurgular içinde ele alınmaktadır.
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13.1. Aleviler: Yeni Varoluşsal Temalar
Modernleşme süreçleri geleneksel yapıların kendi iç tutarlılıklarını, gündelik hayat
söylemlerini altüst etmiştir. Çoğu kez köklü bir gerilim içinde gerçekleştirilen bu savrulmalar
karşısında birey ve toplum, adaptasyon sürecini hayatının tamamında yaşamaktadır. Çünkü
bilince yönelik modern rasyonelleştirme hareketleri geleneksel yapıları sorguya açarken; bu
bağlamdaki realitenin etki ve tazyikiyle, inanç alanlarının meşruiyeti de büyük ölçüde tartışılır
hâle gelmiştir. Fransız Devrimi’nden beri ciddi bir kuşatma altında olmaktan bir türlü
kurtulamayan din de bu süreç içinde modernleşmeci siyasetlerin temel hedefi olmuş ve
epistemolojik farklılaşmaların bir sonucu olarak, tabiri caizse, yeniden kurgulanmıştır.
Din ve gelenek, epistemolojik düzeydeki farklılaşmaların bir sonucu olarak sadece
gözden düşürülmekle kalmamış, bunun yanı sıra kurumsal geleneği ve hiyerarşik düzeni de
neredeyse her defasında yeniden tanzim edilmiştir. Çünkü modernliğin, toplumların
geleneksel formlarını yerle bir eden etkileri, otorite yapılarının da rasyonelleşmesine hız
kazandırmıştır. Artık yeni siyasal talepler ve buna bağlı yeni uzmanlık alanları gündeme
gelmektedir. Eğitim ve iletişim olanaklarının artarak kitleselleşmesi, seyahat ve göçün
yaygınlaşması bu sürece hız katmış olmalıdır. Belirli kurumsal birikimlerin ve bilinç
içeriklerinin iletildiği bir süreç olarak modernizasyon da din ve geleneği eleştirisinin odağına
yerleştirerek dönüştürmektedir. Din, karşı saldırıların etkisi altında modern argümanların
çerçevesine sadık kalarak, kendini yeniden üretmektedir. Kuşkusuz din ve gelenek, ancak
modern bir algılayışın dünyasında kendine bir meşruiyet bulabilmektedir.
Bu bağlamda, Alevilerin tarihi de 1980’li yılların sonunda yeniden okunmaya
başlamıştır. Gerilimi tırmandıran olayların yarattığı içe çekilme ve grup bütünlüğünü
korumaya yönelik refleksler 1980’lerden itibaren köklü bir kimlik beyanını zorunlu kılmıştır.
Kuşkusuz bu açılım sözlü kültür dünyasını tartışmaya açan yeni bir arayış ve canlanmanın
ortaya çıkmasıyla açıkça kendini göstermeye başlamıştır.
Toplumsal ve siyasal koşullar insan gücüyle ve sermayeyle birleştikçe, Alevilerin
kamuoyu önüne çıkışı da kolaylaşmıştır. Modernite öncesinde Alevilik esas olarak sözlü
kültüre dayanan, çoğunlukla da kişisel ilişkilere bel bağlayan ve toplumsal konumunun soy,
yaş ve cinsiyetle tanımlandığı bir inançla sınırlıyken; günümüzde, laikleşen ve kentlileşen bir
toplumun bireyci erkekleri ve kadınları, sınıfsal biçimlere bürünerek de olsa yeni çözümlere
açık bir vizyon sunmaktadırlar. Bu nedenle bugün Alevilik kendi içindeki değişim taleplerine
de direnmek durumundadır. Bu bağlamda halk kültürünün zenginliği direnmenin yeni bir
odağını oluşturmaktadır. Tarihsel öykülerden, deyişlerden ve nefeslerden oluşan şiirler, çok
daha manevi ve özel bir makamın öğütlerinden oluşan bilgece anekdotlar, inancın ve kültürün
korunması ve aktarımında yazının önem kazanmasıyla birlikte kendilerini geri çekmek
zorunda kalmışlardır. Yazının devreye girmesiyle birlikte bilginin miras olarak kuşaktan
kuşağa devredilmesi ancak yeni kanallar aracılığıyla mümkün olabilecek, artık Alevilik,
ancak bu metinler kullanılarak elde edilecek ve öğrenilecektir. Çünkü dinsel bilgi aktarımı
ancak farklı bir araçla ve farklı bir konumu olan toplumsal bir pratikle gerçekleşmektedir.
Yüzyıllar boyunca Aleviler yarı senkretik dinsel yapılarını, ancak sözlü gelenek çerçevesinde
sürdürebilmişlerdir. Ne var ki kentlerdeki yeni koşullar altında sözlü kültür, geleneğin
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aktarılmasındaki eski rolünü artık sürdüremediği için birbirinden ayrılan dinsel ve siyasal
tercihler iyice açığa çıkmaya başlamıştır. Sonuç olarak bu tercihlerin, özellikle inanç ve ibadet
boyutunda dâhili bir sekülerleşme sürecine katıldığı görülmektedir.
Bugün Alevilik üzerine ortaya çıkan yayınlarda gözlenen yoğunluğa rağmen, bütün bu
birikimin Alevi sorununu ortadan kaldırabilecek bir olanak ürettiği konusu tartışmalıdır. Son
yıllarda bu konularda yapılan çalışmaların çoğu bilimsel kaygılar güden araştırmaların aksine,
geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden, gazetecilik nitelikli popüler çalışmalar şeklinde
değerlendirilebilir.

13.2. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş
Modernleşme koşulları altındaki Aleviler yazıya aktarılma sürecinden yani dinî
hafızanın metinselleştirilmesinden etkilenmişlerdir. Kızılbaş kültüründeki pek çok şeyin
sadece sözlü olarak aktarıldığı bilinirken şimdi yazıyla birlikte ortaya çıkan değişimin etkileri
daha net şekilde hissedilmiştir. Alevilik sözlü bir kültürün ürünü olarak günümüze kadar
taşınmıştır. Bellekten yazılı kayda geçişin yarattığı farklılaşmalar, Aleviler üzerinde rahatlıkla
izlenebilmektedir. Aslında yazı kendi başına bir teknolojidir ve sözlü kültürden yazılı kültüre
geçiş toplumsal gelişmelerle şimdiye dek gözlenenden daha derin biçimde bağlantılıdır.
Çünkü sözlü ve yazılı kültür dinamiği, bilincin modern evriminin ayrılmaz bir parçası olarak
kabul edilmektedir. Yazı, hem standartlaşmış yeni Alevilik anlayış(lar)ını gündeme
getirmekte, hem de onların kendilerini vizyonlarını genişletecek bir grup olarak görmelerini
sağlamaktadır. Bu ise bir tarihselleştirme faaliyetiyle yürümektedir.
Yazılı kültürle birlikte gözlemlenen farklılaşmalar içinde en dikkat çekici olanı,
Aleviliğin bir kimlik olarak tarihselleştirilmesidir. İnanç ve uygulamalarından ötürü Sünni
yöneticiler elinde toplu acı çekme miti ile yaşayan Aleviler mevcut iddiaların
pekiştirilmesini de bu yolla sağlamaktadırlar. Böylece ortak geçmişe ve Osmanlı baskısına
dayanan kolektif hatıranın oluşturulması ve yeniden canlandırılması, yazılı eserler yoluyla
popüler hâle gelmiştir. Aslında daha da önemlisi, geleneksel kültürün yorumcusu olan din
otoritelerinin bu şekilde itibar kaybına uğramasıdır. Çünkü artık yazı, bilgiyi güvenilir kılıp
otorite sağladığına inanılan sözlü aktarım sistemini yerle bir etmektedir. Aleviler arasında,
toplumun yeniden örgütlenmesi ve birliğin sağlanması için öncelikli olarak kişisel ilişkilerin
yerini yazının ve kitle iletişim aygıtlarının almasının gerektiği öngörülmekte; modern
kurumlarda eğitim gören kişilerin fikirlerine duyulan gereksinimin karşılanması için ise
babadan oğula geçen otoritenin yerini onaylanmış niteliklere bırakması istenmektedir.
Yakın geçmişte devlet ve iktidarlar nezdinde meşru toplumsal çoğunluğun dışında
görülen Aleviler, toplumun öteki katmanlarının davranış biçimlerini ve çıkarlarını dile getiren
sivil toplum kuruluşları aracılığıyla örgütlenebilmektedirler. Aleviler, talepte bulunma
haklarını, toplam nüfusun neredeyse üçte birinin çıkarlarını temsil ettiklerini sık sık dile
getirmek suretiyle canlı tutmaktadırlar. 1990’lı yıllarda özellikle kentsel alanlarda görünürlük
elde eden Alevilerin bu hareketlilikleri özellikle dikkat çekicidir. Aslında diasporik koşullar
bu tür cemaat oluşumlarına oldukça elverişlidir. Artık ortaya çıkan kitlesel organizasyonlar,
kendiliğinden bir araya gelmiş insanlar arasında biz olma bilincinin yerleşmesine yol
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açmaktadır. Periferilerde kalan kesimler, kitlesel düzeyde gerçekleşen bu tür karşılıklı tanıma
ya da kabullenmeler yoluyla bir cemaat kimliği oluşturabilmektedirler.

13.3. Hafıza Tazeleme ve Talepler Kataloğu
Kamuoyunda Alevilik konulu tartışmalar ve kendilerine ait yayın sayısının artışıyla
birlikte yaşanan canlanma, aslında etnik ve dinsel azınlıklar konusunun tabu olmaktan
çıkarılmasının bir yansıması ve ürünüdür. Bu tabunun aşılması, 1987’de Türk Ceza Yasasının
141. ve 142. maddelerinin kaldırılması ile ilgili tartışmalarla başlamış, bu çerçevede Alevi
topluluğunun temsilcileri ve sözcüleri arasında farklı siyasal hedefler ve beklentiler öne
çıkmıştır. Bunların esasları 1990’da birçok yazarın Aleviler adına görüşlerini belirttikleri bir
metinde özetlenmiştir. Aleviler, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu deklarasyonları aracılığıyla,
yalnızca bir siyasal güç ögesi olarak görülmek değil aynı zamanda resmen tanınmak ve
kaderlerini tayin etme hakkını elde etmek gibi taleplerle gündeme geliyorlardı. Bu bildirgede
toplumun ‘Alevilerin maruz kaldığı baskıları ikrar etmesi’ yönündeki genel beklentiler dile
getirilmiştir. Bir yandan Sünniler, Alevilere yönelik önyargıları terk etmeye ve
karalamalardan vazgeçmeye; bir yandan da aydınlar, insan hakları çerçevesinde Alevileri
savunmaya davet edilmiştir. Basının da bu bağlamda Alevi kültürünü gündemine alması
istenmektedir. Diğer talepler ise daha çok devlete yöneliktir. Devletin resmî radyo ve
televizyon kanallarında Alevilerin dinsel otoritelerine, törenlerine, müziklerine, şiirlerine ve
kültürlerine yer verilmeli; Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal bünyesinde Alevi
temsilcileri de yer almalıydı. Bu bildiriyi kaleme alanlar Diyanetin devlet bütçesinden
yararlanmasını reddetmekte, bu kurumun mevcut varlığının devamı hâlinde ise Alevi
kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak kendilerine toplam nüfus içindeki payları oranında
kaynak ayrılmasını talep etmekteydiler. Alevi köylerine cami yapılması ve Sünni imam
atanması uygulamalarına son verilmesi de bu istekler arasındaydı. Ayrıca, din dersleri de
Alevi kültürünün ögelerini içermeli, hiçbir Alevi öğrenci, Sünni içerikli din derslerine
katılmaya zorlanmamalıydı. Alevi hareketinin biçimlenişini etkileyen ve belirleyen
hoşnutsuzlukları Harald Schüler şöyle sıralamaktadır:
1. Merkezdeki Sünni İslam’ın, kente göç başlayana kadar daha çok Anadolu’nun
hinterlandında varlığını sürdüren Alevi İslam’ı üzerindeki egemenliği;
2. Sonuçları özellikle Alevilerin yerleşim bölgelerinde gözlemlenen yüksek göç
oranlarına yansıyan merkez yönelimli bir ekonomi;
3. Siyaset-egemenlik boyutunda da söz gelimi, dinsel görüşlerini dile getiren
Alevilerin kamu hizmetinde kariyer sahibi olmadığına yönelik şikâyetler.
Alevilerin zamanla daha sık tekrarlanan bu iddialarına göre, devletin merkezî
kurumları, oportünist hükümetlerin elinde açıkça İslam merkezli politikalarla şekilleniyor; bu
durum da Alevi kimliğinin resmen dile getirilişinin fiilen yasadışı sayıldığını gösteriyordu.
Aleviler, insan hakları tezlerini bu gerekçeyle sürekli olarak laikliğe ve Atatürk’ün kişiliğine
dayandırma çabasındaydı. Böylece bu ideolojik ve simgesel anlamlandırmalara yaslanarak
kendi cemaat alanlarının korunmasını talep ediyorlardı. 1990’lı yılların başlarında
örgütlenmeye başlayıp ibadet özgürlüğü, hukuksal ve toplumsal eşitsizliğin giderilmesi, bir
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inanç topluluğu biçiminde yasal olarak var olma hakkı ve bütçeden destek almada diğer
İslami inanç topluluklarıyla eşit statünün tanınması konularındaki demokratik ve dinsel
haklara yönelik talepleriyle kamuya yönelen Alevilerin beklentileri, aslında yeterince
tartışılmamıştır.
Dinin devlet kontrolünde varlığını ancak sürdürebildiği koşullarda Aleviler, yasayla
olanaksız kılınmasına rağmen sosyal demokrat oluşumlardan bu talepleri yönünde destek
aramaktadırlar. Gerek Kemalist gerekse sosyal demokrat partilerin güvenilir müttefikleri
arasında kabul edilen Aleviler, düşman addettikleri İslamcılar karşısında daha yoğun bir iş
bölümü ve yardımlaşma isteğine sahiptirler. Alevilik bu görünüm altında bir yandan kaygan
bir zemine otururken, öte yandan da korku ve kaygılar üzerinden pekiştirilen öteki
imgeleminin ağırlığı altında kendini daha edilgen kılmaktadır. Ne var ki Alevilerin dinî grup
olarak örgütlenebilmeleri kanunen mümkün değildir. Benzer şekilde, Siyasi Partiler Kanunu
da partilerin ulusal çıkar gütmesini öngörürken, onların dinsel, dilsel ve hatta ekonomik
gruplara seslenmesini ayrımcılık kabul ederek yasaklamaktadır.
Aleviler arasında tanınmayla ilgili bir nevi seferberliğin başlaması daha çok dinî
inanışın yorumunda ortaya çıkan bir iç farklılaşmaya yol açmaktadır. Birçok Alevi, dinsel
inanış olarak Alevilikteki kültürel özellikleri ve felsefi çekirdeği ön plana alırken diğer
bazıları Aleviliği dinsel içeriğinin ötesinde, politik olarak, bir direniş kültürü şeklinde
tanımlamaktadır. Bir kısım Alevi ise onun geleneksel/dinsel bileşenini ön plana çıkarmakta
ısrarlıdır. Ancak, modern felsefi/ teolojik düzeyde Aleviliğe dair bilgi verecek ilmî yoğunluk
henüz ortaya çıkmamıştır. Üstelik yeni Alevi eliti de siyaseti, felsefe ya da teolojiye tercih
etmekte ısrarlıdır.
Bunca farklı yorum Aleviliğin İslam’la ilişkisi konusunda da farklı anlayışların
doğmasına neden olmuştur. Alevilik bir kısım Alevi tarafından Müslümanlığa dâhil ama
bağımsız bir mezhep veya gerçek İslam olarak algılanırken, bir kısım Alevi tarafından da
İslam’dan ayrı görülmektedir. Aleviler arasında diğer bir farklılaşma ise etnik bileşen
eksenindedir. Alevilerin bir kısmı Türk İslam’ı ya da Anadolu dini şeklinde pragmatik bir
anlayışa giderken, sınırlı sayıdaki birkaç Kürt yazar arasında da Alevilik, Türk tezine
alternatif olacak bir biçimde Kürt temelli bir inanç felsefesi olarak yorumlanmaya
başlamıştır.

13.4. Yeni Arayışlar ve Toplumsal Talepler
Aleviliğin bugün içinde bulunduğu çağa uygun hâle getirilmesi konusunda özellikle
geleneği dışlayan Aleviler arasında sınır tanımaz arayışlardan söz edilebilir. Bu bağlamda,
doğuştan Alevilik ilkesi, dedelik, cem, musahiplik, görüm (yargı kurumu), cenaze ve anma
törenleri gibi özellikle geleneksel düzeyde grup içi dayanışmayı sağlayan kurum ve pratikler,
gerek biçim gerekse içerik yönünden ciddi değişiklik talepleriyle karşı karşıya gelmektedir.
Özellikle 1980’li yıllarda şiddetlenen tartışmalar, Aleviler arasındaki bazı temel sorunların
giderilmesini acilleştirmiştir. Ahmet Yaşar Ocak’ın da gösterdiği gibi bu sorunlar; başta
Aleviliğin inanç esasları ve nitelikleri olmak üzere ritüellerin durumu, dedelik ve buna bağlı
kurum ve geleneklerin revizyonu, Aleviliğin İslam ve Müslümanlık içinde geçmişteki,
bugünkü ve gelecekteki yeri ve son olarak da Alevilikle neredeyse özdeşleşme eğilimi
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gösteren sol ve ateizm hakkında ortaya konacak tavır ve yaklaşımların neler olacağıyla
ilgiliydi. Bugün artık farklılıkları asgariye indirmek ve cemaatin modern koşullar altında
yaşamını sürdürmesini güvence altına alabilmek için, sonuçları uzun vadede Aleviliğin
temelden değişmesine yol açabilecek reformlara duyulan gereksinim dile getirilmektedir.
Örneğin; öğretinin standartlaştırılması ve yazıya geçirilerek sabitlenmesi, merkezî bir dinsel
merciin inşası, vukuf kazanmaya dayalı ruhani bir yapının oluşturulması ve cemaate
mensubiyetin nesebe bağlı olmaktan çıkarılması gereği Aleviler arasında gün geçtikçe daha
fazla hissedilmektedir. Öncelikli olarak, dağınık otorite yapısının zaafları nedeniyle bağlayıcı
bir merkezî dinsel merci talebinin dillendirilmesi daha ağırlıklı şekilde öne çıkmaktadır.
Ancak kutsal ailelerin ocaklarının özerkliğini ve öğreti üzerindeki otoritelerini yok edecek
olan böyle bir talep, doğal olarak bizzat dedelerin güçlü direnişleriyle karşılaşmakta ve dahası
söz konusu talepler seslendirildikçe Alevilik toplumsal özelliklerinden modernlik lehine
vazgeçmekle karşı karşıya kalmaktadır. Artık Aleviliğin yeniden yaşama geçirilmesi gerektiği
hususunda, mensupları arasında geniş ölçüde bir mutabakattan söz edilebilir.
Kehl-Bodrogi bu uzlaşmayı Aleviliğin gelecek kaygısıyla irtibatlandırmaktadır: Eğer
Alevilik yaşayacaksa hayat şartlarının temelden değişmesi karşısında kapsamlı reformların
zorunlu olduğu da büyük bir çoğunluk tarafından hissediliyor. Bu durumda, değişen dinsel ve
toplumsal ihtiyaçlarla uyumlu yönlendirici kavramlar ve yeni örgütlenme biçimleri aranıyor.
Fakat geleceğe ilişkin sorular kendi tarihiyle hesaplaşmayı da beraberinde getiriyor. Cemaatin
dinsel ve tarihsel konumlanışının belirlenmesiyle ilgili sorular gittikçe bastırıyor. Sünni
İslam’ın karşısına çıkartılmak isteniyorsa Aleviliğin arkaik bir halk dini durumundan ileri
götürülmesi gerekiyor. Bütün bunlar birçok Alevi ileri geleninin gözünde de öğretinin
sabitlenip standartlaştırılmasını ve yetişmiş bir ruhani heyeti gerekli kılıyor.
Alevilerin karşı karşıya kaldıkları hukuki ve toplumsal sorunlar kendilerini doğal
olarak çeşitli vakıf ya da dernek gibi oluşumlar altında örgütlenmeye itmiştir. Kuşkusuz bu
örgütlenmeler sadece Aleviliğin dinî ve kültürel varlığının bekasını sağlamakla kalmamakta
toplumsal kimlik taleplerini de öncelemekte ve gündemde tutmaktadır. Böylece toplumsal
alanda ortaya çıkan bu yapılanmaların belli hedeflere akılcı yöntemlerle ulaşmaya ağırlık
veren yapısı, genel Sünni çoğunluk karşısında Alevilerin imtiyazlı öteki olarak
tanımlanmasına olanak vermektedir. Sosyal alanın örgütlenmiş parçalara ayrılması tipik bir
modernleşme ve kentlileşme belirtisi olarak görülmektedir. Hemen her örgütsel yapıda temel
bir özellik olarak kendini gösteren bu karakteristik, Alevi örgütlenmeleri örneğinde de benzer
ögeleri devreye sokmaktadır.
Sonuçta, Alevi örgütsel oluşumlarının da birincil hedef olarak şimdiye kadar sahip
oldukları değerleri koruyup yaymayı, beklenen davranış modellerine uygun bir mobilizasyon
sağlamayı ve gitgide bütün bir cemaati kontrol altında tutmayı planladıkları anlaşılmaktadır.
Alevilerin örgütlenme çabalarının altında yatan temel neden, kendi toplumsal yapılarının
gerilediğine ilişkin kaygıları ve bu yöndeki tespitleridir. Bu durum diğer sosyal olaylarla da
ilişkilendirilerek yeni oluşumlara olanak sağlamaktadır. Ne var ki Alevilerin kurumlaşma
çabalarında, değişime açıklık geleneksel eğilimle ciddi bir farklılaşma olarak göze
çarpmaktadır.
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13.4.1. Dedelik ve Liderliğin Yeni Formları
Modernleşme sadece değer ve kavramları değil aynı zamanda geleneksel rol ve
statüleri de altüst etmektedir. Ortaya çıkan bu farklılaşmalardan, Alevilerin dinsel
önderlerinin ne ölçüde etkilendiğine ilişkin yeterli bir kanaat henüz ortaya çıkmamıştır.
Modernleşme süreci, bilginin işlenmesi ve korunması konusunda ciddi bir otorite kaymasına
neden olmuş ve bundan Aleviler de etkilenmişlerdir.
Bu çelişkilerin tipik bir örneği dedelik kurumudur. Dedelik kurumsal olarak Aleviliğin
merkezinde yer almaktadır. Alevilerde manevi otoriteyi dede temsil eder ve her zaman için,
kutsal bir makam olarak itibar görür. Bir Alevi’nin dede olarak kabul edilebilmesi için
öncelikle dede soylu (ocakzâde) olması gerekir. Aleviler genellikle, dedelerin Hz. Ali
soyundan geldiklerini kabul ederler. Bu nedenle dedelerin Aleviler üzerindeki rolü oldukça
belirleyicidir. Öyle ki dedelerin merkezî konumları devre dışı bırakıldığında ya da göz ardı
edildiğinde Aleviliği de Alevileri de tanımlamak zorlaşır. Çünkü cemaate katılım için
öncelikle dedenin ikrar (onay) vermesi gerekir. Karmaşık rolleri, hiyerarşik yapılanmaları,
kutsal bilgiye sahip olmaları ve Aleviler için olmazsa olmaz sayılan ayinicemlerin yegâne
yöneticisi olmaları, dedelere derin ve tartışılmaz düzeyde özel bir anlam ve karizma
kazandırmaktadır. Öte yandan dedeler, talip olarak adlandırılan bağlıları arasındaki
anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma yetkisine sahiptirler. Hatta dârda (cemaat mahkemesi)
suçlu olanları düşkün ilan etme (uyarma) ve gerekirse onları gruptan ayırma hakkı da yine
dedeye aittir.
Bütün ritüeller dede merkezlidir ve onun onayını almayan hiçbir tutum cemaat içinde
bir meşruiyete sahip olamamaktadır. Modernleşme sürecinde dedenin konumunda ortaya
çıkan değişme; göç, kentlileşme, bilgi organizasyonlarının farklılaşması gibi ögelerden
kaynaklanmaktadır. Cemaatin bu en üst kişiliğinin statüsünün farklı anlam ve saygınlık
biçimleri içindeki değişen konumu ile birlikte Alevilik içinde de farklı pratikler
gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak, geleneksel dinsel ve toplumsal yapı çözülmekte; Alevi
kimliğinin tanımı da değişmektedir. Bu süreçte genç kuşağın, ardından gitmeyi reddettiği
dinsel yönetici tabaka, eski otoritesini açıkça kaybetmiştir. Bu tabaka hakemlik ve yargı
fonksiyonlarını yitirdiği için, hemen her Alevi, zorunluluk içinde bir uzlaştırma kurumu
olarak dünyevi mahkemelere daha sık başvurmaktadır.
Bu bağlamda dedenin modernleşme süreci içindeki konumuna da dikkatle bakmak
gerekir. Çünkü dedenin rolünde ortaya çıkan değişme, Alevi toplumundaki farklılaşmaları
yansıtmasının yanı sıra modernleşmenin yarattığı zihinsel ve kültürel değişmenin etkilerini de
göstermektedir. Nihayet bu gelişmeler karizmatik iddiaların güvenirliğinin, modernleşme
sürecinde ortaya çıkan eleştiri ve saldırılarla değişebildiğini gösterecek niteliktedir.
Dedelerden hizmet talebi merkezî seküler otoritenin girişimiyle alt üst edilmiştir. Geleneksel
hiyerarşi çözüldükçe, dedelerin Alevi toplumunun gidişatını tayindeki rolleri de hızla
kaybolmaya başlamıştır. Esasen göçlerin ve Alevi gençliği üzerindeki sol ajitasyonun bir
sonucu olarak, 1970’lerden itibaren geleneksel din elitiyle kırsal kesimdeki cemaatler arasında
var olan ilişki de kopmaya yüz tutmuştur. Günümüzde, cenaze törenlerine ilişkin
uygulamalar, cemevlerinin işlevlerindeki değişmeler, hatta Aleviliğe salt kimlik beyanıyla
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sınırlı olmak üzere bağlanmak gibi farklı ögelerin ortaya çıkardığı arayışlar dedeyi yeniden
gündeme getirmektedir. Nihayet bütün bunlar Aleviliğin yeniden toparlanmasına ve kendini
yeniden şekillendirmesine yol açmaktadır.
Alevi Buyruklarının yayımlanması ve Türkiye’de Alevilik hakkında yapılan yayınların
artması sırların saklanması buyruğuna da uyulmadığını göstermektedir. En uzun süre sahip
çıkılan kural, hâlâ ağırlığını sürdüren cemaat endogamisidir (iç evlilik). Ancak, cemaatin
kendi dışındakilerle toplumsal ve ekonomik ilişkilere girme yasağı, bağlayıcı gücünü çoktan
yitirmiştir. Aleviliğe özgü ve onu ayakta tutan yapıların gücünü ve etkisini yitirdiği bu
gelişmelere paralel olarak sadece özel dinsel içerikler değil, genel olarak dinin kendisi de
zayıflamıştır. Ayinicem gittikçe daha az yapılmaya başlanmış hatta bazı yörelerde uzunca bir
süreden beridir hiç tekrarlanmamıştır. Dinsel itibar ve statü sahibi kutsal ailelerin
ayrıcalığında olan din bilgisinin aktarılması kısmen kesintiye uğramıştır. Böylelikle atalarının
Hakka giden yol hakkındaki ilkelerden haberdar olmayan yeni bir Alevi kuşak ortaya
çıkmıştır. Sonuç olarak din onlar için kimlik faktörü anlamındaki değerini yitirmiştir.
Dedenin etrafında oluşan bir Alevi kimliğinin, onun yokluğunda kendisini nasıl
temellendirebileceği sorusu henüz dinî sabiteleri ihmal etmeyen bir karşılık bulabilmiş
değildir. Dedelik, Sünnilerden çok Alevilerin kendi içindeki acımasız eleştirilerin odağı
olmuştur. Dedenin otoritesi öncelikle tüm toplumu derinden etkileyen modernleşmeyle
aşınmış, Cumhuriyetle birlikte okulla tanışan genç kuşakların, dedeyi aydınlanmanın
rasyonalitesi ile yargılayıp fiilî ağırlığına kendi yaşamlarında yer açmamaları yıpratıcı
olmuştur. Babadan oğula geçen bir saltanat türü olarak değerlendirilen dedeliğin
karizmasının belirlenişi sorgulanmış hatta zaman zaman halkı sömüren ya da ahmaklaştıran
ve bilgiyi kendi tekelinde tutan bir mekanizmanın parçası olduğu ithamlarına maruz kalmıştır.
Öyle ki dedeye hizmeti karşılığı verilen hakkullah bile çoğu kez bir sömürü aracı olarak
yorumlanmıştır. Feodal sömürücüler olarak nitelenen ve geri kalmışlığın nedeni ya da
nedenlerinden biri olarak görülen dedeler, gittikleri köylerde zaman zaman Alevi gençler
tarafından hakir görülmüşlerdir. Kur’an’dan, Buyruk ve Velâyetnamelerden beslenen
bilgileriyle dedeler, şehirlileşen ve pozitivist kavramlara dayalı bir eğitimden geçen genç
kuşağın sorularına artık ikna edici cevaplar veremez olmuşlardır. Marksist ve pozitivist
eleştirilerin muhatabı olan dedeler, özellikle genç kuşakların gözünde, itibarlarını
yitirmişlerdir.
Popüler ideolojik formlardan beslenen eleştiriler içinde dedenin gücü kırılmaya
çalışılmıştır. Kuşkusuz çok yönlü olan bu kırılmada, 1960’lı yıllardan itibaren Alevilerin de
dâhil olduğu politik söylemlerin etkisi olmuş, artık dedenin talipleri üzerindeki inandırıcılığı
da sarsıcı bir şekilde zayıflamaya başlamıştır. 1980’li yıllara ulaşıldığında ise dedelik,
ağırlığının büyük bir bölümünü çoktan kaybetmiştir. Günümüzde tipik bir Alevi dedesinin
rolü daha çok simgesel düzeyde sürmektedir. Artık taliplerle kurulan manevi akrabalık
modern kurumsallaşma pratiklerinde seküler ilişkilere dönüşmektedir. Çünkü dedenin
kutsal/karizmatik saygınlığı aşınmıştır. Hatta çoğu kez bundan söz etmek bile olanaklı
değildir. Kentlileşen cemaat, kendi kişisel yeteneklerini konuşturabilen yeni önderlerle
muhatap olmaktadır. Dedelerin önünde ise karma bir cemaat vardır ve bu yapı modernliğin
bütün donanımlarını içselleştirme arzusundadır.
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Dedenin rollerinde ortaya çıkan değişim, Alevi toplumunun örgütsel yapısının seküler
bir hüviyete evirilmesine yol açmıştır. Artık bir Alevi için hukuk temelli sorunların
çözümünde herhangi bir dedeye başvurmak ya da cemaat içi bir yükümlülük olarak bilinen
hakkullahın rehbere ödenmesi söz konusu değildir. Dedenin kendi taliplerini dolaşmasının,
kutsal ağı sürekli canlı tutmasının pek bir anlamı kalmamıştır. Değişim aslında dramatiktir ve
Aleviliğin kendine özgü maneviyatı bu nedenle zayıflamıştır. Dedeye bağlı olarak yapılan
dinî törenler bile, 1960’lı yıllardan itibaren seyrelmeye başlamıştır. Bu durum kamuoyu
önünde kendini ifade etme arayışının sahipleri olmakla birlikte Alevi yol ve erkânını
tanımayan yeni bir kuşağın ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilebilir. Hâlbuki her Alevi ocağının
temel ögesini oluşturan dedeler, gelenekte sadece dinî törenleri yönetmeyip aynı zamanda
topluluğun diğer üyeleri arasında ortaya çıkan tartışma ve gerilimlere son vermekteydiler
(görgü cemi/ sorgu ayini). Ne var ki artık dedeler ayinicemleri bile yönet(e)memektedirler.
Burada dedelerde süreç içinde ortaya çıkan donanım eksikliğini de dikkate almak
gerekecektir. Dedelerin görevlerini giderek daha az ifaları sıradan bir değişim değildir.
Dedeleri Aleviliğin simgesel timsali olarak korumayı fakat kurum olarak da onu
temelden reforma tabi tutmayı öneren düşünceler günümüzde etkinleşme çabasındadır. Hatta
birçok Alevi dedeliğin icrasında var olan köken ilkesinin kaldırılmasını talep etmektedir.
Buna göre geleceğin dedelerinin Alevi araştırmacılar ve aydınlar tarafından, reformdan
geçmiş ve çağdaş bir Alevilik doğrultusunda eğitilebilecekleri öğretim merkezlerinin
kurulması istenmektedir. Bu çerçevede bir Alevi araştırma enstitüsünün veya ilahiyat
fakültesinin kuruluş olanakları tartışılmaktadır. Artık bu harita içinde dedenin ne kendisinin
ne de taliplerinin bir yerinin olabileceğini düşünmek olanaklı değildir. Dinsel bilgi yeni
aktörlerin elinde bir söylemin parçası hâline gelmiş ve çoktan başka dinsel yaklaşım ve
pratiklerle rekabete girmeye başlamıştır.
Artık dedenin bıraktığı ya da terk ettiği düşünülen roller, farklı boyutlarla, yeni bir
Alevi elit tarafından devralınmaya başlanmıştır. Aslında, gelenek ve bilgi naklindeki uzunca
bir kopukluktan sonra dedelerin yeni gelişmeler karşısında mevcut rollerini sürdürebilmeleri
olanaksız gibidir. Bugün dedelerin pek çoğunda sahip oldukları soy avantajı dışında, bu
görevi yerine getirebilecek bir liyakat bulunmamaktadır. Onların geleneksel düzenleyici
işlevleri artık şehirler hatta değişik ülkelerde yaşayan ve modern toplumla farklı bir sosyoekonomik entegrasyon yaşayan taliplerinin sorunlarını çözmede yetersiz kalmaktadır. Modern
yaşamın homojenlikten heterojenliğe geçişi, dedenin de müstağni kalamayacağı tevarüs
edilmiş haklar yerine, sözleşmelerle bağlı toplumsal ilişkilerin ortaya çıktığı yeni ilişki
biçimlerini geliştirmektedir. Sonuçta dedenin merkezî görevi cemaat tarafından ya
görmezlikten gelinmekte ya da açıkça reddedilmektedir. Modern yaşamın ortaya koyduğu
kimi epistemolojik sorular karşısında dedelerin verdiği cevaplar anlamsız bulunmakta ve
kimseyi tatmin etmemektedir. Kaldı ki pek çok dede de bu cevapları, anlaşılır nedenlerden
dolayı, verebilecek durumda değildir. Esasen yeni koşulların yarattığı bilgiden kaynaklanan
bir toplumsal hiyerarşinin ortaya çıkardığı farklı Alevilik tarzları, dinsel rolleri de
elemektedir.
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13.4.2. Yeni Aktörler Kuşağı: Alevi Yazarlar
Alevi araştırmacı yazar kümesi yeni bir olgudur ve modernleşmenin ürünüdür. Aslında
bu kuşak, Sünni İslam’da ulemanın yerini alan aydınların özellikleriyle de belli bir paralellik
taşımaktadır. Söz konusu yazarlar ya Aleviliği dinsel boyutlarıyla ele alan bir öğretiden çoğu
kez nasiplerini almamışlar ya da düşüncelerini mantık ve bilim süzgecinden geçirerek karşı
söylemleri kendilerine mal etmeyi tercih etmişlerdir. Bu eliti oluşturanlar, aslında
modernleşmenin çocuklarıydı ve köyden kente göçün bütün sancılarıyla hissedildiği yıllarda
büyümüşlerdi. Bu noktada Alevi aydınlarının kolektif bir özelliğinden de söz etmek gerekir.
Çoğu 1940 ya da 1960’lı yıllarda doğmuş ikinci jenerasyon sayılabilecek bu aydınlar,
çocukluk ya da ilk gençlik yıllarını köylerinde geçirmişlerdir. Ancak köydeki geleneksel
inanç yapılarının 1960’lı ve 1970’li yıllarda modernizm ve göç gibi somut olguların etkisiyle
işlevini yitirmiş ya da yitirmeye başlamış olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu neslin
okuyan çocuklarının doğdukları köylerden yüksek eğitim amacıyla geldikleri şehirlerdeki
öğrenim yılları siyasal açıdan bir hayli hareketli sayılabilecek koşullarda geçmiştir. Sonuçta
öğretmen, mühendis, avukat ya da doktor olan bu toplumsal aktörler Aleviliğin yeni simaları
olarak öne çıkmışlardır. Bunlar Aleviliği Marksist kavramlarla yoğurup yer yer devrimci bir
ideoloji olarak ele alıyorlar, bu düşünce doğrultusunda da dedeleri sorguluyorlardı. Öyle ki
artık 1980’li yıllarda Alevilik hakkında yazmaya başladıklarında sözleri dedelerinkinden daha
önemli sayılmış, açıkçası bu da Aleviliğin temel omurgasını oluşturan dede-talip ilişkisini
sarsmıştır. 1980’lerde üniversite eğitimi görmüş ilk Alevi kuşağını oluşturan bu elit, büyük
ölçüde laikleşmiş bir yapı içinde yol gösterici ve fikrî liderlik rollerini üstlenmişlerdir. Bunun
yanı sıra modern çağın gerektirdiği soyut düşünce ve yerel kültürün evrensel söylemlere göre
şekillenmesi, daha eğitimli ve yayın dünyasıyla yakın ilişkisi olan aydınların güçlenmesine
zemin hazırlamıştır. Dedenin bilgi üzerindeki dinsel tekeli ve hakemlik rolü kırıldıkça herkes
Alevilik adına konuşma hakkını kendinde bulmaya başlamıştır. Günümüzdeki karmaşık Alevi
imajının ortaya çıkmasında, geleneğin temsilcisi dedelerle modern aydınların rol paylaşımını
gündeme getiren karşılaşmaları ve siyasal/toplumsal tercihleri arasındaki çelişkileri göz ardı
etmemek gerekir.
Bugün yeni Alevi yazarlar dedelik kurumunu farklı bir biçimde ele almaktadırlar.
Araştırmacı yazarlar, devrimci tutum ve söylemlerinden vazgeçerek, geleneksel Aleviliğin
yaşatılmasına daha sık vurgu yapmaya başlamışlardır. Bunun gerçekleştirilmesi için ise
dedelerin varlığının önemini fark etmişler ve böylece dedeler uzun sakallarıyla artık kitap
kapaklarına konuk olabilmişlerdir. Üstelik gençler onlara saygı göstermeye başlamışlardır. Ne
var ki araştırmacı yazarlar için dedelerin anlatıları çok da ilginç sayılmamaktadır. Onlar,
kimilerine sıkıcı gelen irfan hikâyeleri yerine, rasyonel süzgeçten geçirilmiş yazılı kaynakları
ya da Aleviliğin siyasal, sosyal tarihini anlatmayı tercih etmiş görünmektedirler. Artık
dedelerin rolü simgesel plana indirgenmiş ve dedelik de Alevi kimlik örüntüsünün
odaklandığı bir kurum olması bakımından önemsenmiştir. 80’li ve 90’lı yıllarda çığ gibi
büyüyen Alevi derneklerince düzenlenen panellerde de daha çok Alevi yazarlar çağrılıp
dinlenmiş, bir yerlerden bulunup getirilen dedelerden ise derneğin sağladığı koşullarla
ayinicem yürütmesi istenmiştir. Önderlik, gündelik akış içinde artık kesinlikle dedelerin
elinden çıkarken cemlerde ise ayin boyunca süren, cemevinin eşiğinde başlayıp yine bu eşikte
biten simgesel bir önderliğe dönüşmüştür.
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Bu durumda, büyük ölçüde laikleşmiş olan yeni Alevi entelijensiyası mensupları (ki
bunların çoğu din âlimi hüviyetinde değildirler) yol gösterme ve bilgi nakletme görevlerini
üstlenmektedir. Alevilikteki güncel gelişmeler, dünyadaki etnik ve dinsel hareketlerde de
gözlemlenen ve kendilerini öncelikle geniş yeni orta sınıf seçkinlerinin önderlik iddiaları
içinde ifade eden özgül bir laikleşme modelini izlemektedir. Artık entelijansiyanın medyadaki
aracı yazıdır ve bu da sözün yerini almaktadır. Yazdıkları kitaplara gösterilen büyük ilgi ve
talep, Alevilerin kendi cemaatleri hakkındaki malumat açıklarını telafi etmek için büyük bir
açlık duyduklarını göstermektedir. Aynı zamanda bu talep birçokları için de kendi
kimlikleriyle esaslı bir hesaplaşmanın yolunu açmaktadır.
Dedenin araştırmacı yazara dönüşümünde gözlemlenen farklılaşmalara Alevi
ritüellerinde de rastlanmaktadır. Bu bağlamda, en az dede kadar önemli olan ayinicemler de
fonksiyonlarını yitirmekle karşı karşıyadır. Ritüeller özel bir iletişim biçimi olarak kuşkusuz
emsalsizdir. Bu ritüeller cemaat içinde hem düzen hem de devamlılığı sağlamaktadır. Ne var
ki uzun zamandır köklerinden uzaklaşmış Alevilerin çok azının ayiniceme katılma olanağına
sahip olduğu da bir gerçektir. Bu erkân, orta yaş ve gençlik kuşağının, atalarının iman ve
yaşam tarzları hakkında bir şeyler öğrenmesini sağlamaya yarayan, Alevi geleneğinin
gösterim yoluyla öğretimi uygulamasına dönüşmüştür. Cem, bütün olarak vâkıf olunabilen
kapalı bir köy cemaatinde, toplumsal düzenleme ve denetim mercii olarak taşımış olduğu
işlevi yitirse de simgesel bir yeni anlam kazanmak zorundadır.
Aslında bu uygulamanın zayıflaması, İslam’a dönüş düşüncesinin egemen olduğu bir
konjonktürde yeterince çelişkili görülmektedir. Bu dinsel duygunun zayıflığından daha çok
Alevilerin din ile ilgili pratiklerine her zaman daha az yer vermeleriyle açıklanabilir. Nitekim
bu gösterişli ibadetlerden oluşan ayinlere karşı olanlar, Kemalist laikleşmeye, Sünnilere göre
daha elverişli bir ortam oluşturmuşlardır. Artık, yerel Alevi topluluklarının ritüelleri, kitle
iletişimi ile yayılan popüler bir Alevi kültürünün yaygınlaşmasıyla giderek yer değiştirmiştir.
Özellikle şehirlerde yapılan cemler bir işlev değişimine uğramıştır. Artık folklorik bir
gövde gösterisiyle sık sık bütünleştirilen tema ve ritüellerin, geleneksel Aleviliğin cem ve
semahlarıyla ne düzeyde benzerlik kurabildiğini sormak da gereksiz hâle gelmiştir. Oysa
Alevi aydınlarca ortaya atılan, Alevi ritüellerinin yeniden düzenlenmesi, çağdaş ve Batılı
formlarda şekillenmesi konusundaki önerilerin yaygınlaşma potansiyeli dikkat çekicidir.
Değişim talepleri sadece cem törenleri konusunda değil, musahiplik, dâr, düşkünlük gibi
temel erkânlarda da gündeme gelmektedir.
Geleneksel yapısı modern olana, kendi senkretik özelliklerini hatırlatacak bir şekilde
eklemlendiği ölçüde Aleviliğin yeni bir formla ortaya çıkacağı açıktır. Bu gelişme, hem
reform talebinde bulunanların hem de modernlikle birlikte ortaya çıkan aşılmaz gerilimlerin
azaltılmasını amaçlayan alelade cemaat üyelerinin arzularını içinde toplamaktadır. Türk
modernleşmesi içinde Alevilik mevcut çatışmalardan bir istikrar elde etme hususunda, daha
pek çok krizle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Nihayet, bunun fark edilmesiyle birlikte çıkacak
tartışmalar, gerçekte Aleviliğin kaderini belirleme konusunda yeni liderlere ve aktörlere olan
gereksinimi artıracaktır. Kendilerini modernliğin çekim gücüne kaptırmış görünen Alevilerin,
bu bağlamda gelişen literatürden ve dahası Sünni reflekslerden bağımsız tavır alma çabaları,
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onları daha pek çok bağlamda sıkı bir dönüşümün eşiğine getirecektir. Tutum ve yargılarını
Sünni çerçeveye muhalif kalarak belirleme azminde olduğu görülen modern Alevilerin,
modernliği içselleştirirken de yok sayarken de bu durumun yaratabileceği sıkıntıları
hissedebildiklerini düşünmek şimdilik olanaklı değildir.
Alevi modernleşmesi mevcut eğilimlerle sürdüğü ölçüde, cemaatin kendini
yapılandırma reflekslerini hareketlendirecek herhangi bir motivasyondan söz edilemez. Bir
varoluş çerçevesi içinde ortaya çıkabilecek gelişme ise öncelikle dedelerin ve aydınların, hiç
de duygusal olmayan gerçekçi sorulara muhatap olmalarını ve birbirleriyle yüzleşmelerini
zorunlu kılacaktır. Ne var ki mevcut gelişmeler içinde Alevilerin kaderi, ne popüler
ideolojilerin kavramsal sermayelerini kullanan günümüz aydınlarını ne de şimdilerde hangi
geleneği yansıttığı gittikçe belirsizleşen dedeleri ilgilendirmektedir. Belki de bir öze dönüş
temasının modernlikten hiç de bağımsız olmayan vurgusu, yine kırsalın kendine has
dünyasında bir toparlanmayı başlatacaktır. Bu toparlanmanın hesaplaşacağı toplumsal
gerilimin asıl nirengi noktası ise Sünnilerden çok, artık her şeyden kolayca etkilenen kentli
Alevilerdir. Çünkü modernleşmenin yok edici kuşatması altında Aleviler, Alevilikle
aralarındaki mesafeyi gittikçe açarak derinleştirmişlerdir.
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Uygulamalar
1)

Alevi toplumunun belli başlı sorunlarını inceleyiniz.

2)

Alevilerin Osmanlı Devleti’ndeki koşulları hakkında bilgi veriniz.

3)
araştırınız.

Alevi toplumunun modern Cumhuriyete duydukları yakınlığın gerekçelerini
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Uygulama Soruları
1)

Aleviliğin siyasal ve geleneksel formları hakkında karşılaştırma yapınız.

2)

Alevi-Sünni ilişkilerinin tarihsel boyutları hakkında değerlendirme yapınız.

3)
Aleviliğin
sürdürmektedir?

geleneksel

kurumları

varlıklarını

modern

dönemde

nasıl
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Aleviliğin geleneksel ve modern yapılar içinde farklılaşan özellikleri
üzerinde duruldu. Gelenekli bir toplum olarak Aleviliğin siyasi-dinî-kültürel düzeyde yaşadığı
mahrumiyet modernleşme süreçlerinden yeni formlar kazanmıştır. Alevi kurumsallığı
dönüşüme uğramış, siyasal ilgiler ve kimlik arayışları yeni problematikler arasında yerlerini
almaya başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi dinî söylem çerçevesi açısından Alevilik’le daha yakın
bir ilişki içindedir?
a)

Mutezile

b)

Şiilik

c)

Sünnilik

d)

Şafiilik

e)

Nusayrilik

2)
uzaktır?
a)
b)
olmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Alevilerin geleneksel koşullarını açıklamaktan
Aleviler merkezi siyasi otoriteden uzak yerleşim alanlarını tercih etmiştirler.
Aleviler hakim toplum nazarında damgalanmış olmaktan her zaman rahatsız

c)
Aleviler kendi iç düzeneklerine bağlı olarak manevi otoriteleri olarak bilinen
“dede”nin etrafında örgütlenmişlerdir.
d)
Alevilerin genel toplum içindeki yerleri her zaman saygın bir nüfuz alanı
oluşturmuştur.
e)
Alevilerin geleneksel yapılarının korunmasında “iç evlilik” ve “musahiplik”in
önemi küçümsenemez.
3)

Alevi söyleminin siyasallaşması aşağıdaki hangi gerekçelerle ilişkili değildir?

a)
Alevi vatandaşların kendi kimliklerine ilişkin bir baskının sürekliliğini
hissetmeleri.
b)

Göçe bağlı hareketliliğin oluşturduğu kimlik kaymaları.

c)
Kentleşme süreçlerinde diğer dinî bve kültürel topluluklarla aradaki geleneksel
mesafenin erimesi.
d)

Alevi toplumunun geleneksel referans sistemiyle sıkı bir ilişkiye geçmeleri

e)

Alevi araştırmacı ve yazarların geleneksel dinî otoritelerin (dede) yerini alması.

4)
uzaktır?

Aşağıdakilerden hangisi “dede”nin toplumsal ve dinî rollerini açıklamaktan
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a)

Dede toplumun manevi önderidir.

b)

Dede Alevi toplumunun sorunlarının çözümünde yegâne söz sahibidir.

c)
kılmaktadır.
d)

Dedenin cemaatten aldığı “hakkullah”, onu kendi toplumuna karşı sorumlu
Dede, bütün karizmasını yaşından ve olgunluğundan almaktadır.

e)
Dedenin geleneksel rolleriyle hesaplaşma arzusunu yansıtan bir dizi eleştiri
geleneğin hırpalanmasına yol açmıştır.
5)

Aşağıdakilerden hangisi “ayinicemin” özelliklerini yansıtmaktadır?

a)

Ayinicende Alevi cemaati bir araya gelerek kendi ritüellerini icra etmektedir..

b)
Ayinicemler topluluğun manevi rehberi olarak bilinen dede tarafından
yönetilmektedir.
c)
Ayinicemler dikkatle incelendiğinde onda geleneksel tasavvuf etkinliklerine
benzer özelliklere rastlamak mümkündür.
d)

Ayinicemler “cem evi”nde icra edilmektedir.

e)

Hepsi.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)d, 5)e
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14. KÜRESELLEŞME VE İSLAM DÜNYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küreselleşme konusu bu bölümde dinî gerçeklikleri etkileyen bir fenomen olarak ele
alınmaktadır. Dünyanın küçülmesi ve medeniyetler arası diyalog ve çatışma imkânlarının eş
düzeyde arttığı bir bağlamda İslam dünyasındaki siyasi gelişmelerin ürettiği hasıla önem
kazanmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme kavramının soykütüğünü araştırınız.

2)

Küreselleşmenin bilgi akışından ne anlıyorsunuz?

3)

İslami söylemlerin siyasallaşmasından ne anlıyorsunuz?

358

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Küreselleşme kavramının
İslam dünyası ölçeğindeki
etkileri karşılaştırmalı olarak
değerlendirilir.
İslam dünyası kavramının
sosyal gerçeklik temelinde
maddi ve manevi sınırları
incelenir.

Küreselleşme Kuramı

Küreselleşme kuramı tarihsel
gelişimi etrafında kavranır.

İslam Dünyası Kavramı

İslam dünyası kavramı
semantik çerçevesi içinde
öğrenilir.

Siyasi ve Kültürel Kargaşa

Siyasi ve kültürel kargaşanın
İslam dünyasında meydana
getiridiği çalkantı kavranılır.

İslam dünyasında küresel
etkilerin ortaya çıkardığı
kargaşalar sonuçları
itibariyle incelenir.

Medeniyetler İçi Çatışma

Medeniyetler içi çatışmanın
boyutları öğrenilir.

Müslüman toplumlarda
yaşanan sıradışı gelişmeler
etki ve sonuçlarıyla tartışılır.
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Anahtar Kavramlar
•

Bilgi toplumu

•

Globalleşme

•

Glokalleşme

•

Kültürel sermaye

•

Medeniyetler çatışması

•

Radikalizm

•

Siyasallaşma

•

Tarihin sonu
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Giriş
Küreselleşme çok boyutlu bir fenomendir. Bununla birlikte küreselleşme kavramının
yerli yersiz her fırsatta kullanılıyor olması, onun gerçekte içinde yaşadığımız dünyanın temel
şekillendiricisi olarak taşıdığı rolün göz ardı edilmesine yol açmaktadır.
Nitekim kullanım sıklığına paralel olarak, kavramın devasa anlam dünyası da bugün
bir hayli zayıflamıştır. Oysa küreselleşme iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış gerçekte hâlihazır
dünyadaki insanlığın fiilî durumunu yansıtmaktadır. Ekonomik, siyasi, teknolojik, hukuki,
askerî, kültürel vb. gibi birçok alanla olan ilişkisi, onu çok boyutlu kılmaktadır.
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14.1. Küreselleşme Kuramı
Küreselleşme, öncelikle insanlar arasındaki modern etkileşimin bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. İletişim, enformasyon ve ulaşım gibi etkileşim ağlarının yarattığı mekânsal
genişleme, geleneksel tüm sınırların önemini zayıflatmıştır. Bu bağlamda başta coğrafi olmak
üzere bireyi ve toplumu dış dünyadan yalıtan sınırlar, hayatın ve insani gerçekliğin anlam
dünyasını tersyüz edecek şekilde aşınmaya başlamıştır. Anlam ve değer kaybına maruz kalan
bu sınırlar, hem maddi hem de manevi boyutlarda gerçekleşmektedir. Öyle ki artık
küreselleşme içinde yaşadığımız dünyanın sıradanlaştırdığı bir dizi sınır tanımaz genişlemeyi,
bireysel ve toplumsal düzeyde yaşadığımız farklılaşmaları, karşılıklı bağımlılıkları, kültürel
gidiş gelişleri, kendimize ve toplumumuza ilişkin yeni icatları, kısaca geçmişte bir karşılığını
bulamadığımız yeni bir dünya algısını ifade etmektedir.
Küreselleşme kuramı, küre metaforu kullanılarak dünyanın küreselleştiğinin ifade
edilebileceğini vurgulayan bir sosyal bilim teorisidir. Böylece teori, küresel düzeyde
gerçekleştirilen ve dünyayı bir ortak mekân olarak kodlayan, bunun için de siyasal, ekonomik
ve kültürel bağlamları kuşatma arzusu içinde olan hegamonik bir söylemi ifade etmektedir.
Küreselleşmenin mekân algılarını genişletmesi büyük ölçüde iletişim alanlarının
zenginleşmesine bağlıdır. Bu durum her tür insani boyutun söz konusu etkileşime açılmasını
beraberinde getirir.
Küreselleşme, dünya ölçeğinde, her düzeydeki insanı derinden ilgilendiren ölçü
tanımaz etkileşimleri, dönüşüm ve farklılaşmaları ifade ederek gündelik gerçekliğin temel
bileşenlerini, kendisini üreten ve besleyen taşıyıcı aracılara dönüştürür. Küreselleşmenin bu
özelliği ontolojik düzeyde birey ve toplumun güvenliğini altüst ederken, epistemolojik
düzeyde de bilişsel referans dizgelerini hasara uğratır. Teknolojik atakların yoğunlaştığı ve
iletişim ağlarının karmaşıklaştığı bir dünyada küreselleşme, herkesin birbirini artık daha fazla
umursamak zorunda olduğu bir gerçekliğe dönüşmüştür. Küreselliğin anlam ve değer
dünyasına dikkat kesilmeyen bir talep, daha baştan kendini varoluşsal bir düzeyde
tanımlamaktan mahrum kalacaktır. Nihayet bu girift düzenek, dünyayı herkesin birbirinden
haberdar olmaya mecbur olduğu küresel bir köye dönüştürmektedir. Kısacası küreselleşme
sayesinde dünyayı hesaba katmadan bir şey yapmak neredeyse bütünüyle imkânsız hâle
gelmektedir.
Toplumsal yapıların birim düzeylerinden başlamak üzere hemen her aşamada etkisini
gösteren küreselleşmenin ortaya çıkardığı sonuçlar, başlı başına etkileyici, bu bağlamda da
parçalayıcı, dağıtıcı ve yakıcı özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri, onun çok kere bir negatif
niyetler ve buna dayalı süreçler toplamı olarak tanımlanmasına yol açmaktadır.
Küreselleşme gerçekte Batılı bir dünya tasarımının kendi geleneği içinden yürüttüğü
amaçları ve buna bağlı bir şekilde ulaştığı menzilleri yansıtır. Modern Batı toplumu bu
hedeflere elindeki malzemeyi kullanarak ulaşmışsa da söz konusu malzemeye çok az sadık
kalabilmiştir. Bir anlamda küreselleşme, Batı’nın kendi kök paradigmasından hareketle
gerçekleştirdiği ilerleme fikriyatını ifade etmektedir. Gerçi tarihsel bir kök arayışı içinde
Rönesans ve Aydınlanma dönemlerine kadar gitmek mümkündür, ancak küreselleşme, asıl
niteliklerine geçtiğimiz yüzyılın düşünsel ve teknik dünyasında sahip olabilmiş ve kendisini
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ancak yeni bir prensibe bağlayabilmiştir. Bugün, küreselleşme Post-Fordizm, Bilgi
Toplumu, Üçüncü Dalga, Sanayi Sonrası Toplum, Yeni Zamanlar ve Örgütlü
Kapitalizmin Sonu ya da Avrupa Birliği, Tarihin Sonu, Yeni Dünya Düzeni, Büyük Orta
Doğu Projesi, ve Medeniyetler Çatışması gibi kimi anahtar kavramlar aracılığıyla ancak
anlaşılabilir. Bu kavramlar, küreselleşmenin zamanla olgunlaşmasını sağlayan geçici ve aracı
bir kavramsal setin parçaları olarak dikkat çekmektedirler. Dünyaya çekidüzen verme ve onu
yeni bir tasavvurla inşa etme arayışının ifadesi olarak bu formülasyonlar, âdeta kronolojik bir
devamlılık ve süreklilik içermektedir. Süreç içinde küreselleşme kavramının sınırları, içerik
ve kapsamı da genişlemeye başlamıştır. Örneğin; çok boyutluluk, küreselleşmenin kurucu
paradigmasından beslenir. Sonuçta bu amaca bile ancak yoğunluklu bir dünya tasarımının
içselleştirilmesiyle ulaşılabilir, bu da sınırsız bir sekülerleşme arzusunu gerekli kılar. Çünkü
sekülerleşme küreselleşmeye giden yolda Batılılaşmış formlara bağlı kalınarak hayatın
kaçınılamaz ve geri döndürül(e)mez birer amacı olarak sunulmaktadır.
Küreselleşmenin giderek kontrolsüz bir güç olarak tanımlanabilecek düzeni, bugün
artık hemen her alanda etkili olmaya başlamıştır. Ancak bütün bu etkilerine rağmen,
küreselleşmeyi iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz veyahut da dinî terminolojiyle ifade
etmek gerekirse rahmani ya da şeytani olarak tanımlamak mümkün değildir. Bugün
küreselleşmeye genellikle hayıflanarak, iç geçirerek ya da buruklukla bakılmasının nedeni,
onun henüz sistematiğinin keşfedilememesinden ve şifrelerinin de bütünüyle
kırılamamasından kaynaklanmaktadır. Küreselleşmenin, genellikle verili hayatın ürettiği
huzur ve güveni radikal bir şekilde zorlayıp dönüştürmesinden dolayı bu değişim, yerleşik
yapılara, milli kimliklere, otantik kültürlere hatta dinlere ve medeniyetlere özel ihtimam
gösterenlerin tepkisini çekmektedir. Artık onlar için küreselleşme, her hâlükârda sonuna kadar
reddedilmesi gereken bir düşmandır.
Gerçekten de küreselliğin dünyasında değerler, kültürel kalıplar, hatta dinsel inançlar
bile açık bir mayalanmaya maruz kalmışlardır. Artık dünya bilinen bir dünya olmaktan
çıkmıştır, dahası bu dünya elimizden uçup gitmektedir. İlgili literatür kültürden
ekonomiye, dilden dine, ahlaktan güvenliğe kadar hemen her alanda sınır tanımaz bir
farklılaşma ve değişim arzusu yaratan küreselleşmeyi anlamaya odaklanmıştır. Yeni
Dünyanın kurucu değerlerine ilişkin stratejik analizlerin ortaya koyduğu çözümlemelerde de
küreselleşme, gerçekte modern ve seküler yönelimlerin fantastik bir tasarımı olarak ele
alınmaktadır.
Modernitenin sunduğu hayal gücü, ölçüsüz dünyevileşme, bireyselleşme ve
rasyonalizasyonun sınırsız kullanımı küreselliğin somutlaşmasını hızlandırmıştır. Ne var ki
bugün gelinen noktada küreselleşmenin referans ağındaki kimi tarihsel ögeler artık kendilerini
açıklama hususunda bile bir hayli zorlanmaktadırlar. Çünkü küreselleşme tüm referans ve
aidiyet bağlarının meşruiyetini tartışmaya açmış ya da devre dışı bırakmıştır. Böylece siyaset,
hukuk, ekonomi ve din alanında liberal demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi ve
sekülerleşme gibi yeni yaşam standartlarının ve algı kalıplarının oluşmasına yol açan
küreselleşme, içinde yaşadığımız dünyanın radikal bir biçimde tasarlanıp yapılandırılmasını
önceleyen hâkimiyet ilişkileriyle biçimlenmiştir. Sonuçta bu yapı, insan, sermaye, teknoloji
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ve her türlü fikir, inanç, kültürel bakiye, simge ve metaforun hareketliliğine ve dahası bütün
bunların sınır ötesi akışlarına imkân vermiştir.
Küreselleşme, yeni bir dünya tasarımı olarak bugün bilinen formuna, soğuk savaş
döneminin sona ermesiyle birlikte ancak ulaşabilmiştir. Gerçi bu süreç İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle de başlı başına irtibatlıydı. Ancak Sovyet sisteminin
çökmesi ve dağılması, iki kutuplu dünyanın sona ermesi, tek kutuplu bir dünyanın yeni bir
olgu olarak öne çıkması küreselleşmenin sınır ötesi açılımlarında katalizör rolü üstlenmiştir.
Bu bağlamda iki tür küreselleşmeden söz edilebilir: Bunlardan ilki doğal
küreselleşme şeklinde tanımlayabileceğimiz, olağan gelişmelerin ürettiği ve içinde belli bir
politik hedefin içkin olmadığı küreselleşmedir. Doğal küreselleşmede dünyadaki var olan
değişimlerin kendine özgü gelişimini ifade etmek mümkündür. Çünkü dünyanın Batılı
değerler ekseninde yeniden tanımlanmasının yarattığı sonuçlar doğal küreselleşmenin öncü
bir parçasıdır. Diğeri ise yapay küreselleşme şeklinde tanımlanabilir. Onda da içkin olan,
küreselliğin başlı başına politik bir hesabın tasarrufu ve ürünü olmasıdır. Yapay
küreselleşmede başta öteki olarak tanımlanan grup, kültür ve sermaye dünyası olmak üzere
ortada her ne varsa bütün bunların küreselliğin akışına tam olarak ram olması
amaçlanmaktadır. Yapay yönelimlere dikkat edildiğinde küreselleşmenin esaslı bir şekilde
siyasallaştığı da görülür. Hatta bugün artık küreselleşmeden her söz edildiğinde asıl vurgu
çoğunlukla yapay küreselleşmeye yapılmaktadır. Bu nedenle küreselleşme bir
ideolojikleşmenin ötesinde olmazsa olmaz, tabii bir gerçeklik alanı yanılsamasıyla da kendini
bütün din, gelenek ve kültürler için açıkça bir örnek model olarak sunmakta ve
makulleştirmektedir. Buna karşılık din, kültür, kimlik ve maneviyat bileşenlerinden beslenen
bir aidiyet dünyası ise küreselleşmenin yakıcı-yıkıcı enerjisi karşısında kendine özgü yeni tür
direnme odak ve araçlarına gereksinim duymaktadır. Ne var ki bu karşılaşmanın ürettiği
sonuçlar hâlâ bir belirsizlik modunu aşabilmiş sayılmazlar.
Küreselleşmenin baskın tabiatının yarattığı etkiden din de nasibini almıştır. Aslında
din ve onun özsel yapısına müdahale atakları modernleşmenin daha başından beri başat bir
mitiydi ve sürekli güncellenen bir tema olarak hep gündemdeydi. Din, modernliğin temel
parametreleri arasında yer alan rasyonalizasyon süreçleri tarafından da bir hayli sıkıştırılmış
ve hırpalanmıştı. Postmodern algıda ise din özelleştirilmiş ve izafileştirilmiş hatta tüketim
nesnesine dönüştürülmüştü.
Küreselleşmeyle ilişkilerinden söz edildiği her seferinde ise, direnç düzeylerine
bakılmaksızın bütün dinlerin aynı sorunla yüz yüze kaldıklarını gözlemlemek mümkündür.
Aydınlanma’dan beri dinsel söylem küreselliği hazırlayan süreçler içinde biteviye tartışmaya
çekilmekte ve din her zaman olumsuz birer çağrışım alanı olarak reddedilmekte, dinlerin
temel iddialarının hükmünü doldurduğu öne sürülmekteydi. Bunun bir sonucu olarak da dinin
ve dinselliğin görünürlük oranları hissedilir bir sertlikle düşürülmeye çalışılmaktaydı.
Modernite-din ilişkileri çerçevesinde ilk karşılaşma ve yüzleşmelerde bile Hristiyanlık, yeni
Batılı değer ve ölçütler karşısında bir hayli geriletilmişti. Örneğin Protestanlığın dine rasyonel
bir müdahale olarak biçimlenen tarihi ve bu bağlamda açtığı gedik hâlâ unutulmamıştır.
Sınırları zorlayan bir söylem arayışı içinde küreselleşme, her türlü yerelliği, sabite ve kültürü
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bir yandan küresel düzeyde dolaşıma dâhil ederken bir yandan da bütün bunların kendi otantik
mecralarından koparılarak ciddi meşruiyet krizleriyle karşı karşıya gelmelerine zemin
hazırlamaktadır.
Küreselleşme ve din arasındaki bu tersine işleyen ilişkisellik özellikle İslam söz
konusu olduğunda doruğa ulaşmıştır. Bu çerçevede İslam toplumlarında ortaya çıkan sorunlar,
küreselleşmenin açığa çıkardığı çelişki ve çıkmazlarla derinleşmekte ve netleşmektedir.

14.2. İslam Dünyası Kavramı
İslam dünyası ifadesi günümüzde ciddi bir anlam genişlemesi yaşamaktadır. Bu
ifadeyle bir din olarak İslam’a mı yoksa Müslümanlara mı atıfta bulunulması gerektiği, bugün
bir hayli karmaşık sayılabilecek sorunlar yaratmaktadır. Dünya ölçeğinde tüm Müslümanları
temsil etme iddiası, günümüzde somut bir karşılığı olmayan, muğlak bir iddia olarak
görülmektedir. Müslümanların tarihsel-geleneksel birliktelikleri Osmanlı Devleti’nin
yıkılışıyla birlikte siyasal düzlemde akamete uğramıştır. Bugün kendini Müslüman olarak
gören ve tanımlayan toplumların uluslararası platformlarda dinsel bir temsillerinden söz
etmek mümkün değildir.
Geçen yüzyılın başlarında ortaya çıkan ulus devletler ve bu oluşumların toplumlarını
laikleştirici perspektif ve performansları içinde, dinsel yönelimlerin devlet düzeyinde kendine
bir yer bulmasından söz etmek zorlaşmıştır. İslami siyasal güçten öncelikler temelinde
mahrum kalan Müslüman toplumların bugün kendilerini hangi argümanlar üzerinden
tanımladığı ise ayrı bir tartışma konusudur. Artık burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta,
küreselleşmeyle yüz yüze gelindiğinde ona muhatap olanların İslami devletlerden çok
Müslüman toplumların olduğudur. Bu durum oldukça önemlidir çünkü küreselliğin
yayılmacılığı karşısında İslam’ın yeni zamanlardaki iletişim hatları devlet desteği olmaksızın
birey ve toplum üzerinden gerçekleşmek zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra birey ve toplum
bazında Müslümanlar çoğu zaman paradoksal bir şekilde, içinde yaşadıkları Müslüman
devletlerin insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı politikalarına da maruz kalmışlardır.
Küreselleşmenin atakları karşısında Müslümanların kendilerini tanımlama,
anlamlandırma ve konumlandırma çabalarında da birtakım açılımlara duyulan ihtiyaç aciliyet
kazanmıştır. Sorun, fiilî bir durum olarak değerlendirilmeye çoktan başlanmış olan
küreselleşme ve küresellik karşısında İslam’ın durumunun Müslümanlar üzerinden ya da
onlardan bağımsız olarak ele alınıp alınmaması noktasında düğümlenmiştir. Artık tek kutuplu
bir dünyanın kurucu çekirdeği sayılan küreselleşme karşısında, Müslümanlar yeni kuşatma ve
etkileme-dönüştürme niyetlerini toplumsal ve kültürel bağları harekete geçirerek aşmak
arzusundadırlar. Ancak bu hareketlilik hiç de senkronize bir bütünlük içinde olmayan kendine
has bir çeşitlilik ve başıbozuklukla malul durumdadır. Dahası bütün bunlar yine de şaşırtıcı
bir şekilde bizzat küreselliğin imkân ve donanımlarıyla var olmak durumundadır.
Bugün asıl sorun, belki de başat bir aktöre ya da aktörlere bağlı olmaksızın giderek
kendi kendini deruhte eden bir küresel yaşam stratejisi karşısında İslam’ın dil, tutum ve
reflekslerinin nasıl işlediği ve hatta açıkça ifade etmek gerekirse nasıl devre dışı kaldığıdır.
Yanı sıra küresellik tartışmaları ekseninde gündeme gelen ve çoğu kere telafisi imkânsız
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kayıplarla ilişkilendirilen yeni bir medeniyetler çatışması ikilemini yararak topyekûn
Müslümanların gerçek ifade, telmih ve tutumlarına nasıl ulaşılabileceği de ciddi bir sorun
olarak görülmektedir.
Artık geleneksel anlamda korunmaya çalışılan bir dünya algısı ve hayat bilgisi hızla
yok olmaktadır. Küresel dünyaya edilgen olarak katılmanın riskleri pek çok örnek olayda net
bir şekilde görülmeye başlamıştır. Gerçi bu durum tek başına küreselleşmeye de mal
edilemez. Modernleşme ve sekülerleşme bağlamında, dinin doğasının bozulması konusunda
bir hayli mesafe alınmıştır. Küreselleşme bu değişimin yön, form ve anlamlarını
dönüştürmüştür.
Özetlemek gerekirse küreselleşme, Müslüman dünyanın baskın bir fenomenidir.
Küreselleşme tartışmaları etrafında üretilen zengin literatür, dinden kültüre, ekonomiden
siyasete kadar hemen her alanda gerçeklik dünyasında etkin olan bir sürece vurgu
yapmaktadır. Son birkaç yüzyıldır Müslüman dünyanın kendi yaşamsal tercihlerini açıkça
ortaya koyma konusunda yetkin bir konumda olduğu söylenemez. Özellikle hilafet etrafında
oluşan bağların kopması, İslam dünyası kavramı başta olmak üzere buna bağlı pek çok
bileşenin hızla çözülüp ayrışmasına ve Müslümanların da bu kayıplara dayalı olarak ciddi
sarsıntı ve çözülmelere muhatap olmasına yol açmıştır. O hâlde asıl sorun Müslümanların,
İslam’ın bu risklerden uzak olarak varlık telakkilerini korurlarken, küreselliğin hâkim
paradigmasına asla teslim olmadan, kendi varoluşsal güvenliklerini, ontolojik ve
epistemolojik düzeydeki varlık ve sürekliliklerini nasıl güncelleyebilecekleridir. Bu mümkün
müdür? Bu arayış sürecinin pratik yansımaları nasıl işlemektedir? Bu sorular elbette ki
çoğaltılabilir.
Müslüman toplumlar, modernleşme ve postmodernlik tartışmalarında olduğu gibi,
soğuk savaş döneminin siyaset jargonu ya da yeni dünya düzeni gibi düzenleyici proje ve
organizasyonlar karşısında da belirleyici bir rol sahibi olmakta başarılı olamamışlardır. Artık
bugün İslam dünyası ifadesini dünya genelindeki toplam Müslümanların siyasi ve askerî
konumlarından çok kültürel ve demografik yapıları belirlemektedir. Müslümanların bu
bağlamda bir stratejilerinin olması da zaten mümkün değildir. Siyasal anlamda uluslararası
politikalara yön verme söz konusu olduğunda bugün herhangi bir dinî atmosferin egemenlik
sahibi olduğunu düşünmek zordur. Çünkü Müslümanları bir bütün olarak temsil eden, onları
layıkıyla yansıtan, bütünüyle anlatan ve daha da önemlisi küresel sistemi emin kılan bir bilgi
ya da merkezden söz etmek mümkün değildir.
Müslümanların etrafında toparlandıkları bir merkezin ya da karar odağının yokluğuna
ve siyasal bütünlüklerinin olmayışına karşılık, bugün dikkat çekici bir toplumsal tezahüre de
sahip olmaları söz konusudur. Öte yandan bu tezahür de giderek küresel bir boyut kazanmaya
başlamıştır. Küresel bir varoluş da Müslümanlar için sonuçta bir tür tepki ya da refleks olarak,
yani düşünülmüş ve kararlaştırılmış bir şey olmaktan çok ne tür siyasetle ne tür bir tepkinin
ortaya konulabileceği konusunda belirsizlik yaratmaktadır. Sonuçta güvenlik,
Müslümanlardan çok Müslüman olmayan dünyanın bir sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan dikkat çekici bir varlık vurgusu, bugün söz konusu tezahürün anlamlarını
keşfetme konusunda özellikle Batı’da derinlikli araştırmaların yapılmasına yol açmıştır. Bu
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çalışmaların ortaya koyduğu değerlendirmeler, çarpıtma, önyargıların somutlaşması,
anlamaktan çok açıklama gibi belli başlı yönlendirme siyasetlerini içerse de yine de bütün
bunlar Batı’nın algı dünyasını yansıtması açısından oldukça işlevseldir.
Müslümanların özellikle 19. yüzyıldan itibaren yaşadıkları deneyimler çeşitlilik
gösterir. Müslümanların bir bölümü sömürgeleştirilme ve kolonizasyon süreçlerinden
geçmişlerdir. Osmanlı hinterlandındaki Müslüman toplumlar, bir yandan kendi içlerinde
geleceği kurma konusunda derin hesaplaşmalarla adlarını duyururken bir yandan da
uluslararası sistemin gereklilikleri içindeki kayıplarını telafi etmek için değişik reflekslerle
gündeme gelmektedirler. Bu çıkışların toplamı, Batı’da var olan İslam algısının her geçen gün
yeni bir çerçevede, ancak gerilimli bir taraf olarak yer almasına imkân vermektedir. 11 Eylül
2001’de Amerika’da gerçekleşen ve dünya kamuoyunun genelde Müslümanlarla ve özelde de
siyasal İslam’la olan ilişkilerini gözden geçirmeye yönelik bir dizi provakatif hamleyle
manipüle edilmeye çalışıldığı süreç de bu gerilimin netleşmesinde belirleyici olmuştur. Bugün
başta ABD olmak üzere Batı’nın İslam karşısındaki politikaları giderek daha da belirsizleşen
bir görüntüye ulaşmaktadır. Örneğin; İslam dünyasındaki Müslüman ülke yönetimleriyle
kurulan Batı eksenli ilişkilerde aranmayan ölçütler, sıra Müslüman toplumun fiilî durumuna
geldiğinde ciddi bir kritiğe tabi tutulmaktadır.
Sıradan bir okumanın bile açıkça göstereceği gibi Batı ve İslam dünyasındaki
ilişkilerin bu karmaşıklığı çoğunlukla çifte standart bir şekilde okunmaya müsait hâle
gelmiştir. Öte yandan Kuzey-Güney ilişkileri, etnik çatışmalar, kültürel dışlamalar, yeni
hegamonyatik süreçler gibi birtakım uygulamalar karşısında, Müslümanlar, hak arayışlarında
geleneksel referanslardan uzaklaşarak yeni açılımlarını işlevsel bir dinsellikle ilişkilendirmeye
çalışmışlardır. Yeni yapılanmalar İslam’ın modern bir çehresini açığa çıkarmaktan çok,
küreselleşmenin somutlaştırdığı korkuları ve aidiyet ihtiyacını artıran belirsizlik ve
yersizleştirmelere karşı bir tepki biçiminde kurulmaktadır.

14.2.1. İslami Hareket ve Siyasal İslamcılık
İslami hareket kavramı, siyasi yönelimlerinde İslam’ı temel referans olarak alan sosyal
hareketler için taraftarlarınca kullanılan işlevsel bir ifade özelliği taşımaktadır. İslami hareket,
özellikle 19. yüzyıldan itibaren Müslüman toplumlarda baş gösteren sömürge karşıtı
hareketlerin dinî açıdan temellendirilmesinde başvurulan bir temadır.
Sömürgecilik ve işgal süreçlerinde İslam dünyasının tamamını etkisi altına alan
muhasaralar karşısında farklı sosyal gerçeklikler içinde bu kuşatmaların yarılmasına yönelik
olarak değişik söylemler eşliğinde pek çok hareket ortaya çıkmıştır. Genelde
ulusçu/milliyetçi, Batıcı ya da İslamcı reflekslerle gündeme gelen bu hareketlerin, ana
referans kalıbı olarak başvurdukları İslam üzerinden değerlendirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
İlerleyen süreçlerde Batılılaşma yanlısı hükümetlerin güdümü içinde yeniden
yapılanan Müslüman ülkelerde İslam’ın yeni rejimdeki yeri ve pozisyonu tartışma yaratmıştır.
Bu bağlamda Mısır’da İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler), Hind Alt Kıtasında
Cemaat-i İslami ya da Türkiye’de Milli Görüş gibi dinî ve siyasi gelenekler mevcut rejimlere
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yönelik muhâlefetin hangi değer ve ölçütlere bağlı kalması gerektiği noktasında, kendi
hareketlerinin dinî standartlarını belirlemeye öncelik vermişlerdir.
İslami hareket kavramı bu bağlamda dinîlik iddiası taşıyan yönelimlerin İslam’ın
temel referanslarıyla olan uyumluluğunu göstermeye yönelik bir arayış ve tanımlamadır.
Bununla birlikte kavram süreç içinde, İslam ilkelerine göre devlet kurma ve tanzim, hayatın
temel ölçülerinde İslam’ın belirleyiciliğini önceleme gibi gerekçelerle kendi siyasi dilini ve
eylem ahlakını üretmeye yönelmiştir. Hiç kuşkusuz bu çeşitlilik, Batılılaşma, modernleşme ve
küreselleşme gibi verili toplumsal yapıyı derinden dönüştürme amacı taşıyan sosyo-kültürel
ve ekonomik yapılar hakkında da İslamilik iddiası taşıyan bir atıf zincirine ihtiyaç duyacaktır.
Günümüzde radikal ya da fundamentalist olarak tanımlanan hareketlerin İslam toplumlarında
bir anlamda içeriden kabul gören tanımlaması İslami harekettir. İçerden yapılan
tanımlamalarda kullanılan şu ifadeler, tanımlamanın belli başlı sınırlarını ve çeşitliliğini
yansıtma özelliği taşımaktadır: İslami Hareket, Tevhidî temele dayalı, toplumsal hedefleri
ve programı olan; evrensel, hayatı tüm yönleriyle kuşatıcı, ilkeli, inkılâpçı, açık ve
örgütlü bir yapının adıdır.
Siyasal İslamcılık kavramı ise aynı şekilde İslam dünyasındaki eleştirel ve talepkâr
İslamcı söylem ve eylemleri tanımlamak için tercih edilen Batılı bir kavramsallaştırma
modelidir.
İslam’ın 18. yüzyıldan itibaren sosyo-politik bağlamlarda dünyanın hemen her yerinde
maruz kaldığı sorunlar, Müslüman dünyanın geleneksel ve modern temsilcilerini dinin yeni
zamanlar için taşıdığı anlamlar konusunda farklı görüş açılarıyla buluşturmuştur. İslam’ı
gündelik siyasetin dışında tanımlanmış bir maneviyatla sınırlı olarak ele alanlara göre bir din
olarak İslam, hiçbir şekilde politik talep ve beklentilere temel teşkil etmez. Öte yandan
İslam’ı yaşanan sorunları aşmak için esaslı politik repertuvar olarak görenlerin gözünde ise
din olarak İslam her şeyden önce hayatı siyaset üzerinden okumaya açık temel bir başvuru
kaynağıdır. Bu bağlamda İslam’ı inanç, ibadet ve ahlak üçlüsü etrafında değerlendirip
siyasete yer vermeyen geleneksel yaklaşımlara karşın aktivist bir perspektif de siyasete hatırı
sayılır bir misyon yükleyerek dinin gerçek boyutlarının ancak bu şekilde tamamlanabileceğini
iddia etmiştir.
Siyasal İslam kavramında yerleşik rejimlerden duyulan rahatsızlığın gerçek İslam
aracılığıyla aşılması konusunda çoğu İslamcılar tarafından belirlenen bir dizi retorik etrafında
oluşan teori ve eylem bütünlüğünden söz edilebilir. İslam’ın temel kaynaklarını siyasi bir
lehçeye tabi tutarak okuma hevesini yansıtan bu eğilimde önemli olan dinselliğin geleneksel
okunuşundan duyulan rahatsızlıktır. İslam dünyasının hemen her yanında başta Batılılaşma ve
modernleşme konusundaki itirazlardan beslenen eleştirel ve dinamik hareketler, gelenek
içinde -sözgelimi Kur’an’a yönelik yorumlamaların ıslaha muhtaç olduğu vurgusunu
canlı tutmakta- dinin hayatın akışından kopartılmasına yardım eden zihniyetin İslami ilke ve
prensipler nezdinde mahkûm edilmesi gerektiğine de vurgu yapmaktadırlar.
Siyasal İslam, Batılı bir tanımlama içinde Müslüman dünyanın İslam’ı bütüncül olarak
ele alış arzusunu ve yine toplam karakteristiğinde siyaseti öne alma tercihini yansıtır. Rejim
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karşıtlığı mevcut devlet pratiklerinin ya İslam’ı ihmal etmesi ya da onu doğrudan devre dışı
bırakması gibi din karşıtı iktidar yapıları karşısında geliştirilen bir savunma mekanizmasıdır.
Bugün İslam dünyasının hemen her yanında dine, politik bir motivasyon olarak
başvuran ve böylece toplumun genelgeçer ihtiyaçlarının karşılanmasında ona daha geniş bir
işlevsellik tanıyan yeni bir trend gündemdedir.

14.3. Siyasi ve Kültürel Kargaşa
Siyasi ve dinî kargaşa Müslüman toplumlarının coğrafi ve kültürel dağılımlarına bağlı
olarak değişik biçimlerde kendini gösteren tepki biçimlerini harekete geçirmiştir. Gerilim,
çatışma ve uyum stratejileri, görünürde belirsiz gibi duran Müslüman dünyanın Batı’yla ve
onun üzerinden küresellikle ilişkilerini düzenleyen yeni açılımlara yol açmaktadır. İslam
Konferansı Örgütü (İKO), Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) ve D8 gibi genellikle birer
kozmetik dayanışma sayılabilecek örgütsel organizasyonlar bir yana bırakılacak olursa,
mağduriyet ve mazlumiyet söylemiyle kolaylıkla bir irtibat kurabilme imkânı, Müslüman
dünyanın yeni tepkileriyle tanzim edilmeye başlamıştır. Öte yandan sözü edilen
organizasyonların küresel sistem içinde tipik Müslüman talep ve beklentilerine ne ölçüde
kulak verdikleri, dahası bu amaçla ne gibi adımlar attıkları konusunda tatminkâr bir cevaba
ulaşmak mümkün değildir. Bütün bu kuruluşların devasa organizasyonlarına rağmen,
Müslüman kamuoyu, dünya ölçeğinde her zaman bir kaos membaı ve merkezi olarak
yansıtılmaktadır.
Müslüman dünyanın yaşanan gerginlikler bağlamında birer terör odağı olarak
resmedilmesi aslında Batı’da geleneksel olarak varlığını sürdüren İslam algısından bağımsız
bir şekilde işlememektedir. Bu birbirini takviye eden ilişkiler ağı içinde medeniyetler
çatışmasının doğması bugün artık popüler bir beklenti hâline dönüşmüştür. Tek kutuplu
dünyanın var olan gerçekliği içinde Müslümanlar, küreselleşmenin dayattığı entelektüel,
kültürel ve ekonomik blokajlar karşısında yer yer kendi referanslarıyla bile ilişkilendirilmesi
olanaksız tepkiler verebilmektedirler. Ne var ki bu tepkiler de yine benzersiz bir şekilde İslam
karşıtı söylemleri tahkim etmeye yaramaktadır.
Müslüman toplumlar sadece coğrafik olarak İslam dünyasının geleneksel sınırlarıyla
çevrili değildirler. Artık Müslümanlar her yerdedirler. Bu bağlamda Avrupa’da, Amerika’da
ya da dünyanın değişik bölgelerinde hatırı sayılır birer kamuoyu olarak yer almaktadırlar.
Bulundukları ülkelerin siyasi ve kültürel atmosferi içinde eşit birer vatandaş olmaları
konusundaki talepleri asimilasyondan entegrasyona kadar bir dizi muameleyle geri
püskürtülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda söz konusu Müslümanların Batılı ve küresel
değerler ekseninde dönüştürülmesini amaçlayan bir dizi proje de deneme safhasından
uygulama safhasına geçmiştir. İslamofobi, Avrupa İslam’ı ve Ilımlı İslam gibi ağırlığını
Batılı güvenlik algılarının şekillendirdiği bu tezler karşısında Müslüman toplumlarının bir
örnek tutumlar geliştirmeleri şimdilik zor görünmektedir. Esasen tarihsel İslam anlatısında
çok sık kullanılan ümmet, hilafet ve cihad gibi ifadeler günümüzde artık oldukça temkinle
karşılanması gereken birer siyasallaşmış kavram olarak değerlendirilmektedir.
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Global kitle kültürünün gelişimi artık Müslüman toplumların yaşam stillerini de
şekillendirmeye ve düzenlemeye başlamıştır. Bu düzenlemenin birkaç yüzyıla dayanan
etkileri ve bugün net bir şekilde açıklığa kavuşması karşısında Müslüman dünya, başta otorite
bunalımı ve sekülerleşme olmak üzere, dindarlığın dönüşmesi (bireysel ve sembolik, bilişsel
dindarlıklar), radikal ve milliyetçi dinselliklerin artması, dinî aşikârlığın azalması ve yeni
dinsel söylemlerin ortaya çıkması gibi birçok konuda gelenekte olmadığı şekliyle farklı
İslamlıklar, farklı dinî tecrübeler eşliğinde yeni çerçevelere dâhil olmaktadır.

14.4. Medeniyetler İçi Çatışma
Samuel Huntington’un medeniyetler arası çatışma tezi ilgili ilgisiz hemen her yerde
tepkiyle karşılanmıştır. Medeniyetler arası diyalog kavramının yüceltilip kutsandığı bir
bağlamda Huntington’un aslolan çatışmadır tezi sadece ezber bozan bir değerlendirme
olarak ele alınmaksızın bizzat bu söylemin üzerine oturduğu temel argümanları da dikkate
alarak tartışmak gerekir.
Tarihsel müktesebattan hareket edildiğinde insanlığın derinlikli karşılaşmalarının her
şeyden önce medeniyetler arası hesaplaşma önceliği taşıdığını vurgulayan Huntington,
gelecekte de temel gerilim alanlarının aynı gerekçelerden beslenerek güçleneceğini iddia
ediyordu. Böylece argümanlarını büyük ölçekli medeniyetlerin dünya tasavvuru üzerine
oturtan yazar, yer yer bilgece ya da filozofik sayılabilecek bir şekilde söyleminin tamamını
kuşatan stratejik ve analitik bakış açısıyla kendi kuramsal perspektifini temellendirmeye
çalışıyordu. Huntington Soğuk Savaş sonrası çift kutuplu dünyanın siyasi gramerini
çözümlerken ya da devletler ve milletler arasındaki çekişmeleri değerlendirirken daha
derinlerde seyreden asıl etkileyici ve belirleyici faktörün medeniyet vurgusu olduğunu
hatırlatmaktaydı. Oldukça sarsıcı iddialar taşıyan tezinde Batı medeniyetinin geleceğine
ilişkin perspektiflerin geçmişte olup bitenlerin gerçeklik değerini ihmal ederek
yapılandırılamayacağını savunurken, hem tarihte hem de gelecekte muhtemel asıl çatışmanın
uygarlıklar arasındaki çekişmeyle ortaya çıkacağını vurgulamaktaydı.
Değişik gerekçelerle pek çokları tarafından bir oyunbozanlık olarak ilan edilen bu tez,
medeniyetlerin tarihsel, toplumsal ve kültürel kodlarını örtbas eden baskın bir siyasal yönelim
içinde rafa kaldırılmıştır. Karşı yaklaşımlara göre asıl olan medeniyetler arasındaki diyalogtu
ve tarihte olduğu gibi şimdi de kültürler ve dinler arası bir yakınlığa ağırlık vermek insanlığın
ortak iyiliği için takip edilmesi gereken yegâne çıkış yoluydu. Ne var ki tartışmanın gündelikpopüler yorumlamaların baskısı altında ihmal edilen temel bileşenleri bugün pek az
hatırlanmakta, tipik bir Batılı zihnin kendi medeniyet dairesinin geleceğine yönelik
projeksiyonlarındaki ana damar eğilimler göz ardı edilmektedir.
Tezinde ağırlıklı olarak Batı ve İslam medeniyeti arasındaki ilişkilere atıfta bulunan ve
bu deneyimlerden yola çıkan Huntington, iddiasını da özellikle bu iki gelenek arasındaki fay
kırıkları üzerinden temellendirmekte, bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet’inin Batı’yla
özdeşleşme çabasının nasıl olup da pekâlâ onlar nezdinde takdir görebildiğini sorguya
almakta, hatta bu yakınlaşmada bir medeniyetin başka bir medeniyeti kucaklamaktan çok
sönümlendirmeye yönelik bir stratejisi olup olmadığının sağlamasını yapmaktaydı.
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Nihayet uygulama etaplarında bir hayli kemikleşmiş olsa da küresel dil akışında elden
geldiğince örtük bir siyaset içinde ilerleyen bu kutuplaşma, özünde ayrışmayı öncelemekte
ancak bu niyetin dışa vurumu her zaman bir diyalog faslıyla ilerlemektedir. Medeniyetler
arasındaki gerilim noktalarını neredeyse evladiyelik hâle getiren unsurlar arasında
sayılabilecek kimi başat problemler, evrensel barış ilkeleri adına sık sık bastırılmaya çalışılsa
da yazara göre bu dikkatler her zaman kutuplaşma sermayesine dâhil edilebilecek bir kudrete
haizdiler.
Tartışmanın politik atraksiyonlar ve manipülatif stratejilerle bastırılmaya çalışıldığı,
toplumlar arasındaki asıl gerilim noktalarının medeniyetlerin ben idraklerinden beslendiği
tezinin sarsıcı temsillerinin zayıflatıldığı böylesine hegamonik bir düzlemde, konunun
soğukkanlı bir şekilde ele alındığından söz etmek zordur. Bu çerçevede soğuk savaş
sonrasında İslam dünyasında meydana gelen değişimlerin son tahlilde söz konusu ülkelerin
kendi medeniyet dairelerine yönelik bir atıf ve referans arayışından mı yoksa Batı temelinde
bir dünya düzeni kurgusuna dâhil olma eğiliminden mi kaynaklandığı özellikle
değerlendirilmeyi gerektirmektedir.
Arap Baharı başlığı altında Tunus’tan Mısır’a kadar uzanan sahil hattında başlangıçta
yerleşik kültürlerin kodlarını harekete geçiren ancak kısa sürede gerçekleştirilmeye çalışılanın
arzu edilenin aksine tipik bir ehlileştirme olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte,
Huntington’un tez ve iddialarının bir kere daha düşünülmesi konusunda ciddi fırsatlar ortaya
çıkmıştır. Genelde Doğu’yla Batı özelde ise İslam ve Greko-Romen Batı medeniyeti
arasındaki aşılmaz engellerin sonuçta birinden birinin diğerini kendi hamlelerine yenik
düşürmekle sonuçlanacağı konusundaki bildik tez bugün hiç de ironik ya da akıl dışı değildir.
Batılı tahayyülün beklentileriyle buluşan bir dönüşüm arzusunun gerçekte hangi direnç
noktalarıyla çatıştığı pek az merak konusudur. Batı ve İslam arasındaki gerilimin yer yer açık
yer yer de örtük formlarda işleyen istikametini besleyen pek çok unsur arasında her şeyden
önce karşılıklı önyargıların, üzerinde çalışılmış değerlendirme şablonlarının ve değişik zaman
dilimlerinde şekillenmiş siyasi perspektiflerin etkili olduğu açıktır. Gerçekten de Haçlı
Seferleri ve oryantalist algı yönetimleri başta olmak üzere İslam medeniyet dairesine yönelik
tipik Batılı perspektifler dikkatle izlendiğinde ortaya çıkan resmin sahici bir yakınlaşmadan
çok incelikli bir kuşatma ve kop(ar)ma stratejisi olarak değerlendirilmesi daha uygun
olacaktır.
İslam dünyasının bir medeniyet perspektifi içinde değerlendirilmesinde tipik
oryantalist müdahalelerin gücü ve ağırlığı hiçbir şekilde küçümsenemez. Öyle ki günümüzde
devasa medya teknolojilerinin ürettiği algı örgütlenmeleri bile son tahlilde aynı zihinsel
dünyayla ilişkili bir şekilde kendi varlığını sürdürmektedir. Bugün türlü manipülasyonlarla
tasvir edilen İslam ve Müslümanlar, uzun vadede sıradan bir Batılının genelgeçer kaygılarını
her daim besleyebilecek korku ve nefret şablonlarını zenginleştirmekten öte gitmemektedirler.
Son bir kaç on yıl Müslüman dünyanın Batı’yla olan ilişkilerinde ortaya çıkan en
önemli gelişme medeniyet dairesinin bizatihi içinde gerçekleşen dinî, siyasi ve entelektüel
bölünme süreçleridir. İki dünya savaşının ardından eksen kaybıyla malul farklı toplumsal
muhayyilelerle birbirinden ayrışan Müslüman dünya öteden beri güçlü bir özgüvenle
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yaslandığı medeniyet idesini önemli ölçüde kaybetme tehlikesi yaşamaktadır. Müslümanların
temsilinin hangi medeniyet kodları üzerinden yürütüleceği konusunda hemen her
Müslüman’ın aklı karışık haldedir. Mezhebî ve fikrî bölünmeler ideolojik bir boyut kazanmış,
nihayetinde belli bir fikriyata hapsedilmiş radikal ve fundamentalist eğilimler, İslam’ın
birleştirici, tahkim ve takviye edici prensiplerini dışarıda bırakarak Batılı bakış açısından
öteden beri yegâne model olarak lanse edilen fantastik Müslüman algısını haklılaştıracak yeni
bir örneklem alanı üretmeye başlamışlardır.
Müslümanların Batı karşısındaki bütünleşik/birleşik tarihsel formasyonu toplamda
İslam medeniyeti kavramı etrafında tanımlanabilecek birçok seslilik ve renkliliğe, bütünsellik,
devamlılık ve özgüvene işaret ederken bugün ana damar söylemlerin kıyısında gelişen yeni
birtakım çıkışlar, Müslüman dünyanın temsilini ele geçirmek için türlü hamlelerle öne çıkan
ekstrem algı biçimleri yaratmaktadır.
Terörize grupların birkaç on yıl içindeki meşruiyet kalıpları bugün anlamını önemli
ölçüde yitirmiş durumdadır. İslam dünyasının eğitim kurumlarına hâkim olan yeni müfredat
düzeninin ürettiği insan malzemesi gerçek anlamda bir medeniyet fikrini daha heyecan
düzeyinde bile bastıracak bir komplo özelliği taşımaktadır. Medeniyet birikimini
küçümseyen, yalınlık adına İslam kültürünün devasa yapılarını elden çıkarmayı pekâlâ göze
alabilen bir yönelim, Müslüman toplumları felaketin eşiğine taşımaktadır. Huntington’un
medeniyetler arası çatışma tezini haklılaştıran bu gelişmeler, Müslüman öznenin en başta
İslamofobi olmak üzere İslam dünyasına yönelik önyargı, nefret ve dışlama stratejilerini
haklılaştıracak şaşırtıcı örnekler sunmaktadır. Selefi yayılmacılık, yeni müfredat düzeyinin
tekdüze ve insanı tatmin etmeyen şekilci unsurları arasında genç Müslümanları
etkileyebilmekte, üslup ve form açısından hiçbir şekilde oturmuş bir medeniyet ölçütü
sayılamayacak çıkışlarıyla sadece bir korkuyu değil aynı zamanda bir hidayet membasını da
hızla kurutmaktadırlar.
Medeniyetlar arası çatışma tezinin asıl konuşulması gereken boyutu iç bünyede ortaya
çıkan saflaşma ve kamplaşmalardır. Gerçekten de İslam’ın Şii/Sünni yarılmasını tolere eden
geleneksel-teolojik tecrübesi bugün söz konusu yeni ayrışma alanlarını makulleştirme
kudretine sahip değildir. Gerek Irak ve Suriye gerekse Pakistan ve Afganistan’da meydana
gelen olayların bir şekilde dünya kamuoyuna yansıttığı ürkütücü resimler, her şeyden önce
İslam’ı terörle, ilkellik ve barbarlıkla özdeşleştirmeye hazır bir zihnî donanıma yeni ve
elverişli örnekler sunmaktadır.
Tipik Batılı evrende üretilmiş insan algısına öteden beri ne resim olarak ne de tasavvur
olarak yakın durmayan bir Müslüman algısı, söz konusu örnekler eşliğinde bu coğrafyanın
neden kurtarılması gerektiği konusunda Batılı seçkinlerin yayılma politikalarını
meşrulaştıran estetize edilmiş bir gerekçeler kataloğu üretmektedir.
Bugün İslam dünyasının hangi medeniyet kodlarıyla Batı’yla yüzleşeceği,
hesaplaşacağı açık değildir. Bu muğlaklığın nedeni son birkaç yüzyıl içinde yaşadığı
keşmekeşliğin ürettiği insan malzemesinin referans değerlerinin zayıf olmasıyla ilişkilidir.
Huntington’u asıl haklı çıkaracak nokta, bu birlik temasının nevzuhur hareketler lehine
çökertilmesidir.
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Sonuç olarak küreselleşme, her şeye rağmen farklı kültür ve dinlerin birbirleriyle
yüzleşmeleri, daha derinlikli karşılaşmalar içinde bir araya gelmeleri açısından yeni fırsatlar
yaratmıştır. İslam’ın yeni bir dünya tasarımının verili koşullarına mahkûm olduğu
söylenemez. Her din gibi İslam da küresel taleplere sahip olma istidadındadır, hatta küresel
açılımlara da sahiptir. Küresellik pekâlâ bir imtihan olarak algılanabilir ve bu imtihanın
başarıyla aşılması da yeni fırsatlar olarak algılanabilecek kapıların elverişli bir diyalog
zeminine açılmasına, önyargıların kırılmasına, saygın ortaklıkların kurulmasına, hatta küresel
düzeyde İslam’ın yeniden kendini var etmesine açılmasını sağlayabilir. Çünkü kimlik, mekân
ve zaman bilincinin tarihi birikim ve cari gerçeklikler çerçevesinde yeniden kurulması,
tarih içinde varoluşun ve insanlık birikimine katkıda bulunabilmesinin olmazsa olmaz
şartıdır. Oysa bu hassasiyete küresel düzeyde Müslümanlar çok az sahip çıkmakta ve çok az
dikkat kesilmektedirler.
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Uygulamalar
1)

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı sonuçları tartışınız.

2)
İslam dünyasında küreselleşme bağlamında ortaya çıkan zihinsel ayrışmalar
hakkında inceleme yapınız.
3)
Kültürel ve dinsel mesafe bilincinin azalması yerleşik yapıları ne yönde
etkilemektedir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Küreselleşme gelenekli yapıları ne yöne etkilemektedir?

2)
Küreselleşme karşıtı söylemler arasında dinî erspektifler de var mıdır? Temel
argümanları nelerdir?
3)
İslami söylemlerin küresel dile tabi olması geleneksel dinî yapıları nasıl
etkilemektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşme kavramı etrafında derinlikli dönüşüm süreçleriyle karşı
karşıya gelen İslam dünyasının soyal gerçekliğindeki farklılaşma ve kırılma noktaları ele
alınmıştır. Küresel dil, eylem ve kurum pratiklerinin etkisi altında kültürel hafıza, referans
değerleri ve yerel kimliklerin değeri önemli ölçüde sarsılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
“Küreselleşme sayesinde dünyayı hesaba katmadan bir şey yapmak neredeyse
bütünüyle imkânsız hâle gelmektedir” Bu cümleden aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkarılamaz?
a)

Bilgi ve değer akışı hemen her haneye sirayet etmektedir.

b)

Dünya küçük bir köye dönüşmüştür.

c)
Artık dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen bir olaya bigâne kalmak söz
konusu değildir.
d)

Küreselleşme sayesinde kimlikler içiçe geçmekte, değerler altüst olmaktadır.

e)

Küreselleşmenin gücüne karşı direnç hiçbir şekilde mümkün değildir.

2)
konusudur?

Aşağıdaki

ifadelerden

hangisinde postmodern

söylemlerle uyum

söz

a)

Hakikat tektir.

b)

Hakikatler çoğul ve izafidir.

c)

Gerçeği korumanın yolu başka hakikat iddialarını reddetmekten geçer.

d)

Akılcı söylemler dışındaki hakikat arayışlarının hiçbir iddiası makul değildir.

e)
sahiptir.

Her bir hakikat iddiası bize gerçeğin nihai noktasını gösterme imkânına

3)

“İslam dünyası” ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamamamaktadır?

a)

Müslümanların ağrılıklı olduğu yerler İslam dünyasının parçasıdır.

b)
Kültür ve medeniyet unsurlarının kök saldığı yerler İslam dünyası kavramı
içinde değerlendirlir.
c)
Kalıcı olmak şartı aranmaksızın Müslümanların yer aldığı her coğrafya İslam
dünyası ifadesinin bir parçasıdır.
d)
İslam dünyası kavramının geleneksel tanımlamaları içinde “darü’l-harb” ve
“darü’l-İslam” kavramları yer almaktadır.
e)

İslam dünyası kavramı dinî ve kültürel köksalmışlıkla ilgilidir.

4)

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarının parçası değildir?

a)

Sanayi sonrası toplum
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b)

Sekülerleşme

c)

Yeni dünya düzeni

d)

Medeniyetler çatışması

e)

Büyük Orta Doğu Projesi

5)
Aşağdakilerden hangisi Batı’nın İslam’a ilişkin olarak ortaya koyduğu tarihsel
etkinlikler arasında yer almaz?
a)

Haçlı Seferleri

b)

Oryantalizm

c)

Sömürgeleştirme

d)

İslam dünyasının felsefeyle karşılaşması

e)

Küreselleşme

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)c, 4)b, 5)d

378

KAYNAKÇA
AHMAD, Feroz (1994). Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945–1980). çev. A. Fethi,
İstanbul: Hil.
AKSEKİ, Ahmet Hamdi (1983). İslam Dîni İtikat, İbadet, Ahlak, 32.b., Ankara: Nur.
AKŞİT, Bahattin (1986). “Türkiye’de Sosyoloji Araştırmaları: Bölmelenmişlikten
Farklılaşma ve Çeşitlenmeye”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, der. Sevil
Atauz, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, ss. 195-232.
AKŞİT, Bahattin; ŞENTÜRK, Recep; CENGİZ, Kurtuluş; KÜÇÜKURAL, Önder.
(2012). Türkiye’de Dindarlık -Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri, 2.b., İstanbul: İletişim.
AKTAY, Yasin (1992). “Tarihler İçinde Tarihsiz Olmak”, Tezkire, s. 4 (Eylül), ss. 8193.
AKTAY, Yasin (1999). Türk Dininin Sosyolojik İmkânı, İstanbul: İletişim .
AKTAY, Yasin (2000). “Cumhuriyet Döneminde Din Politikaları ve Din İstismarı”,
İslamiyat, c. III, s. 3 (Temmuz-Eylül), ss. 29–36.
ALTHUSSER, Louis (1989). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Mahmut
Özışık, Yusuf Alp, İstanbul: İletişim.
ALTUN, Fahrettin (2005). Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, İstanbul: Küre
ANABRİTANNİCA (1986-1990). Genel Kültür Ansiklopedisi, İstanbul: Ana.
ARKOUN, Muhammed (1999). İslam Üzerine Düşünceler, çev. Hakan Yücel,
İstanbul: Metis.
ARON, Raymond (1989). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar,
İstanbul: Bilgi, ss. 355-382.
ARSLAN, Hüsamettin (2002). Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler, İstanbul:
Patradişgma.
ARSLAN, Hüsamettin (Der. Çev.) (1992). Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi
Denemesi-, İstanbul: Paradigma.
ARSLAN, Mustafa (2004). Türk Popüler Dindarlığı -Çorum Örneği-, İstanbul: Dem.
ARSLANTÜRK, Zeki (1989). Naima’ya Göre Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri,
Ankara; Kültür Bakanlığı.
ATAMAN, Kemal (2014). Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din, Bursa: Sentez
379

AYDIN, Mehmet (1987). Din Felsefesi, İzmir: İlahiyat Vakfı.
AYDIN, Mustafa (1998). “Türkiye’de Din Sosyolojisi Çalışmaları”, Din Sosyolojisi,
2.b., ed. Yasin Aktay, M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi.
AYUBİ, Nazih (1993). Arap Dünyasında Din ve Siyaset, çev. Yavuz Alogan, İstanbul:
Cep.
BARDAKOĞLU, Ali (2005). “Din, Yenileşme ve Modern Hayat”, Türkiye ve
Avrupa’da İslam, Devlet ve Toplum, Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung, ss. 15–29.
BAŞER, Sait (1998) Yahyâ Kemal’de Türk Müslümanlığı (Yahyâ Kemal’e Göre Türk
Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları), İstanbul: Seyran.
BAUMAN, Zygmunt (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, çev. Abdullah
Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı.
BAYYİĞİT, Mehmet (1986). “Türkiye’de Genel ve Özel Din Sosyolojisi ile İlgili Bir
Bibliyografya Denemesi”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 2, ss. 403-445.
BAYYİĞİT, Mehmet (Ed.) (2000). Din Sosyolojisi, Konya: Palet.
BEHAR, Büşra Ersanlı (1992). İktidar ve Tarih, İstanbul: Afa.
BELGE, Murat (ty). “Türkiye’de Günlük Hayat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim, c. III, ss. 873-876.
BELLAH, Robert N. (2002). “Din ile Sosyal Bilim Arasında”, Sekülarizm
Sorgulanıyor 21. yüzyılda Dinin Geleceği, ed. ve çev. Ali Köse, İstanbul: Ufuk Kitapları, ss.
161–188.
BERGER, Peter (1993). Dinin Sosyal Gerçekliği, çev. Ali Coşkun, İstanbul: İnsan.
BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas (1988). “Din Sosyolojisi ve Bilgi
Sosyolojisi”, çev. Hüsamettin Arslan, İlim ve Sanat, s. 22 (Kasım-Aralık), ss. 54-59.
BERGER, Peter L.; HUNTİNGTON, Samuel P. (Ed.). (2003). Bir Küre Bin Bir
Küreselleşme: Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik, çev. Ayla Ortaç, İstanbul: Kitap.
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası –Bir
bilgi Sosyolojisi İncelemesi-, çev. V. Saygın Öğütle, İstanbul: Paradigma.
BERKES, Niyazi (1988). Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu-Batı.
BLOCH, Marc (1985). Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, çev. M. Ali
Kılıçbay, Ankara: Birey ve Toplum.
BODUR, Hüsnü Ezber (2003). “Küreselleşmenin Dinî Boyutu ve Türk Toplumu
380

Üzerindeki Yansımalarının Bir Değerlendirmesi”, Dinî Araştırmalar, c. VI, s. 17 (EylülAralık), ss. 47-57.
BOUTHOUL, Gaston (1992). Sosyoloji Tarihi, çev. Cemal Süreya, İstanbul: İletişim.
BOZKURT, Fuat (2000). Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, İstanbul: Doğan.
BRUİNESSEN, Martin Van (2000). Kürtlük, Türklük, Alevîlik Etnik ve Dinsel
Kimlik Mücadeleleri, çev. Hakan Yurdakul, İstanbul: İletişim.
BULAÇ, Ali (2012). Kutsala, Tarihe ve Hayata Dönüş, İstanbul: Çıra.
BULUT, Yücel (2010). Oryantalizmin Kısa Tarihi, İstanbul: Küre.
CAHOONE, Lawrence E. (2001). Modernliğin Çıkmazı, çev. Ahmet Demirhan, Erol
Çatalbaş, İstanbul: İnsan.
CARR, 1991: Edward Hallett (1991). Tarih Nedir?, çev. Misket Gizem Gürtürk, 3.b.,
İstanbul: İletişim.
CİPRİANİ, Roberto (ty). Din Sosyolojisi -Tarih ve Teoriler, -, çev. Ali Coşkun,
İstanbul: Rağbet.
CİZRE, Ümit (1999). Muktedirlerin Siyaseti Merkez Sağ-Ordu-İslamcılık, İstanbul:
İletişim
CLARKE, Gloria Lucille (1998). Bir Dedenin Kimliğinde Müziğin Yeri Ne Kadardır?
Seçkinlerin Müzik Eğitimi: Türkiye Alevilerinin Manevi Liderlerinin Yetişmesinde Müziğin
Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
CLARKE, Peter B. (2012). Din Sosyolojisi -Kuram ve Yöntem, Çağdaş Gelişmeler,
Yaşadığımız Dünya-, çev. İhsan Çapçıoğlu, 3 c., Ankara: İmge
COŞKUN, Ali (2004). Mehdilik Fenomeni: Osmanlı Dönemi Dini Kurtuluş
Hareketleri Üzerine Bir Din Bilimi Araştırması, İstanbul: İz.
COŞKUN, Ali (2006). “Din ve Sosyoloji Literatüründe Dinin Tarifi Problemi”,
(www.yeniarayislar.com/ayrinti3.asp?id3=73&Tur=2&yazid=5).
CUFF, E. C.; SHARROK, W. W:; FRANCİS, D. W. (2013). Sosyolojide
Perspektifler, çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Say.
ÇAKIR, Ruşen; BOZAN, İrfan (2005). Sivil, Şeffaf ve Demokratik Bir Diyanet İşleri
Başkanlığı Mümkün mü?, İstanbul: TESEV.
ÇAMUROĞLU, Reha (1999). “Türkiye’de Alevî Uyanışı”, Alevî Kimliği, Ed. Tord
Olsson, Elisabeth Özdalga, Catharina Raudvere, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, ss. 96-103.
381

ÇAMUROĞLU, Reha (2000). Değişen Koşullarda Alevîlik, 3.b., İstanbul: Doğan.
ÇAPÇIOĞLU, İhsan, “Türkiye İlahiyat Fakültelerindeki Akademisyen Din
Sosyologları Bibliyografyası”, Din, Toplum ve Kültür içinde, Ali Coşkun (der. ve çev.),
İstanbul: İz Yayıncılık, 2005, ss. 220-294.
ÇARKOĞLU, Ali; TOPRAK, Binnaz (2006). Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve
Siyaset, İstanbul: Tesev.
ÇELİK, Celalettin (2002). Şehirleşme ve Din, Konya: Çizgi.
DALMAYR, Fred (2001). “Global Modernleşme: Farklı Modernitelere Doğru mu?”,
çev. Recep Şentürk, Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye, İstanbul: İSAV, ss. 33-62.
DAVİE, Grace (2006). Modern Avrupa’da Din, Akif Demirci, İstanbul: Küre.
DAVİSON, Andrew (2002). Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik, çev. Tuncay
Birkan, İstanbul: İletişim.
DAVUTOĞLU, Ahmet (1997). “Medeniyetlerin Ben-İdraki”, Dîvân, Yıl: 2, s. 3, ss. 153.
DAVUTOĞLU, Ahmet (2001). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu,
İstanbul: Küre.
DELANEY, Carol (2001). Tohum ve Toprak Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve
Kozmoloji, çev. Selda Somuncuoğlu, Aksu Bora, İstanbul: İletişim.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (2014). Türkiye’de Dinî Hayat Araştırması,
Ankara: DİB
DUMONT, Paul (1999). “Kemalist İdeolojinin Kökenleri”, Atatürk ve Türkiye’nin
Modernleşmesi, Ed. Jacop M. Landau, çev. Meral Alakuş, İstanbul: Sarmal, ss. 49-72.
DURALI, Şaban Teoman (2000). Çağdaş Küresel Medeniyet, İstanbul: Dergâh.
DURKHEİM, Émile (2005). Dini Hayatın İlksel Biçimleri, İstanbul: Ataç.
EKŞİGİL, Adnan (1998). “Felsefe Tarihi ve Dine Bakışta Ussal Kurgulama”, Sosyal
Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 116-134.
ELİADE, Mircea (1991). Kutsal ve Dindışı, çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara: Gece.
ELİADE, Mircea (2003). Dinler Tarihine Giriş, çev. Lale Arslan, İstanbul: Kabalcı.
ERÖZ, Mehmet (1992). Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevîlik Bektaşîlik,
3.b., İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
FALK, Richard (2003). Küreselleşme ve Din, çev. Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul:
382

Küre.
FAZLURRAHMAN, (1989). “İslam’da İhya ve Islahat Hareketleri”, çev. Turan Koç,
İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, Ed. P. M. Holt, A. K. S. Lambton, B. Lewis, İstanbul:
Hikmet, c. IV, ss. 177-201.
FEROZE, Muhammed R. (1995). “Laiklik Yanlıları ve Karşıtları”, Türkiye’de İslam
ve Laiklik, der. Davut Dursun, İstanbul: İnsan, ss. 41-56.
FEROZE, Muhammed R. (1995). “Laiklikte Aşırılık ve Ilımlılık”, Türkiye’de İslam ve
laiklik, der. Davut Dursun, İstanbul: İnsan, ss. 23-40.
FIĞLALI, Ethem Rûhi (1994). Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşîlik, 3.b., Ankara:
Selçuk.
FIRAT, Edoğan (1977). Üniversite Öğrencilerinde Allah İnancı ve Din Duygusu,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
FREYER, Hans (1964). Din Sosyolojisi, çev. Turgut Kalpsüz, Ankara: Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
FUKUYAMA, Francis (ty). Tarihin Sonu ve Son İnsan, çev. Zülfü Dicleli, İstanbul:
Simavi.
FULLER, Graham F.; LESSER, Ian O. (1996). Kuşatılanlar: İslam ve Natı’nın
Jeopolitiği, çev. Özden Arıkan, İstanbul: Sabah.
GAZALİ, Ebu Hâmid b. Muhammed (1990). İhya Ulûm ed-Dîn, çev. M. A.
Müftüoğlu, İstanbul: Tuğra.
GEERTZ, Clifford (2001). Gerçeğin Ardından Bir Antropoloğun Gözünden İki İslam
Ülkesinin Son Kırk Yılı, çev. Ulaş Türkmen, İstanbul: İletişim.
GIDDENS, Anthony (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya: Küreselleşme Hayatımızı
Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?, Çev., Osman Akınhay, İstanbul: Alfa.
GİDDENS, Anthony (1994). Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, İstanbul:
Ayrıntı.
GİDDENS, Antony (2000). Sosyoloji, çev. Hüseyin Özel,Cemal Güzel, Ankara:
Ayraç.
GLOCK, Charles Y. (1998). “Dindarlığın Boyutları Üzerine”, çev. M. Emin Köktaş,
Din Sosyolojisi, der. Yasin Aktay, M. Emin Köktaş, 2.b., Ankara: Vadi, ss. 252-274.
GÖKKIR, Bilal (2003). “Son Dönem Siyasi Gelişmelerin Akademik Yansımaları,
Oryantalizm ve Akademik Özgürlük”, İslamiyat, c. VI, s. 2 (Nisan-Haziran), ss. 87-102.

383

GÖLE, Nilüfer (1998). “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”,
Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Ed. Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba, çev. Nurettin
Elhüseyni, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, ss. 70-81
GÖLE, Nilüfer (2000). İslam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, İstanbul: Metis.
GÖZAYDIN, İştar (2009). Diyanet: Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi,
İstanbul: İletişim.
GÜNAY, Ünver (1998). Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan.
GÜNAY, Ünver (1999). Erzurum ve Çevre Köylerinde Dinî Hayat, Erzurum
Kitaplığı: İstanbul.
GÜNDÜZ, Şinasi (1998). Din ve İnanç Sözlüğü. Ankara: Vadi.
GÜNGÖR, Erol (1983). İslam’ın Bugünkü Meseleleri, 2.b., İstanbul: Ötüken.
GÜRSES, İbrahim (2001). Kölelik ve Özgürlük Arasında Din Üniversite Öğrencileri
Üzerinde Sosyal Psikolojik Bir Araştırma, İstanbul: Arasta.
HALA, Mustafa (2004). “Küreselleşme Çağında İslam ve Batı: Medeniyetler
Çatışması mı, Bir arada Varoluş mu? Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam: Küreselleşme
Çağında Siyaset, Kültür ve Vatandaşlık, Ed. Nezar Alsayyad, Manuel Castells, çev. Zehra
Savan, İstanbul: Everest, ss. 141-169.
HALİFE, Abdullah H. M. (1994). “İslam’da Suç Eğilimine Karşı Koruyucu Bir
Mekanizma Olarak Dindarlık”, çev. F. Mehveş Kayani, İslami Sosyal Bilimler Dergisi, c. II,
s. 2 (Yaz), ss. 9-20.
HALLAHMİ, Benjamin Beit; ARGYLE, Michael (2000, 2001). “Dindarlığın Etkileri
(III)”, çev. Adem Şahin, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 10-11, ss. 177-190,
453-477.
HANİOĞLU, Şükrü (1981). Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve
Dönemi, İstanbul: Üçdal.
HEYD, Uriel (1979). Türk Ulusçuluğunun Temelleri, çev. Kadir Günay, Ankara:
Kültür Bakanlığı.
HODGSON, Marshall G. S. (1993). İslam’ın Serüveni Bir Dünya Medeniyetinde
Bilinç ve Tarih, çev. Ercüment Akar, Mete Akçok ve diğ., İstanbul: İz.
HOURANİ, Albert (1994). Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat, İstanbul:
Sarmal.
HUNTINGTON, Samuel (2004). Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin
Yeniden Kurulması, çev. Mehmet Turhan, Cem Soydemir, 3. b. İstanbul: Okuyan Us.
384

İZUTSU, Toshihiko. (ty). Kur’an’da Allah ve İnsan. çev Süleyman Ateş, İstanbul:
Yeni Ufuklar.
JÄSCHKE, Gotthard (1972). Yeni Türkiye’de İslamlık, çev. Hayrullah Örs, İstanbul:
Bilgi.
KALIN, İbrahim (2003). “Batı’daki İslam Algısının Tarihine Giriş”, Dîvân, s. 15, ss.
1-51.
KARA, İsmail (1994). İslamcıların Siyasi Görüşleri, İstanbul: İz.
KARA, İsmail (2000). “Din ile Devlet Arasında Sıkışmış Bir Kurum: Diyanet İşleri
Başkanlığı”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, s. 18, ss. 29–55.
KARA, İsmail (2001). “Türkiye’de Din ve Modernleşme”, Modernleşme, İslam
Dünyası ve Türkiye, İstanbul: İsav, ss. 183-205.
KARA, İsmail (2008). Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm, İstanbul:
Dergâh
KARAMAN, Hayrettin (1996). İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, İstanbul: Yeni
Şafak.
KARPAT, Kemal (1996). Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel
Temeller, 2.b., İstanbul: Afa.
KEHL-BODROGİ, Krisztina (1993). “Türkiye’de Alevîlik Dinî Bir Cemaatin
Oluşumu ve Şimdiki Konumuna Dair”, çev. Filiz Ang, Nefes,S. 2 (Aralık), ss. 42-45.
KEHL-BODROGİ, Krisztina (1996). “Tarih Mitosu ve Kollektif Kimlik”, çev. Tanıl
Bora, Birikim, s. 88 (Ağustos), ss. 52-63.KEYDER, Çağlar (1989). Türkiye’de Devlet ve
Sınıflar, çev. Sabri Tekay, İstanbul: İletişim.
KINZER, Stephen (2002). Hilal ve Yıldız -İki Dünya Arasında Türkiye-, çev. Funda
Keskin, 2.b., İstanbul: İletişim.
KIRAY, Mübeccel (1982). Toplumbilim Yazıları, Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi.
KOLAKOWSKİ, Leszek (1999). Modernliğin Sonsuz Duruşması, çev. Selahattin
Ayaz, İstanbul: Pınar.
KOŞTAŞ, Münir (1995). Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış, Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı.
KÖKTAŞ, M. Emin (1993). Türkiye’de Dinî Hayat İzmir Örneği, İstanbul: İşaret.
KÖKTAŞ, M. Emin (1997). “Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Din Olgusu”, İslam ve
385

Modernleşme, İstanbul: İsam Yayınları, ss. 253–258.
KÖSE, Ali (2002). Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği, İstanbul:
Ufuk Kitaplar.
LANDAUTASERON, Ella (1993). “Periyodik Reform: Müceddid Hadisi Hakkında
Bir İnceleme”, çev. İsmail Hakkı Ünal, İslami Araştırmalar, c. VI, s. 4, ss. 261-278.
LAPIDUS, Ira M. (1996). Modernizme Geçiş Sürecinde İslam Dünyası, çev. İ. Safa
Üstün, İstanbul: İFAV.
LAROUI, Abdullah (1993). İslam ve Modernlik, çev. Ayşegül Yaraman Başbuğu,
İstanbul: Milliyet.
LAROUİ, Abdullah (1993). Tarihselcilik ve Gelenek, çev. Hasan Bacanlı, Ankara:
Vadi.
LAYDER, Derek (2006). Sosyal Teoriye Giriş, çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Küre.
LEWİS, Bernard (1984). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.Metin Kıratlı, 2.b.,
Ankara: Türk Tarih Kurumu.
LEWİS, Bernard (1993). İslam’ın Siyasal Söylemi, çev. Ünsal Oskay, 1987: İstanbul:
Cep.
LİNDİSFARNE, Nancy (2002). Elhamdülillah Laikiz Cinsiyet, İslam ve Türk
Cumhuriyetçiliği, çev. Selda Somuncuoğlu, İstanbul: İletişim.
LUCKMANN, Thomas (2003). Görünmeyen din, çev. Ali Coşkun, Fuat Aydın,
İstanbul: Rağbet
MARDİN, Şerif (1986). Din ve İdeoloji -Türkiye’de Halk Katındaki Dinsel İnançların
Siyasal Eylemi Şekillendirmesine İlişkin Bir Kavramsallaştırma Modeli-, 3.b., İstanbul:
İletişim.
MARDİN, Şerif (1991). Türkiye’de Din ve Siyaset, der. Mümtaz’er Türköne, Tuncay
Önder, İstanbul: İletişim.
MARDİN, Şerif (2003). “Türkiye Cumhuriyeti’nde Laik Modelin Oluşumu”, Devlet
ve Din İlişkileri Farklı Modeller, Konseptler ve Tecrübeler, İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı,
ss. 81–86.
MARSHALL, Gordon (1999). Sosyoloji Sözlüğü. çev. Osman Akınhay, Derya
Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat.
MCLUHAN, Marshall; POVERS, Bruce R. (2001). Global Köy 21. yüzyılda Yeryüzü
Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler, çev. Bahar Öcal Düzgören, İstanbul:
Scala.
386

MÉLİKOFF, İrène (1998). Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, çev. Turan Alptekin,
İstanbul: Cumhuriyet.
MENSCHİNG, Gustav (1994). Dinî Sosyoloji, çev. Mehmet Aydın, Konya: Tekin.
MERAD, Ali (1993). Çağdaş İslam, çev. Cüneyt Akalın, İstanbul: İletişim.
MERT, Nuray (1993). “Laik Cumhuriyet’in Resmî Bilimi: Sosyoloji”, Dergâh, c. III,
s. 35 (Ocak), ss. 17–18.
MERT, Nuray (1994). Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış, İstanbul: Bağlam.
MERT, Nuray (1998). “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Dine Bakışı”, Sosyal Bilimleri
Yeniden Düşünmek, İstanbul: Metis, ss. 198–205.
MORRİS, Brian (2004). Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, çev. Tayfun Atay,
Ankara: İmge.
MUTLU, Kayhan (1989). “Bir Dindarlık Ölçeği Sosyolojide Yöntem Sorunu Üzerine
Bir Araştırma, İslami Araştırmalar, c. III, s. 4, ss. 194-199.
NORTBOURNE, Lord (1995). Modern Dünyada Din, çev. Şehabeddin Yalçın,
İstanbul: İnsan.
OCAK, Ahmet Yaşar (1996). Türk Sûfiliğine Bakışlar, 2.b., İstanbul: İletişim.
OCAK, Ahmet Yaşar (1999). “Alevîliğin Tarihsel, Sosyal Tabanı ile Teolojisi
Arasındaki İlişki Problemine Dair”, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler,
Bektaşîler, Nusayriler Sempozyumu, İstanbul: Ensar, ss. 385-411.
OCAK, Ahmet Yaşar (1999). Türkler, Türkiye ve İslam -Yaklaşım, Yöntem ve
Çözüm Denemeleri-, İstanbul: İletişim.
OCAK, Ahmet Yaşar (2000). Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri,
İstanbul: İletişim.
OKUMUŞ, Ejder (2002). Gösterişçi Dindarlık, İstanbul: Pınar.
OLSSON, Tord (1999). “Ali Odaklı Mezheplerde Yazıya Geçirme”, Alevî Kimliği,
Ed. Tord Olsson, Elisabeth Özdalga, Catharina Raudvere, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, ss. 260275.
ONG, Walter J. (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi, çev. Sema
Postacıoğlu Banon, İstanbul: Metis.
OSKAY, Ülgen (1987). “Sosyoloji ve Tarih: Mircea Eliade ve Dinin Tarihi”, Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, s. 1, ss. 1-9.

387

ÖKE, Mim Kemal (2001). Küresel Toplum, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar
Merkezi.
ÖZDALGA, Elisabeth (1989). “Din Din midir Yoksa Başka Bir Şey midir? Dinsel
Fenomenleri İndirgeyici (Reduksiyonist) Yaklaşımların Bir Ön Eleştirisi”, İslami
Araştırmalar, c. III, s. 2 (Nisan), ss. 29-39.
ÖZDALGA, Elisabeth (1993). “Tarih ve Ötesi”, Felsefe Dünyası, s. 9 (Ekim), ss. 5159.
ÖZDALGA, Elisabeth (1998). Modern Türkiye’de Örtünme Sorunu: Resmî Laiklik ve
Popüler İslam, çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Sarmal.
ÖZDALGA, Elisabeth (1999). “Türkiye’de Bir Sosyolog Olmak Üzerine”, Toplum ve
Bilim, s. 48–49, ss. 27-33.
ÖZEK, Çetin (ty). Devlet ve Din, İstanbul: Ada.
ÖZEL, İsmet (2013). Üç Mesele –Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma, İstanbul: Tiyo.
ÖZLEM, Doğan (1990). “Max Weber’de İdeal Tip Kavramları ve TarihSosyoloji
İlişkisi”, Seminer, s. 7, ss. 103-133.
ÖZLEM, Doğan (1994). Tarih Felsefesi, İstanbul: Anahtar.
PAKER, K. Oya (2000). Üniversite Gençleri Arasında Modernliğin ve Laikliğin
Sosyal Temsilleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
POULTON, Hugh (1999). Silindir Şapka, Bozkurt ve Hilâl Türk Ulusçuluğu ve
Türkiye Cumhuriyeti, çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Sarmal.
PULTAR, Gönül (2003). “Moderniteyi Sorgularken”, Kültür ve Modernite, Ed. Gönül
Pultar, Emine O. İncirlioğlu, Bahattin Akşit, İstanbul: Tetragon, ss. 25-62.
RAHMAN, Fazlur (1992). İslam, çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, 2.b., Ankara:
Selçuk.
RAMAZAN, Tarık (2003). İslam -Medeniyetlerin Yüzleşmesi-, çev. Ayşe Meral,
İstanbul: Anka.
REED, Howard A. (1995). “Çağdaş Türk Müslümanlarının Dinî Hayatı”, Türkiye’de
İslam ve Laiklik, der. Davut Dursun, İstanbul: İnsan, ss. 91-127.
RICHTER, Rudolf (2012). Sosyolojik Paradigmalar, çev. Necmeddin Doğan, İstanbul:
Küre.
RİTZER, George (1992). Sociological Theory, Elektronik ortamda çev. Ümit Tatlıcan,
388

McGraw-Hill
ROBERTSON, Roland (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, çev.
Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat.
ROY, Olivier (2003). Küreselleşen İslam, çev. Haldun Bayrı, İstanbul: Metis.
SAİD, Cevdet (1986). Toplumsal Değişmenin Yasaları, Çev İlhan Kutluer, İstanbul:
İnsan.
SARIBAY, Ali Yaşar (1993). “Protestanlık ve Sekülerizasyon Sosyolojik Bir Bakış”,
Bilgi ve Hikmet, s. 2, ss. 85-89.
SARIBAY, Ali Yaşar (1994). Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İstanbul:
İletişim.
SCHÜLER, Harald (1999). Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşehrilik
Alevilik, çev. Yılmaz Tonbul, İstanbul: İletişim.
SCHWARZ, Fernand (1997). Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi, çev. Ayşe Meral
Aslan, İstanbul: İnsan.
SEUFERT, Günter (2004). “Stat und Islam in der Türkei” SWP-Studie (Ağustos), s.
29, ss. 1–29. (Yayınlanmamış çev. Hilal Görgün)
SHANKLAND, David (1997). “Anadolu Kırsalında Alevîlik ve Sünnilik”, çev. Sinan
Olgun, Zeynep Yedigün, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, s. 4
(Ağustos), ss. 23-32.
SHANKLAND, David (1999). “Antropoloji ve Etnisite: Yeni Alevî Hareketinde
Etnografyanın Yeri”, Alevî Kimliği, Ed. Tord Olsson, Elisabeth Özdalga, Catharina
Raudvere, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, ss. 20-31.
SHANKLAND, David (1999). “Günümüz Türkiyesi Alevîlerinde “Dede” ve “Talip”
Arasındaki Değişen Bağ”, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler,
Nusayriler Sempozyumu, İstanbul: Ensar, ss. 319-334.
SIDDIKİ, Mazharuddin (1982). Kur’an’da Tarih Kavramı, çev. Süleyman Kalkan,
İstanbul: Pınar.
SOROS, George (2003). Küreselleşme Üzerine, çev. Mert Keçik, İstanbul: İstanbul
Bilgi Üniversitesi.
STOKES, Martin (1999). “Ritüel, Kimlik ve Devlet: Bir Alevî Cem Töreni”,
Ortadoğu’da Milliyetçilik, Azınlıklar ve Diasporalar, der. Kristen E. Schulze, Martin Stokes,
Colm Campbell, çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Sarmal, ss. 253-271.
SUBAŞI, Necdet (1999). Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme, Ankara: Vadi.
389

SUBAŞI, Necdet (2004). Gündelik Hayat ve Dinsellik, İstanbul: İz.
SUBAŞI, Necdet (2005). “Entegrasyon Politikalarında Yeni Arayışlar: Avrupa
İslam’ı”, Avrupa’da İslam, Ed. Kadir Canatan, İstanbul: Beyan, ss. 38-66.
SUBAŞI, Necdet (2005). “Türk Modernleşmesinde Dinsel Bir Deneyim: Diyanet
İşleri Başkanlığı”, İslamiyat, c. VIII, s. 4 (Ekim-Aralık), ss. 79-82.
SUBAŞI, Necdet (2005). Ara Dönem Din Politikaları, İstanbul: Küre.
SUBAŞI, Necdet (2006). “Devletin Dinsel Aygıtları Geçiş Döneminin
Huzursuzlukları”, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir
Yaklaşım, İstanbul: TESEV, ss. 94-102.
SUBAŞI, Necdet (2007). Sınırları Yoklamak, İstanbul: Ötüken.
SUBAŞI, Necdet (2010) Sırrı Fâş Eylemek Alevi Modernleşmesi, 3. b., İstanbul:
Timaş.
SUBAŞI, Necdet (2010). Alevi Çalıştayları Nihai Rapor, Ankara: T.C. Devlet
Bakanlığı.
ŞAHİN, Adem (2001). Üniversite Öğrencilerinde Dinî Hayat -Fakülteler Arası
Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Konya.
ŞENTÜRK, Recep (1996). İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim, İstanbul:
İz.
ŞENTÜRK, Recep (2005). Yeni Din Sosyolojileri, İstanbul: Gelenek.
TASLAMAN, Caner (2011). Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam, İstanbul:
İstanbul.
TAŞ, Kemaleddin (2002). Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul: İz.
TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (1988-2014). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
THOMSON, David (1983). Tarihin Amacı, çev. Salih Özbaran, İzmir: Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
TOPRAK, Binnaz (ty). “Türkiye’de Dinin Denetim İşlevi”, Türkiye’de Siyaset:
Süreklilik ve Değişim, Ed. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, İstanbul: Der, ss. 387-397.
TUNAYA, Tarık Z. (1991). İslamcılık Akımı, 2.b., İstanbul: Simavi.
TUNÇAY, Mete (1992). T.C.’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931),
3.b., İstanbul: Cem.
TURAN, İlter (1993). “Türkiye’de Din ve Siyasal Kültür”, çev. Özden Arıkan, Çağdaş
390

Türkiye’de İslam, Ed. Richard Tapper, İstanbul: Sarmal, ss. 39-69.
TURAN, Süleyman; SANCAR, Faruk (ed.) (2014). Yeni Dini Hareketler, İstanbul:
Açılım Kitap
TURNER, Bryan S. (1997). Max Weber ve İslam, Eleştirel Bir Yaklaşım, 2.b.,
Ankara: Vadi.
TURNER, Bryan S. (2002). Oryantalizm, Postmodernizm ve Globalizm, çev. İbrahim
Kapaklıkaya, İstanbul: Anka.
TURNER, Jonathan H.; BEEGHLEY, Leonard; POWERS, Charles, H. (2013).
Sosyolojik Teorinin Oluşumu, çev. Ümit Tatlıcan, Bursa: Sentez.
TURNER, Stephen P. (2008). Sosyal Teori ve Sosyoloji -Klâsikler ve Ötesi-, çev.
Ümit Tatlıcan, İstanbul: Küre.
TÜRKDOĞAN, Orhan (1995). AlevîBektaşî Kimliği Sosyo-Antropolojik Araştırma,
İstanbul: Timaş.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er (1991). Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, İstanbul:
İletişim.
UYSAL, Veysel (1995). “İslami Dindarlık Ölçeği Üzerine Bir Pilot Çalışma”, İslami
Araştırmalar, c. 8, s. 34, ss. 263-271.
ÜLGENER, Sabri F. (1981). Zihniyet ve Din, İstanbul: Der.
ÜNAL, Ali (1986). Kur’an’da Temel Kavramlar, İstanbul: Beyan.
ÜZÜM, İlyas (1997). Günümüz Alevîliği, İstanbul: İsam.
VERGİN, Nur (1985). “Toplumsal Değişme ve Dinsellikte Artış”, Toplum ve Bilim, s.
29/30 (Bahar-Yaz), ss. 9-28.
VERGİN, Nur (1998). Türkiye’ye Tanık Olmak, İstanbul: Sabah, c. VIII, s. 34, ss.
263-271.
VERGİN, Nur (2000). Din, Toplum ve Siyasal Sistem, İstanbul: Bağlam.
VERTIGANS, Stephen; SUTTON, Philip W. (2003). “Küreselleşme Teorisi ve
İslamcı Praksis”, çev. Cemalettin Haşimi, Tezkire, s. 33 (Temmuz-Ağustos), ss. 81-101.
VOLL, John Obert (1991-1995). İslam Süreklilik ve Değişim, çev. Cemil Aydın,
Cengiz Şişman, Mehmet Demirhan, İstanbul: Yöneliş.
VORHOFF, Karin (1999). “Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşîlikle İlgili Akademik ve
Gazetecilik Nitelikli Yayınlar”, Alevî Kimliği, Ed. Tord Olsson, Elisabeth Özdalga, Catharina
391

Raudvere, çev. Bilge Kurt Torun, Hayati Torun, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt, ss. 32-66.
WACH, Joachim (1995). Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, İstanbul: Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
WALLERSTEIN, Immanuel (2000). Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci
Yüzyılın Sosyal Bilimi, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis.
WATT, W. Montgomery (1991). Günümüzde İslam ve Hristiyanlık, çev. Turan Koç,
İstanbul: İz.
WATT, W. Montgomery (1997). İslami Hareketler ve Modernlik, çev. Turan Koç,
İstanbul: İz .
WEBER, Max (2000). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Emir Aktan,
Ankara: Alter.
WİLBER, Ken (1995). Transandantal Sosyoloji, çev. Cemil Polat, İstanbul: İnsan.
WİNCH, Peter (1994). Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, çev. Ömer Demir, Ankara:
Vadi.
WOLF, Eric R. (2000). Köylüler, çev. Abdülkerim Sönmez, Ankara: İmge.
YAMAN, Ali (2001). Dedelik Kurumu Ekseninde Değişim Sürecinde Alevilik,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YAPAREL, Recep (1987). Yirmi-Kırk Yaşlar Arası Kişilerde Dinî Hayat İle PsikoSosyo Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YAVUZ, Hakan (2000). “Değişim Sürecindeki Alevî Kimliği”, Alevîler/Alewiten, Ed.
İsmail Engin, Erhard Franz, Hamburg: Deutsches Orientİnstitut, c. I, ss. 75-96.
YAZIR, Elmalılı Hakkı (ty), Hak Dini Kur’an Dili, Ankara: Eser.
YEĞENOĞLU, Meyda (2005). “Avrupa Kimliğinin İdeolojik Arka Planı”, Doğu-Batı,
s. 31 (Şubat-Nisan), ss. 89-103.
YELKEN, Ramazan (1999). Cemaatin Dönüşümü (Geç Modern Dönemde Cemaat
Sosyolojisi). Ankara: Vadi Yayınları.
YILDIZ, Murat (2001). “Dindarlığın Tanımı ve Boyutları Üzerine Psikolojik Bir
Çalışma”, Tabula Rasa, s. 1 (Ocak-Nisan), ss. 19-42.
YÜCEKÖK, Ahmet (1997). Dinin Siyasallaşması Din-Devlet İlişkilerinde Türkiye
Deneyimi, İstanbul: Afa.

392

ZÜRCHER, Eric Jan (1998). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Ömer Laçiner,
3.b., İstanbul: İletişim.

393

