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ÖZET 

 Bu tezin amacı, din ve siyaset ilişkisini uluslararası çerçevede 

değerlendirmektir. Birinci bölümde kavramsal çerçeve başlığı 

altında din kavramını inceledik. Din kavramı din sosyolojisinin 

başlangıçtan beri en çok tartışılan kavramlarından bir tanesidir. 

Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan 

şeylere götüren ilahi bir kanundur. Diğer bir ifadeyle, İslam için din, 

Allah’ın koyduğu ve mensuplarını dünya ve ahirette kurtuluşa 

götüren inanış ve davranışlardan meydana gelen bir kurumdur. 

 İkinci bölümde din ve devlet başlığı altında İslam siyasi 

düşünürlerinin din ve devlet ile ilgili görüşlerini inceledik. 

İnsanların oluşturduğu büyük siyasal topluluk olan devlet, toplum 

içerisinde o kadar etkin bir rol üstlenmektedir ki onu da, din gibi, 

toplumdan ayrı kabul etmek imkansı  görünmektedir. İslam 

düşünürlerinin devleti toplum halinde yaşayan insanlar için bir 

 orunluluk olarak kabul ettikleri görülür. İslam düşünürlerinden 

Maverdi, devleti, bir kişi ya da  ümre tarafından idare edilen bir 

mekani ma olarak algılamış ve devletin amacını dini ve dünyevi 

maslahatların korunup geliştirilmesi olarak açıklamıştır. Ga ali 

devletin,  aruri ihtiyaçlarını karşılamak için bir arada yaşamak 

 orunda olan insanların işbirliği ve iş bölümü sonucunda ortaya 

çıkan, insan ilişkilerinin dü enlenmesi için gerekli olan bir kurum 

olduğuna dikkat çekmiştir. İbn Teymiyye’ye göre, insan doğası 

gereği medenidir ve toplumla birlikte yaşar. İbn Haldun’a göre ise 

toplumsal hayat ve dü en, din ve dini otorite olmadan da 

mümkündür. 

 Üçüncü bölümde ise, seküleri m, modernleşme, küreselleşme 

ve laiklik kavramları ile din arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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GİRİŞ 

 İnsanlık tari i kadar  z n  ir  e mişe sahip olan, insanla birlikte 

var olan, tarihin  ütün de irlerinde  e  ütün t pl l klarında karşılaşılan 

 din   l  s n n  insanlık tari i   y nca  arklı şekillerde  rtaya  ıktığı 

i in  enel  üzerinde m ta akata  arılmış  ir tanımı  tari i 

yapılamamıştır. Buna rağmen  din olgusunun bir   k anlamları 

mevc tt r. Din  akıl sa i i insanları kendi terci leriyle  izzat  ayırlı 

 lan şeylere  ötüren ila i  ir kan nd r. Din  s sy l  i sözlüğünde ise 

k tsal  ikrine dayalı  lan  e müminleri  ir s sy -dinsel t pl l k i inde 

 irleştiren bir inan lar  semboller ve pratikler kümesi olarak 

tanımlanmaktadır.  Din  sözcüğünün anlamına gelince; tarihi süre  

i erisinde sözcüğün  arklı dillerde benzer veya  arklı anlamlara  eldiği 

anlaşılmaktadır. Müslüman müelli ler kelimenin Arap a asıllı  ld ğ  

kanaatindedirler. Din,  ütün varolanlar arasında yalnız insana  erilmiş 

temel niteliklerden biridir. Ancak, bu temel niteliğin önemli bir yanı  

dinin, kutsal olan ile yani, insanın  arlığını kendisinden aldığı ve 

kendisine döneceği en yüce  er ek ile ilgili  lmasıdır. Din, yapısı gereği 

   ekti leşerek t pl mla karşılıklı etkileşime  e en  ir  l  d r. Dinin 

t pl mla ilişkisi din s sy l  isinde a ıklanmaktadır. Aynı zamanda din 

ka ramı siyasetle de ilişkilidir. Bir kere din  ta iatı  ereği toplumun tüm 

katmanlarında  tüm kurum ve k r l şlarında kendini ş   eya    şekilde 

 issettiren  ir  l    larak karşımıza  ıkmaktadır. Böyle  l nca siyaset  

yönetim  e de let işlerini dinden  ağımsız  ir  l    larak  örmek  e 

değerlendirmek mümkün  lmamaktadır. 

 Din ile siyaset bir  ütündür  e    iki ka ramı ayırmak İslami 

öğretilerden değildir. İslam dünyasında laikliliğin  rtaya  ıkışı  e din-

de let ilişkileri  eşitli aşamalardan  e miş  e ülkelere öz ü şartlara  ağlı 

 larak  arklı   y tlar kazanmıştır. İslam düşünürlerinden Farabi’ye  öre  
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ideal de leti k ran siyasal önder  tanrısal kaynaklardan  eslenmiş  e 

tanrısal eğitim-öğretim almış  ir kişidir. Ma erdi  ör   e adetlerin  

  k k n  e t pl msal yaşamda  ar  lan  ütün k ralların dinden 

kaynaklandığını söylemiştir. Maverdi     kaide  e k ralların  siyasi  e 

idari işlerin yürütülmesi de da il  İslam t pl m n n  ütün i tiya ları 

i in yeterli  ld ğ n   elirterek  de let k r m yla il ili kaidelerin dinden 

kaynaklandığını öne sürmüştür. Siyaset, Gazali’nin genel düşüncesiyle 

uyumlu bir  i imde  İla i Yasa’nın  ükümlerine uygun bir hayat anlayışı 

i inde kendine yer bulur. İbn Haldun’nun din ve devlet  örüşüne 

 akıldığında din olmadan da insanların birlikte yaşaya ileceği ve 

devletin k r la ileceği ortaya  ıkmaktadır. İ n Teymiyye’ye   öre  Din 

nasi attır .  na  öre t pl m  alinde yaşamak zorunda olan insan i in bir 

lider veya otorite mutlaka gereklidir. 

  Din olgusunun tarih boyunca t pl mların yaşayışlarında   k 

önemli bir yer  ynadığı  erkes e kabul edilen bir  er ektir. Ul slararası 

ilişkilerde k llanılan kuramlar, kavramlar ve  ünümüzdeki  l slararası 

siyasette hakim olan uygulamalar, biz  nların ş  anda ne kadar evrensel 

 ld klarını düşünürsek düşünelim  aslında Avrupa’da uygulanmaya 

 aşlanan ve daha sonra Avrupa devletlerinin dünya ile temasları sonucu 

dünyaya i ra  edilen hukuki ve fikirsel prensiplerden  l şmaktadırlar. 

Din bilimleri a ısında yapılan incelemelerde Batı t pl mları genellikle 

seküler olarak tanımlanmaktadır. Sekülerleşme devletin k tsallıktan 

arındırılması ve modern  ulus devlete adanmışlığın ideolojisidir. 

Modernlik, 17. yüzyılda Avrupa’da  aşlayan  e s nra tüm dünyayı etkisi 

altına alan t pl msal yaşam ve ör ütlenme  i imidir. M dernlik  er 

şeyden önce t pl msal  arklılaşma ile karakterize olur. Din s sy l  isi 

alanında  ir diğer önemli  elişme küreselleşmedir.  Dinin küreselleşmesi 

üzerine yapılan araştırmaların   ğ  p litik İslam   ü enlik ve terörizmle 
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ilişkilendirilerek yürütülmüştür. Diğer bir kavram olan laiklik, bir siyasal 

ör ütlenme  i iminin siyasi-hukuki ilkesi ya da niteliğidir. Laiklik din 

ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 

 Birinci  ölümde  kavramsal  er e ede din ka ramı ve din-siyaset 

ilişkisi incelenecektir. 

 İkinci  ölümde  İslam siyasi düşünürlerinin din ve devletle ilgili 

 örüşleri incelenecektir. 

 Son  ölümde ise,  l slararası ilişkiler  er e esi olarak sekülerizm  

modernizm, küreselleşme ve laiklik ka ramlarıyla dinin ilişkisi 

incelenecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. DİN KAVRAMI 

 Din ka ramı din s sy l  isinin  aşlan ı tan  eri en   k tartışılan 

ka ramlarından  ir tanesidir  K rt  2        . İnsanlık tari i kadar  z n 

 ir  e mişe sa ip  lan  insanla  irlikte  ar  lan  tari in  ütün 

de irlerinde  e  ütün t pl l klarında karşılaşılan  din   l  s n n  

insanlık tari i   y nca  arklı şekillerde  rtaya  ıktığı i in  enel  

üzerinde m ta akata  arılmış  ir tanımı  tari i yapılamamıştır. Buna 

rağmen  din olgusunun bir   k anlamları mevcuttur. Hatta  azı din 

bilginlerine  öre dinin otuzu aşkın  arklı anlamları   l nmaktadır.Yine 

de bir ka  örnek verebiliriz. İslam bilginleri dinin tarifini, K r’an-ı 

Kerim’de yer alan a ıklamaları ve İslam inan larını  öz önünde 

bulundurarak yapmışlardır. Buna  öre de hak dinin tarifi ş  şekildedir: 

Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat  ayırlı olan şeylere 

 ötüren ilahi bir kanundur. Diğer bir ifadeyle, İslam i in din, Alla ’ın 

k yd ğ  ve mens plarını dünya ve ahirette k rt l şa  ötüren inanış ve 

da ranışlardan meydana gelen bir kurumdur. Din  s sy l  i sözlüğünde 

ise k tsal  ikrine dayalı  lan  e müminleri  ir s sy -dinsel t pl l k 

i inde  irleştiren bir inan lar, semboller ve pratikler kümesi olarak 

tanımlanmaktadır  Şimşek  2014, 7, 8).  

 Din genel olarak hem i kin hem de aşkın bir fenomendir. O kendi 

ta iatı iti arıyla insanın her yönünü; düşüncesini  da ranışlarını  sosyal 

yaşamını ve en önemlisi de inancını k şatmaktadır. D layısıyla dinin, 

insana kendisi ve evren  akkında bir  akış a ısı  etirdiği söylene ilir. 

İnsan  dinde kendi mahiyeti ve evrendeki yeri  akkında bir bilgi şeması 

bulur; kendi  aşlan ıcı ve sonunu  örür. Bu nedenle din, insanın temel 

problemlerini belli bir a ıdan a ıklayan bir sistemdir. Dinin en kısa ve 



5 

 

a ık ifadesi Rudolf  tt ’ya aittir. Ona  öre din  k tsalın tecrü esi  dir 

(Abimbola, 2010, 4, 5). 

 Batılı din  ilimcileri  enellikle dini  özsel  e işle sel  lmak üzere  

iki kate  ride tanımlama  e a ıklama eğilimindedirler. Dinin  k tsal  

aşkın  ilahi ve ta iatüstü gibi  er ek özü ve i eriği a ısından yapılan 

tanımlara özsel tanımlar denir. Bu tanıma odaklananlara  öre din, 

 ütünüyle özle ilgilidir: Tanrıya  manevi  ü lere ya da  k tsal   larak 

 ilinen şeylere iman edenlerin  ir dini  ardır; inanmayanların ise y kt r. 

İşle sel tanımlara  daklananlara  öre din  dünye i  örünüşlerine; insan 

ve toplum üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerine  öre tanımlanır. 

İnsanın inan  sistemi   em t pl msal yaşantısında  t pl m nda  em de 

psik l  ik yaşantısında  elirli  ir r l  yn y rsa    ir dindir   öyle  ir 

etkisi y ksa  aşka  ir şey olarak  örülür (Kurt, 2008, 74-78). 

 Görüldüğü gibi, insanlık tarihinde bu denli önemli bir yere sahip 

olan din  akkında kesin bir tanım yapıla ilmiş değildir. Bunun sebebi ise 

  k sayıda din sisteminin var  lmasıdır. Buna  ağlı olarak da din 

 akkında  zmanların m ta ık kaldığı tek bir tanım yapılamamaktadır. 

Çünkü inan  sistemi i erisinde tek veya birden   k tanrıya atfedilen 

dinler   l nmaktadır. Bu yüzden herkes kendi  zmanlık alanına ve  akış 

a ısına  öre din unsurunu tanımlamaya  alışmıştır. Bu da   k sayıda din 

tanımının ortaya  ıkmasına sebep  lm şt r. Farklı din tanımlamalarının 

ortak amacı dinin  ne  ld ğ     ne yaptığı    neye yaradığı  şeklindeki 

ü  soruya cevap aramak yönünde  lm şt r (Eser, 2014, 33). 

1.1.1. Dinin Kökeni ve Yapısı 

 Din  layı insan ğl nda yaratılışdan beri mevcut, evrensel ve 

 eşeri bir fenomendir. Din, insanın yeryüzüne ayak  asması ile var 

 lm şt r ve toplum  ayatının tüm sa  alarının şekillenmesinde en 

önemli r lü  ynamıştır. Din,  eşidi her ne olursa olsun toplumun 



6 

 

yaşadığı  rtamın   z r  i in  k ralları  lan daima  erekli  ir müessese 

 lm şt r. B  yüzden  ir dine inanma   er zaman insan t pl l klarının en 

 ariz niteliği  larak karşımıza  ıkmaktadır. İnsanlar  bilimsel olarak ispat 

edemedikleri olgu ve  layları  dini inan ları kaynak  östererek  arlık 

dünyası i inde anlamlı  ir yere  t rtmaya  alışmışlardır. Yine insanlık 

tarihinde mitolojiden dine,   k tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar 

hak veya  atıl olarak tanımlanması fark etmeksizin,  ir  k dine inanma 

ve Tanrı’ya ibadet etme eylemi mevcuttur.  Din  sözcüğünün anlamına 

gelince; tarihi süre  i erisinde sözcüğün  arklı dillerde benzer veya  arklı 

anlamlara  eldiği anlaşılmaktadır (Eser, 2014, 31, 32). Müslüman 

müelli ler kelimenin Arap a asıllı  ld ğ  kanaatindedirler  Çalışkan  

1998, 38). Arap a kökenli olan din kelimesi  y l   üküm  benimsemek, 

kabul etmek, ikrar etmek  anlamlarına gelmektedir. Arap a’da din 

kelimesinin  deyn  kökünden mastar  eya isim  ld ğ n  kabul eden 

filologlar,   elirli bir zamanda ödenmesi  ereken   r   anlamındaki 

deyn’in  iderek  ör   adet  karşılığında din şekline dönüştüğünü  e 

s nrasında da  Alla ’ın  ükmü  e yönetimi  anlamını kazandığını 

kaydederler.  ski Türklerde din ka ramı i ade edilmek istendiğinde; ruh 

ve beden  yani ne is  il isi  e eğitimi anlamında  den  din  dın  ten  tın  

tin’ kelimelerinin k llanıldığı  ilinmektedir. Bil assa  ğ zlar  din’ 

kelimesini k llanmışlardır (Kartopu, 2009, 7-32). 

 Vahyin  aşlan ıcından sonuna kadar bu kelime K r’an’ın 

i erisinde yer almıştır. Ancak bu alelade bir k llanım  lmayıp   ir  k 

kelimede  ld ğ  gibi, son derece  ilin li ve planlı bir şekilde  lm ş  

vahiy öncesi k llanıma kıyasla i erik değişikliği ve zen inliği sağlanarak 

 arklı bir a ılım  etirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir  Çalışkan  1998, 

40). 



7 

 

 İslam Dinine  öre dinin kurucusu Yüce Alla ’tır. O, kainatı  

insanı yaratmış  peygamberler ve kitaplar y llamıştır. İlk din, insanlara 

Alla ’ın  arlığını ve  irliğini öğreten bir dindir. Şimdiki İslam Dini, ilk 

İslam Dininin son tekamül şeklidir. İslam  eleneğinin ana karakteri ve 

özü  Alla ’a ve ahiret  ününe inanmaktır  

(http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/773/9864.pdf). 

1.1.2. İnsan ve Din Birlikteliği 

 Tarihin sadece sözünü ettiği ve arkeolojik kalıntılar yoluyla 

 arlıklarından haberdar  ld ğ m z ilk toplumlar, dinsel simge ve 

törenleriyle ilgili  ld k a   k işaret  ırakmışlardır. Bu da bize 

 östermektedir ki, din, tarih boyunca insan deneyiminin merkezinde yer 

almış  yaşadığımız  e reyi al ılama  i imini ve bu  e reye  erdiğimiz 

tepkileri etkilemiş ve hala etkilemeye de devam etmektedir. Bütün dini 

geleneklerde kutsal ve kutsala yönelik tecrü eler insan yaşamının önemli 

bir alanı olarak değerlendirilir (Eser, 2014, 35). 

 Din,  ütün varolanlar arasında yalnız insana  erilmiş temel 

niteliklerden biridir. Ancak, bu temel niteliğin önemli bir yanı  dinin, 

kutsal olan ile yani, insanın  arlığını kendisinden aldığı ve kendisine 

döneceği en yüce  er ek ile ilgili  lmasıdır. Diğer insan niteliklerinin 

insanlar arası da ranış ve faaliyetler sırasında    ekti leşmeleri insanın 

bu ilişkilerinden az   k etkilenmektedir. Din onlara, y ğ nl ğ  

değişe ilen tarzda nü  z etmekte ve kutsal anlam katmaktadır 

(http://ahmetdursun374.blogcu.com/din-insan-ve-din-1/2439962). 

 Un t lmamalıdır ki insan, kendi  aşına yaşayan bir  arlık değildir 

ve ancak toplumsal  e resiyle var olabilir. Netice olarak insanı biyolojik 

bir  arlık  lmanın ötesine taşıyan dil, din, kültür  iktisadi yapı  yönetim 

 i imi  kıya et tarzı  beslenme kültürü gibi pek   k insani özellik  

  ğ nl kla toplumsal  e re i inde yani ailede öğrenilir ve şekillenir. Din 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/773/9864.pdf
http://ahmetdursun374.blogcu.com/din-insan-ve-din-1/2439962
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de ailede mevcut bulunan bu  azır   l n şl ğ n bir unsurudur ve salt 

itaate a ıktır. Bunun neticesinde bir dine has zihniyetin, o dine mensup 

bireyler arasında paylaşılması veya yayılması neticesinde, toplumu 

 l şt ran her bir birey bu zihniyetin tesirinde kalır (Eser, 2014, 35). 

 İnsanda teslim olma, eğilme ve yönelme özelliği  ardır. Bu 

özellik  insanın beden yanına aittir. Din, bu insani özelliğin  yerinde 

k llanılmasıyla  daha yüksek ve gayri maddi i tiya  ve  azların 

karşılanması amacına kanalize edilmesiyle ilgili bir  laydır. Yani 

insanın  kendisinden daha üstün  ördüğü ve daha tecrü eli kabul ettiği 

 arlık ve kimselere itaat etmesi özelliği  yine insanlar tara ından  ş  veya 

bu tarzda değerlendirilip şekillendirilmektedir. İşte bu insani özelliğin 

yerinde k llanılması ve kendi şartlarına  öre yönlendirilmesi  din adını 

 erdiğimiz sistemin, hayat tarzının veya  layın ta kendisi  ld ğ  gibi, 

insan ve din ilişkisinin de temelidir 

(http://eruifd.erciyes.edu.tr/sayilar/198301/19830106.pdf). 

 Ayrıca dini  l şt ran temel yapı her ne kadar insan olsa da, dinin 

salt bireysel bir hadise  ld ğ n n kabul edilmesi, onun sosyal ve 

kültürel etkisinin  öz ardı edilmesine sebebiyet verebilir. Halbuki 

mahiyet itibariyle dinin evrensel bir olgu  ld ğ   n t lmamalıdır. 

Nitekim din, kişinin ruhi i tiya larına önemli derecede cevap vermesinin 

yanında  toplumsal faaliyetlerdeki  irleştirici  ücünün etkisi de 

azımsanmayacak derecede önemlidir (Eser, 2014, 36). 

 Dinde zor ve  askıya yer  erilmeyişi de, insanın din ile ilişki 

k rmasındaki aktif mevkisine işaret eder. Çünkü zor ve  askı  insanın 

i ti adını ve kendi gayretiyle se me  akkını askıya alır. İnsan  öyle bir 

durumda, kendisine emredileni ve karşısına getirilen tek şıklı işi yapar. 

Yaparken de kendisi i in değil   aşkası i in ve öyle istendiği i in yapar. 

Halbuki din, insanı bizzat kendisi i in yapmaya ve kendisi olarak iş 

http://eruifd.erciyes.edu.tr/sayilar/198301/19830106.pdf
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 örmeye   öylece de kendi özel  ayatını kurmaya ve yaşamaya yardımcı 

olan bir sistemdir. Görüldüğü gibi insan,  ütün yanlarıyla söz konusu 

ilişkiye katılmaktadır. Ancak ilişkiyi  aşlatan yanı  onun akıl  arlığı 

(ruh) yanıdır. Tabii  arlık yanının (bedenin), ilişkiye iştirak ettirilmesi de 

yine akıl  arlığı yanı tara ından sağlanmaktadır.  

(http://eruifd.erciyes.edu.tr/sayilar/198301/19830106.pdf). 

1.1.3. Din Sosyolojisi 

 Sosyoloji nasıl  en  bir bilim ise, din sosyolojisi de onun bir alt 

dalı olarak daha  en  bir bilimdir.  Din S sy l  isi  terimini ilk defa 

Emile Durkheim 1899’da  ir yazısında k llanmıştır. Din s sy l  isinin 

2 . yüzyılın  aşında k r ld ğ n  söylemek mümkündür. 2 . yüzyılın 

 aşlarında  aynı zamanda sistematik  e  ağımsız din sosyolojisinin de 

kurucusu kabul edilen Ma   e er  kendisinden öncekilerin aksine din 

s sy l  isinin  öre inin  dinin özünü  kaynağını  d ğasını  eya dini 

değerlerin d ğr l k  e yanlışlığını araştırmak  lmayıp  din-t pl m 

ilişkileri  ağlamında  din ile diğer sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı 

etkileşimi  dini inan lardan kaynağını alan s syal da ranışların 

incelenmesi  ld ğ n  söyleyerek yeni  ir s sy l  i anlayışının 

öncülüğünü yapmıştır.  na  öre  din s sy l  isi  öncekilerin yaptığı  i i  

dinin ma iyeti ile değil  t pl msal da ranışın  elli  ir şeklinin etkileri  e 

şartlarını incelemelidir (http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-

kitaplari/ILH2008.pdf).  

 S sy l  ların, XIX. yüzyılın  rtalarından itibaren dini  layların 

incelemesine verdikleri önem ve XIX. yüzyıl s nları ile   . yüzyıl 

 aşlarından iti aren ilmi  e tecrü i met tlarla  ir din s sy l  isi 

disiplininin   ilim alanında kendini ka  l ettirerek  rtaya k yd ğ  

 aşarılı  alışmalar  dinin  t pl msal  e    ekti  yönünü a ık a  rtaya 

k ym ş   l nmaktadır (Keskin, 2004, 9). 

http://eruifd.erciyes.edu.tr/sayilar/198301/19830106.pdf
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 Din s sy l  isi  dinin t pl msal   y t n   s syal  er eklik  larak 

ele alıp incelerken  enel s sy l  inin yöntem  e tekniklerinden 

yararlanmaktadır. Kısacası din s sy l  isi  s sy l  inin yöntem  e 

yaklaşımlarının dini sosyal alana uyg lanmasıdır. 

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf).  

  ğer dinler bilimsel araştırma konusu olan sosyal  er eklikler 

olarak anlaşılırlarsa  ancak o zaman din sosyolojisi kavrana bilir. Din, 

sosyal bir fenomen  ld ğ  sürece sosyologları ilgilendirir. Bu demektir 

ki din, ya sosyale tabi bir teza ürdür veya en azından sosyal bir öneme 

sahiptir. Din sosyolojisinin objesi insanların dine dayalı sosyal 

da ranışıdır. Bir dinin  ir  k insan tara ından paylaşılması dine dayalı 

sosyal bir davranışın var  lması demek değildir. Din, daha   k  bir grup 

insanın karşılıklı ilişkilerinin temeli  lmalıdır. Böylece din sosyolojisi, 

belli bir  alkın i inde dini bir niteliğin dağılımını araştıran mezhep 

istatistiklerinden a ık a ayrılır. Buna karşılık din sosyolojisi, dini ama lı  

spesifik cemaatleşmelerle ve insanların din tara ından  elirlenmiş sosyal 

da ranışlarıyla ilgilenir (Aktay, Köktaş  2007, 21,22). 

  e er’e  öre din sosyolojisi, esas itibariyle dinin mahiyeti ile 

değil   toplumsal da ranışın belli bir tarzının etkileri ve şartları ile 

ilgilenmelidir. Wach, din sosyolojisinin din ve toplum arasındaki 

karşılıklı ilişkiler  etkiler, dini  r plaşma ve dini birlikler ve   nların 

bireysel, tipolojik ve karşılaştırmalı olarak araştırılmasını ama ladığını 

ileri sürer (http://www.bingol.edu.tr/media/258416/2DinKurumu.pdf). 

 Aslında din s sy l  isi  kendi d ğ r an il ilerinden  irinin  yani  

dini düşünce  e k r mların sekülerleşmesinin ürünüdür (Davis, 2004, 

292). Dinle toplum arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin ortaya  ıkması  

 elişmesi  niteliği ve sona ermesi gibi konulara din sosyolojisi a ıklık 

getirmektedir. Din sosyolojisinde, dini inan lar ve bunlardan d ğan 

http://www.bingol.edu.tr/media/258416/2DinKurumu.pdf
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n rmların  d ğr  veya yanlış olup  lmadığından   k  insanların bu 

normlara  ymaları ve diğer kişilerden ayrılan yönleri ele alınır. Din 

sosyolojisi, toplumsal  r pların  soyut ve ta iatüstü olan inanca neden 

i tiya  d yd kları; dini inan ların akra alık  ekonomik durum ve 

sını laşmaya etkisinin ne  ld ğ  ve söz konusu sistemlerden nasıl 

etkilendikleri, dini hareketlerin özellikleri ve bu hareketlerin  aşlamasına 

etki eden  aktörlerin neler  ld ğ  gibi  irtakım k n ları incelemektedir. 

(http://www.bingol.edu.tr/media/258416/2DinKurumu.pdf). 

 Kısacası  Din Sosyolojisi dinin toplum, toplumun din üzerindeki 

karşılıklı etki ve tepkileriyle dini  r pları inceler  Taplamacı ğl   1963, 

39). Din sosyolojisi, muhteva itibariyle  ütün dinleri inceleyerek genel 

s n  lara  arıy rsa   enel din s sy l  isi   sadece bir din veya 

mezheple ilgileniyorsa  özel din s sy l  isi  adını alır 

(https://www.academia.edu/9617825/D%C4%B0N_SOSYOLOJ%C4%

B0S%C4%B0). 

 S sy l  ların yapması gereken iş  dinin d ğr l ğ  ya da 

yanlışlığını ortaya  ıkarma işi değildir. Bunun yerine onlar, insanların 

inanışları d layısıyla  azı kurallara  ymaları ve bu yönde diğer 

insanlardan neden  arklı da randıklarıyla ilgilenirler. Sosyologlar dinin 

toplum i erisindeki konumu, önemi ve s n  larını a ıklamaya  alışırlar 

 Çe ik  2015, 63). 

 Din sosyolojisi  akımından en orijinal  örüşlere   lat n’da 

rastlanır. Eflatun bir   k bilim ve felsefe k n larında  ld ğ  gibi bu 

alanda da öncülük yapmaktadır. O din ve toplum  laylarını  eşitli 

yollardan incelemiş ve birbiriyle sıkı münase etlerini en ufak ve ince 

n ktalarına kadar  östermiştir.   lat n’da felsefenin hareket n ktası 

sofistlerin dayandıkları ilkenin tam karşıtıdır. Sofistler  Her şeyin öl üsü 

http://www.bingol.edu.tr/media/258416/2DinKurumu.pdf
https://www.academia.edu/9617825/D%C4%B0N_SOSYOLOJ%C4%B0S%C4%B0
https://www.academia.edu/9617825/D%C4%B0N_SOSYOLOJ%C4%B0S%C4%B0


12 

 

insandır  diyordu. Eflatun ise  Her şeyin öl üsü Tanrıdır  diyor 

 Taplamacı ğlu, 1963, 43,44). 

 Mardin’e  öre din bir toplum  layı  lmasaydı  din s sy l  isi  

adını taşıyan bir bilim dalı ortaya  ıkmazdı. Bu demektir ki, din ve 

toplum arasındaki etkileşim din sosyolojisini ortaya  ıkaran en önemli 

etkendir  Güneri ök  2007, 58). 

 Sosyolog, dinin insan ilişkisine etkisini incelerken  ütün dinleri ve 

 nların tarihteki durumunu  öz önünde tutar. Max  e er’e  öre  

sosyoloji dinin özünü değil  din ve dini inan ları incelemelidir. Din 

sosyolojisinin amacı  dini da ranışları ya da dinden kaynaklanan sosyal 

da ranışları incelemektir. Din toplumsal şartların bir ürünü değil  ancak 

onunla kopmaz bir ilişki i inde bulunan bir sosyal  er ekliktir. Din 

toplumu etkiler ve ondan etkilenir. Din, ne toplumsal alanın dışında 

tutulabilecek bir  er ekliktir, ne de toplum onunla aynılaşa ilir  İnce  

2013, 111). 

 Kavram olarak aşkın bir  arlığa  ağlanma ve bu inancın 

 erektirdiği düşünce ve  y  lamaların  ütünü şeklinde ifade edilen din, 

bir inan   ibadet ve ahlak sistemidir. Ancak, bir inancın sosyal  e erliliği 

ya da sosyal  ağlayıcılığı varsa, inancın sosyolojik din  ld ğ n  

söyleye iliriz. Sosyolojide din, fert ve cemiyetle olan münase eti 

 akımından  psikolojik ve sosyolojik bir olgu olarak karşımıza 

 ıkmaktadır. Tek inanca inanmak, inancın bir sistem olarak idrakinden 

d ğan psikolojik tatmin sağladığından ferdi alakadar eden psikolojik bir 

yöne  sosyal  ütünleşmeyi temin ederek cemiyeti alakadar ettiği i in de 

sosyolojik bir yöne sahiptir (Keskin, 2004, 9). 

 Dini öğretilerin toplumda  y  lanmasının teza ürleri dinin sosyal 

boyutunu ortaya koyar. Dinler inan  sistemi  lmaları yanında birer 
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sosyal organizasyon veya organizasyonun birer par asıdır. Sosyal boyut 

dinin müesseseleşmiş şeklidir  İnce  2013, 112). 

 Din sosyolojisi literatüründe din, genelde  s  stansiyel  (asli) ve 

   nksiy nel  olmak üzere ikili bir tasnifle ele alınmaktadır. Asli 

tariflerinde, dinin sahip  ld ğ  kutsal, aşkın  ilahi ve ta iatüstü gibi 

özellikleri ön plana  ıkarılırken  fonksiyonel tariflerinde ise, fert ve 

cemiyet  ayatında icra ettiği fonksiyonlardan hareket edilir. Dinin asli 

tarifi yerine, onu cemiyet i erisindeki  ütünleştirici fonksiyonundan 

hareketle ele alan yapısal fonksiyonalistler, din meselesini sosyal 

 ütünleşme  sosyal  atışma ve sosyal değişmeye tesiri a ısından ele 

almışlardır. Bu anlayıştaki din düşüncesi  din ve değer sistemi ile din ve 

cemiyet  laylarının manalandırılması üzerine k r lm şt r (Keskin, 

2004, 10). 

 Görüldüğü gibi, din sosyolojisinde din ve toplum arasındaki ilişki 

temel alınmaktadır.  

1.1.4.Din ve Toplum 

 İnsanlar i inde   l nd kları toplumun kültür kalıplarına dayanan 

kendine öz ü yaşama k ş lları i inde var olurlar. Bu nedenle genel bir 

ifadeyle, kişilik kültür yapısının bireysel bir ifadesi, kültür ise kişiliğin 

kollektif ifadesidir denilebilir. Din, kültürün bir par ası ve temel bir 

toplumsal kurum olarak toplumsal yapının önemli bir unsurudur 

 Türköne  2014, 444). 

 Din  yapısı  ereği    ekti leşerek t pl mla karşılıklı etkileşime 

 e en  ir  l  d r. T pl msal yönde  ir etki  l şt ra ilmesi i in 

nesnelleşme, din a ısından zaruridir  Çe ik  2015, 67). 

 Dinler, insanların  yması i in kurallar ortaya k ym ş ve bunlara 

 y lması i in de  irtakım yaptırımlar  eliştirmişlerdir. Dine mensup 

olan kişi  bireysel ve toplumsal hayatta dinin gereklerini yerine getirmek 
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d r m ndadır. Din, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekle kalmaz, 

ta iatüstü ile insan arasındaki ilişkileri de düzenler. 

(http://www.bingol.edu.tr/media/258416/2DinKurumu.pdf). 

 Din  e t pl m k n s  din s sy l  isinin esas alanı  e aynı 

zamanda    disiplinin en z r k n s d r. Ayrıca din  e t pl m 

arasındaki ilişkiler   em dinin  em de t pl m n d ğası i in temel  e asli 

 ir nitelik taşır. Din ve toplum arasındaki ilişki k n s nda s sy l  ik 

e rende  enel k ral ikisinin de  ir irlerini karşılıklı  larak etkilediğidir. 

Yani din kaynak iti ariyle t pl msal i kinliğe indir enemezse de 

t pl msal şartlar dini pratiklerin şekillenmesini  din de toplumu 

etkilemektedir. Ger ekten de t pl mlar  temsil ettikleri değerler  teş ik 

ettikleri  ireysel  e t pl msal  üdüler  il am ettikleri  e yaşadıkları 

dürtülerle  e kendileriyle inan   t t m  e da ranışların inşa edildiği  e 

k r nd ğ  ideallerle  ası landırılırlar (Güneri ök  2007, 67). 

 Başlan ıcı insanlık tari i kadar eskilere  zanan din  tari in  er 

döneminde  ireyleri  e t pl mları etkileyen en önemli k r mlardan 

 irisi  lm şt r (Keskin, 2004, 7). Din, dünya düzenine anlam veren, 

toplumsal düzene  er eklik kazandıran bir model olarak kendini ortaya 

koyar. Bireylerin sorunlar karşısında kendisine  aş  rd ğ  bir anlam 

sistemidir. Din, toplumu birbirine  ağlayan bir tutkal vazifesi  örmekte 

ve gelenek ile düzeni k r maktadır  Çe ik  2015, 69). 

 Her din, bir toplum i inde ortaya  ıkmakta ve  elişmektedir. 

Bilinen  ütün insan t pl mlarında bir dine rastlandığı gibi, sosyal bir 

olgu  lması nedeniyle, s r nların   layların ve  atışmaların  lmadığı bir 

din de mevcut değildir. Çünkü  dinin    ekti leşip s syalleştirici ara  

 lması  bir topluma mal  lması  bir cemaati ortaya  ıkarması  dini 

 layların belli öl ülerde ve karşılıklı olarak öteki sosyal kurumsal ve 

kavramsal yapılara  c ğra i  aktörlere ve  eşitli değişkenlere  ağlı 

http://www.bingol.edu.tr/media/258416/2DinKurumu.pdf
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  l nd ğ n   östermektedir. Bu da bizi, din ve toplum ilişkilerine 

 ötürmektedir (Keskin, 2004, 10). 

 Din  layı tarihi, sosyolojik, kültürel ve psikolojik bir  laydır ki 

sosyolojik yönüyle din daima toplumsal bir form i inde teza ür eden bir 

olgudur. Tarih boyunca ve insanların en eski kültürlerinin karanlık 

zaman diliminde din insan  ayatının her tara ına yayılmış ve onun 

ayrılmaz bir  as ı  lm şt r ve  e mişte de  ünümüzde de dinsiz bir 

topluma rastlanmamıştır. Bunun i in toplumla birlikte var olan ve 

toplumla birlikte  arlığını sürdüren bir kurum olarak din aynı zamanda 

toplum  ayatının  az e ilmez bir unsurudur ve dini fenomenler toplum 

ve toplumsal öğeler sürekli bir ilişki i indedir (Macit, 2001, 3). 

 Wach, din-toplum münase etlerini inceleyebilmek i in  bu iki alan 

ile ilgili yeterli ve köklü bilgi birikiminin  lması  aynı zamanda, bu 

ilişkilerin belirli bir zaman dilimi i erisinde incelenmesinin veya sadece 

 azı dinlerin  öz önüne alınarak ortaya konulmaya  alışılmasının  atalı 

 lacağını belirtmektedir (Keskin, 2004, 11). 

 İnsan t pl mlarını birbirinden ayıran en önemli  ası ların  aşında  

dil  e din  irliği gelmektedir. Bunun yanında c ğra i şartlar da insan 

t pl mlarını  ir irinden ayıran önemli  ir özelliktir. Kısaca din  dil  

tari     k k  ede iyat  sanat  e a lak  i i  ir arada yaşayan insanların 

 l şt rd kları  rtak değerler  e   nların  irleşmesiyle  l şan   rtak 

d y    e düşüncelere dayanan bir kültür  ardır. 

(http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/213.pdf). 

 Din  insanların yaratılış amacına  y  n  larak kendini sürekli 

 eliştirmek  e  l  nlaştırmak amacına  laşmada  ir kıla  z  öre i 

 örmektedir. Din   ireysel  ld ğ  kadar toplumsal yönü de olan bir 

yapıdır  Çekin  2013, 37). 

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/213.pdf
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 Ör ütlü ya da ör ütlenmemiş din, tarihsel süre te  ücü ve 

etkinliği değişmiş olsa da, toplumsal yapıyı  l şt ran ekonomi, siyaset, 

hukuk, ahlak, kültür vb. gibi alanlarda sürekli bir karşılıklı ilişki i inde 

  l nm şt r. Bu nedenle gerek bireysel olarak, gerekse de kollektif 

olarak tanımlanan  kimlik  lerin  l şt r lmasında etkili  lm şt r 

 Türköne  2014, 444).  

 Din, insanın daha huzurlu ve mutlu yaşamasını ama lar. İnsanın 

mutlu  lması da ancak i inde yaşadığı toplumun huzurlu ve mutlu 

 lmasıyla mümkün olabilir. Toplumun yaşamını sağlıklı sürdüre ilmesi 

i in birey her yönü ile dengeli bir beslenme i inde  lmalıdır. Bu 

 akımdan bireyin manevi dünyasının sağlıklı ve dengeli olabilmesi 

a ısından  dini duygu ve düşüncelerinin  eliştirilmesi önem arz 

etmektedir. Bireyin teorik ve pratik din duygusu, toplumun din 

duygusunu etkilemektedir (Bulut, 2010, 62). 

 Din   ireysel  enliğin  e kişiliğin  l şt r lmasından  aşka kişinin 

toplum  ayatına  azırlanmasında  toplumsal düzenin k r lmasında ve 

sürdürülmesinde de son derece etkindir. Öte yandan din   ütün k tsalları 

 e sem  lleriyle  t pl mların kültür  e medeniyetlerini şekillendiren 

 ns rların  aşında yer almaktadır. Kısacası din  tari in  er yerinde  e 

 ayatımızın  er köşesinde kendini  österen bir olgudur  Gül  2010, 141). 

 Her toplum yapısının temelinde bir inan   ardır. Yani toplum 

denilen birliktelik yalnızca maddi  ıkar ve ama larla  l şt r lm ş bir 

beraberlik değildir. Toplum, ortak manevi değerler  inan lar  ve kültürün 

zemininde teşekkül etmiştir. İşte toplumun temelini  l şt ran bu manevi 

 ns rların en  aşında din ve dine  ağlı değerler gelmektedir (Bulut, 

2010, 65). 

 Dinin  insanlık kadar eski  ir  e mişe sa ip   l nd ğ   sosyal 

hayatta etkili bir kurum olarak  arlık  österdiği, tarihsel süre  i inde 
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temel etken olarak varlık  österen  ir  l    ld ğ  söylene ilir. 

Günümüzde de din fenomeni, birey ve toplumlar üzerinde etkisini 

sürdürmekte  insanları grup veya topluluklar halinde bir arada tutan bir 

 ü  olarak kendini  östermekte  sosyal hayatta meşr laştırma işle iyle 

kendini  issettirmekte  din  ğr na tartışmalar  anlaşmazlıklar   atta 

sa aşlar olabilmektedir. Denilebilir ki din,  ünümüz t pl mlarının 

 ayatında  az e ilmez bir fenomen olarak yerini almaktadır   k m ş  

2009, 324). 

 İnsanlık tari ini incelediğimizde  dinin insanla  era er d ğm ş 

 ld ğ n   örmekteyiz. Öyle ki  nerede  ir insan t pl l ğ   ar  lm şsa 

 rada  ir din de  ar  lm şt r. Çünkü  t pl   alde yaşayan insanların 

 ir irlerine karşı bir takım  öre  ve  akları  ardır. Din ise   nları 

düzenler. Bundan d layı t pl msal  ir  l    lması nedeniyle  insan 

 ğl n n   l nd ğ  her yerde bir dinin   l nması  d ğal  ir  laydır. Biz 

  rada din derken   erek ilkel  e  eşeri  gerekse evren sel ve ilahi olsun, 

genel anlamda dini kastediyoruz  D ğan  2011, 75). 

 Din-toplum ilişkisi genel olarak karşılıklı etki esasına dayanır. Din 

ve topluluk arasındaki etkileşim yakından ve sistematik bir şekilde 

incelenecek olursa, bunun birinci derecede dinin topluluk üzerindeki 

etkisi  i iminde  ar ld ğ   örülür. Toplumsal ör ütlenme   i im ve 

da ranışların şekil ve karakteri bu etkiye maruzdur. Bunun i in din, 

kültürün ilkel  asamaklarından  aşlayarak aile, oymak, kabile, boy ve 

ulus gibi d ğal birliklerle hep yakın ilişki i inde   l nm şt r (Wach, 

1987, 7, 17). 

 Dinin topl m üzerindeki etkisini  l ml   e  l ms z diye ayıranlar 

 ardır. Ama  iyi  akıldığında din t pl ma daima  l ml  etki yapmış  

 l ms zl klar  dini yanlış anlayan  eya  n  kişisel  ıkarlarına alet 

edenlerden kaynaklanmıştır. Çünkü din  i inde taşıdığı iyilik   üzellik  
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 alışkanlık  öz erilik   ü enilirlik  yardımse erlik  i i diğer tüm  l ml  

ilkeleri değer  larak de am ettirir. B  da  dinin  l ml l ğ n n kanıtıdır 

 D ğan  2011, 80). 

 Dinin toplum üzerindeki etkisini herhangi bir topluma ait üyelerin 

yaşam tarzında  örmek mümkündür. Yani  ir dine ait inan  sisteminin    

dine ait insanlar arasında paylaşılması  e yayılması s n c  üyeler  

n rmal yaşamlarını sürdürürken bu inan  sisteminin etkisi altındadırlar 

 Çe ik  2015, 70). 

 Din sosyolojisi a ısından önem taşıyan bir diğer husus da, dinin 

toplumsal ör ütlenmenin en  elişmiş  i imi olan devlet üzerindeki 

etkisidir. Devlet ile  alkın örtüşmediği  yani devletin   k uluslu  ld ğ  

durumlarda dine önemli  öre ler düşer. Böyle hallerde dini etki, gerek 

tarihi, gerekse sosyolojik a ıdan son derece  üyük önem taşımaktadır 

(Wach, 1987, 21).  

 Şüp esiz her yeni din, az ya da   k değişmiş yeni bir toplum 

modeli s nmaktadır. Sunulan bu değişim projesi, toplumsal  ayatın hatta 

bireysel da ranışların yeniden şekillenmesini gerektirmektedir. Bu da, 

din-toplum ilişkisinin ilkini  östermesi a ısından önem taşımaktadır 

(Keskin, 2004, 11).  

 Din, bir takım temel toplumsal işle leri üstlenmektedir  Çekin  

2013, 40). Dinin en önemli   nksiy nlarından birisi, toplumu 

 düzenlemek  ve  yapılandırmak  amacıyla belirli normlar ihdas 

etmesidir. Bu  ağlamda her din, inananlarına olaylar karşısında ne 

şekilde hareket edeceklerine ilişkin belirli da ranış modelleri empoze 

etmektedir. Nitekim J. ac ’a  öre  teoride toplum  ayatını düzenleyici 

normlar koyan din, uygulamada ise öteden beri var olan toplumun i ine 

nü  z etmek suretiyle onu bir dereceye kadar yeniden düzenler. Bu 

 ağlamda her din, kendine öz ü yeni kurumlar, ör ütler  zihniyet ve 
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dünya  örüşüyle i inde d ğd ğ  sosyal  e rede  azır   ld ğ  toplumsal 

yapı  kurum ve  r pları yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile bir takım 

değişikliklere  ğratmakta ve yeni bir toplumsal yapının  l şmasını temin 

etmektedir. Din, k rm ş  ld ğ  bu yeni toplumsal yapıyı koruyucu ve 

sürdürücü bir kimliğe sahiptir. Aynı şekilde din, toplumlara belli bir 

zihniyet kazandırma  toplumsal kontrol, toplumu yeniden yapılandırma 

ve sembolik  ütünleşmeyi sağlama gibi bir takım temel toplumsal 

  nksiy nları da üstlenmektedir  Özkan  2016, 308). Dinin kendisine 

kazandırdığı zihniyet yapısıyla insanlar, dünya ve dünye i olaylar 

karşısında nasıl bir eylem ve tutum i erisinde bulunacaklarını  elirlerler. 

T pl msal  ütünleşme  ir t pl msal sistemin  ns rları  eya  ir milletin 

mens pları arasında me c t  l p   irlik  e  ütünlüğü temin eden   rtak 

meseleler karşısında  rtak ta ır  e da ranışlar  rtaya k ymayı sağlayan 

karşılıklı  ağlılıktır. Bir t pl msal  ütünleşmede din  e  na dayalı a lak 

sistemi en önemli yeri iş al eder. Din  kültürün k r nmasında  k şaktan 

k şağa aktarılmasında  kültürün süreklilik kazanmasında da işle seldir 

 Çekin  2013, 40). Ber er’e  öre  insanın sosyal ilişkileri ş  veya bu 

şekilde sembollere  ağlıdır. Din,  ütün sembollere anlamını veren, 

k şatıcı mutlak sembollerin kaynağıdır (Keskin, 2004, 14). 

 Kısaca din, hayatta karşılaşıla ilecek pek   k mü im meseleler ile 

alakalı hal tarzları  insanları ilgilendiren  eşitli hususlar ve problemlere 

karşı bir takım tutum ve da ranışlar ihtiva etmektedir. Ber er’e  öre  

toplumsal  er ekliğin en önemli  ns rlarından birisi olan din, toplumsal 

yapının da ranışlarının belirlenmesinde merkezi bir konuma sahiptir. 

Din ve toplum arasındaki ilişki  ikinci olarak t pl l ğ n dine etkisinde 

 örülmektedir (Keskin, 2004, 11-17). Her din bir toplum i inde ortaya 

 ıkar ve  elişir. Dinin    ekti leşip s syalleşmesi yani bir topluma mal 

 lması  bir cemaati ortaya  ıkarması demek dini  layların da belli 
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öl ülerde karşılıklı olarak öteki sosyal, kültürel ve c ğra i değişkenlere 

 ağlı   l nması demektir (Macit, 2001, 9). 

 Din  t pl m aktörlerinin siyasal düzen  eya de letle ilişkilerini 

düzenleyerek de toplumsal düzenin k r nmasına katkıda   l n r. 

İnsanların anayasa  e yasalara  ymalarında  t pl m n kaynaşması   arış 

i inde yaşaması  eya  atışmasız  ir  i imde  arlığını sürdürmesinde 

önemli bir etkide bulunur. 

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf). 

 Toplumun din üzerindeki etkisi, dinin ilk ortaya  ıkışı ile değil  

daha   k var olan dinin inan  ve ritüelleri üzerinde kendini 

 östermektedir (Keskin, 2004, 17). 

 Dini  eniş anlamda incelediğimizde  örürüz ki  dinin t pl ma 

yaptığı etki gibi, toplumun ve  eşitli  e relerin de dine etkileri  lm şt r 

 D ğan  2011, 80). Bu durum daha   k toplumsal değişim sürecinde 

karşımıza  ıkmaktadır. Toplumsal değişim  dini değişimi de beraberinde 

getirmektedir. Yalnız buradaki değişim  dinin i  dinamiğinde meydana 

gelen bir değişim değildir  Çe ik  2015, 71). 

 Yerküremizde yaşayan  er t pl m n  ünyesinde k tsalla ilişkili 

dini inan  sistemi ya da sistemlerini   l nd rd ğ   ilinmektedir. B  

yönüyle din  e rensel   y tl   e i inde   l nd ğ  t pl m n yapısı ile 

ilişkili  ir  l  d r. Yani din  e t pl msal yapı arasındaki etkileşim 

s sy l  ik  ir  er ekliktir. B  anlamda  dinlerin t pl msal yapı ile 

karşılıklı ilişki i erisinde  ld klarını  elirtmek  erekir. Bağımsız  larak 

 eliştiğini söyleye ilmek mümkün  örünmemektedir. İnsanın kendisi de 

da il  ütün inan  sistemlerinin t pl msal yapının ka ınılmaz etkisi 

altında  ld ğ  i ade edile ilir. Bir  aşka deyişle  t pl mda  rtaya  ıkan 

inan  sistemlerinin t pl m n yapısı ile karşılıklı ilişkileri mevcuttur ve 

tarihsel süre  i erisinde  elişen değişmelerin  t pl msal yapıyı etkilediği 
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 randa din k r m n  da etkilediği anlaşılmaktadır. T pl m üzerine 

yapılmış  lan  ilimsel sistematik araştırmalar   eşitli  aktörlere  ağlı 

olarak  ütün insan t pl l klarının değişime  ğradığını  östermektedir. 

Her t pl mda  tari i  elişim süreci i erisinde  arklı  y arlıklar  kültür  e 

dinlerle ilişki i erisine girmek suretiyle  ünyesinde sosyo-kültürel 

i erikli değişimler  rtaya  ıkmaktadır. Bilineceği gibi sosyal bir sistem 

 larak t pl m  t pl msal  l  lar  eya t pl msal k r mlardan  l şan  ir 

yapı  l p  t pl msal yapı  t pl msal k r mların  elirlediği s syal 

ilişkilerden  l şmaktadır. Sosyo-kültürel değişimle ifade edilmek 

istenilen ise, toplumun kültürü ve yapısında ortaya  ıkan değişimlerdir 

 Sinan ğl   2008, 18-21). 

 T pl mlar   i   ir zaman d rağan  lmamışlardır. Değişim  

t pl msal  ayatın  eleneğidir. T pl m n d rağan  larak düşünülmesi  

 arsayımsal  l p s sy l  ik incelemenin  ereği olarak ortaya  ıkan  eya 

met d l  ik z r nl l klardan d ğan iti ari  ir zi insel  aziyet alıştan 

kaynaklanmaktadır. Hi   ir t pl m  areketsiz değildir. Her toplumun 

kendine öz ü bir dinamizmi  ardır. Her toplum az veya   k değişimi 

yaşar  tecrü e eder. Bir toplumun d rağanlığı   aşka  ir t pl m n 

değişim d r m na  öredir  y ksa   t pl m d rağan değildir. Bir 

t pl mda değişim düşük y ğ nl kl    aşka  ir t pl mda yüksek 

y ğ nl kl    ir t pl mda ya aş   aşka bir toplumda  ızlı tempoda 

olabilir. Bu  er evede değişimin  zamana  e t pl ma  öre  arklılık arz 

ettiği söylene ilir. Her  alükarda değişim   er t pl m n değişmez 

karakteristiğidir. Görüldüğü üzere t pl msal değişimde toplumsal yapı 

ka ramı ana tar ka ram  larak yerini almaktadır. Bilindiği  i i 

aktörlerin  l şt rd ğ  t pl msal sistem i indeki ilişkiler  s syal  l  lar 

ya da s syal k r mlar ile düzenlendiğinde  rtaya t pl msal yapı  ıkar. 

T pl msal sistemin  irimi aktör  ld ğuna göre t pl msal yapı  
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aktörlerin t pl msal ilişkilerinin kalıplaşmış sistemidir. Başka  ir 

i adeyle t pl m i inde yer alan  ireylerin  yani aktörlerin t pl msal 

eylem  e etkileşim kalıpları  e d layısıyla t pl m k r mları arasındaki 

ilişkiler  toplumsal yapı  lmaktadır. Sosyal yapı  toplumdaki  ütün 

kurum  e değerler sistemiyle t pl msal eylem  e ilişki kalıplarını 

kapsayan  örece statik d r m  i ade ederken  t pl msal değişim     

k r mlarda  değerler sisteminde  e t pl msal da ranış kalıplarında 

meydana  elen  aşkalaşma  e dönüşümleri ifade etmektedir. 

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf). 

 Din-t pl msal değişim ilişkileri ele alınırken  daha   k dinin, 

toplumsal değişim karşısında m  a azakar  ld ğ   t t c   ir t t m  e 

ta ırla t pl msal değişimi ya aşlatıcı  frenleyici  eya en elleyici  ir 

işlev gördüğü  t pl msal değişime karşı statük y   me c t d r m  

desteklediği i ade edilmiştir. B  yönüyle öne  ıkarılması tartışılır 

 lmakla  irlikte  dinin  öyle  ir işle inin de  ld ğ   muhafazakar ve 

tutucu bir yönünün de   l nd ğ  yadsınamaz. Ger ekten de din, mevcut 

sosyal düzen ve düzenlemeleri koruyarak istikrar unsuru olabilmektedir. 

Denilebilir ki din, en önemli toplumsal istikrar  aktörüdür. Din, istikrarı 

koruyarak devlet ve toplum  ayatında dengeli bir de amlılık temin 

edebilir   k m ş  2009, 326). 

 Dinin etkili  ld ğ  t pl msal değişim  e din ilişkilerinde 

 özlene ilen   s slardan  iri  dinin  t pl msal değişimi ya aşlatıcı veya 

engelleyici bir etken  lmasıdır. Ger ekten de din, muhafazakar yönünü 

devreye sokarak mevcut sosyal düzen ve düzenlemeleri koruyabilmekte 

ve istikrar unsuru olabilmektedir. Toplumsal istikrar  aktörü olarak din, 

istikrarı koruyarak toplum  ayatında dengeli bir de amlılık temin 

edilmesinde etkili bir rol oynayabilmektedir. Din ile t pl msal değişimin 

ilişkileri tek   y tl   lmayıp   k yönlüdür  e    ilişkilerde dinin yanı 
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sıra  aşka  ir  k etken de etkili  la ilmektedir. Gerek t pl msal değişim 

karşısında etkili  ir  ns r  larak   erekse t pl msal değişim karşısında 

edil en  ir  ns r  larak din  s syal  ek n mik  kültürel  siyasal   . 

 aktörlerle etkileşim  alinde  ar  lmaktadır. B   er e ede din-t pl msal 

değişim ilişkilerine yakından  akıldığında  dinin  c ğra i  e re  mekan  

zaman  s syal  arklılaşma  nü  s   ö   sa aş   arış   ütünleşme  ayrılık  

eğitim  siyaset  kültür  ide l  i    k k  tekn l  i  ek n mi  keşi   e icat 

 i i t pl msal değişim etkenlerinin  epsiyle tek tek  eya   kl   ir 

 i imde karşılıklı ilişki  alinde  ld ğ   örülür 

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf). 

 Din   ireyin siyasal düzen  eya de letle ilişkilerini düzenleyerek 

de t pl msal düzenin k r nmasına katkıda   l n r. İnsanların devlete, 

devlet adamlarına  anayasa ve yasalara itaat etmelerinde ve dolayısıyla 

   itaat  esilesiyle t pl m n kaynaşması   arış i inde yaşaması  eya 

 atışmasız  ir  i imde  arlığını sürdürmesinde önemli  ir işlev görür. 

B   er e ede din   ireylere kazandırdığı söz k n s  itaat anlayışı 

 asıtasıyla toplum i inde  özellikle yönetici se kinlerden  aksızlık  larak 

 örülen d r m  eya eylemlere karşı s smayı  sa r etmeyi temin ederek 

de s syal  ütünleşmede işle sellik  österir. Marksist s sy l  lar da  

tamamen  arklı  e   ğ nl kla karşıt öncüllerden hareket etmelerine 

rağmen aynı  örüşe  armış  e dinin değişime karşı k yan  ir  aktör 

 ld ğ n  ileri sürmüşlerdir.  nlara  öre e emen sını ların e emenlik 

aracı  lan din  t pl msal değişmeye karşı  ü lü  ir  ren teşkil 

etmektedir. Diyalektik  e  atışmacı din kuramları  dini me c t 

e emenlik ilişkilerini meşr laştırarak istikrarı sağlayan bir fenomen 

olarak  örürler   k m ş  2009, 327,328). 

  amanla t pl m n  ünyesinde meydana  elen değişimle  irlikte 

dinin değişimi maddesi  dinin t pl msal değişimden olumlu veya 
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olumsuz yönde etkilenmesi maddesinden ayrı  ir d r md r. T pl msal 

değişimle  irlikte dinin değişiminden kast edilen, zaman i inde değişen 

s syal şartlar  e t pl m n yeni i tiya ları karşısında dinin kendini 

yenileyerek değiştirmesi  yeni  ir y r mla  yeni  ir   k k anlayışıyla 

  .  rtaya  ıkmasıdır. B rada t pl msal değişimin dine d ğr dan değil 

de d laylı  ir etkisi me c tt r. Ş   alde denile ilir ki dinlerin değişimi 

i adesinden kast edilen  dinlerin t pl msal değişimden d ğr dan 

d ğr ya etkilenmesi değil  t pl msal değişimi  t pl m n  arklı 

özelliklerini   ağı   ağın özelliklerini  kültürel yapıyı   arklı t pl m 

tiplerini dikkate alarak kendini değiştirmesi  yenilemesi, o topluma 

sunacak  i ime s kmasıdır   k m ş  2009, 341). 

 Dinin  t pl msal değişimi  l ms z yönde etkilemesi  i i 

t pl msal değişim de dini  l ms z yönde etkileye ilir. Mesela 

t pl msal değişim  dinin kendi i inde  atışma  ıkmasına; dindarlar 

arasında zıtlaşma  ka  a  sa aş   ıkmasına  dinin toplumsal yapıda 

zayı lamasına  toplumsal  ayatın  azı alanlarından  ekilmesine vb. 

sebep olabilir. Bu noktada Batı’da Rönesans ile  irlikte  elen değişimle 

 rtaya  ıkan re  rm  areketinin  r testanlığı d ğ rmasıyla 

Hıristiyanlığın da a da  arklılaşmasını  e  arklı zamanlarda  rtaya  ıkan 

dini  atışma  e sa aşları örnek  ermek mümkündür. Ayrıca İslam 

tari inde özellikle Hz. sman döneminden iti aren meydana  elen 

değişimlerin etkisiyle  eşitli  ırkaların  siyasal hareketlerin, isyanların ve 

daha s nraki mez epleşme  e  ırkalaşmaların  ayrışma ve 

par alanmaların kendini  östermesi de buna örnek verilebilir 

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf). 

 Din  temelde  ir eğitim sistemidir. Kişiler    sistem 

d ğr lt s nda eğitilerek  elişir  e  rtak nitelikli insanlardan  lan t pl m 
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meydana  elir. Ayrıca din  kişiye  aşkalarının öz ürlüğünü 

kısıtlamamak k ş l yla  eniş bir öz ürlük tanır  D ğan  2011, 80). 

 Din, insanlıkla d ğm ş  insanlıkla  elişmiş  e insan ğl n n 

ondan  zak kalamadığı  ir k r md r. Din  daima insanlıkla  irlikte  ar 

 la elmiştir. Tari in  an i de resine  akarsak  akalım  dinsiz  ir 

t pl m  öremiy r z. İnsanlık tari inde insanın önemli sayıla ilecek 

da a  aşka nitelikleri bulunsa da, din, onun en  ariz niteliği  lm şt r. 

İnsan her zaman kendisinin insan üstü  ağları   l nd ğ n   i tiya ları 

i in kendini aşan  ir k drete yönelmesi  erektiğini düşünmüştür. Dinden 

bir insan veya insan t pl l ğ n n k pması mümkün değildir. O, hem 

tarihin her yerinde   em de  ayatımızın  er köşesinde kendini  österen 

 ir  l  d r. Denile ilir ki din  insanın  aşlıca ayırt edici niteliğidir. Din 

insanlara dinamizm veren, toplumu ve insanı ayakta tutan yüce bir 

duygudur (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/773/9864.pdf). 

 Dinin   ireylerin s syal da ranışı üzerindeki etkisi  i inde 

yaşanılan t pl m n s sy  dini yapısına  ağlıdır. B  nedenle din  

t pl msal alanda  sem  ller  değerler  im eler y l yla teza ür etmekte  

 aşka  ir i adeyle söz k n s      ns rlar i erisinde s syalleşmektedir. 

Dini inan   t t m  e da ranışlar ise   ireyin  s syalleşmiş    dini kültür 

 ns rlarıyla  lan etkileşimiyle  l şmaktadır  Ç şt   2009, 125). 

 Değişmenin  lmadığı  ir insan t pl l ğ  düşünmek imkansızdır. 

Değişim toplumun hem maddi yönünde  hem de manevi yönünde 

cereyan eder. Görünen değişim  kendini t pl msal  ayatın maddi  

iktisadi yönünde  österirken  mane i yöndeki değişim  kendini gelenek 

 e  öreneklerde  österir. Birinci yöndeki değişim  ızlı  l rken  ikinci 

yöndeki değişim da a ya aş  lmaktadır  İnce  2012, 115). 

 Din meşr laştırıcı işle iyle statük y   me c t s syal düzen  e 

düzenlemeleri  k r mları  k r mların işleyiş  i imlerini meşr laştırıp 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/773/9864.pdf
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 e erli kılar. Dinin statük y  meşr laştırımı bazen, dominant sını lar  e 

d minant dini  r anizasy nlar arasında  ar  lan direkt anlaşmanın 

s n c   larak  er ekleşir. Dini  r anizasy nlar  e  nların pers neli  

  ğ  kez kazanılmış  aklara sa iptirler   nlar     aklarını  p litik  e 

ek n mik alanlardaki  askın  r plarla  irliktelik y l yla k r rlar. Aynı 

zamanda  askın  r plar  sık sık  dini kendi ama larına  izmet etmesi 

d ğr lt s nda manipüle etmeye  alışırlar. Machiavelli de dini 

meşr laştırıcı  ücünü ka  l etmiş  e yasa k y c lara yasaları i in İla i 

 t riteye  aş  rmalarını ta siye etmiştir   k m ş  2         . Dinin    

kadar  ü lü  ir meşr iyet kaynağı  lmasının se e i kendisine siyasi 

iktidarı k tsallaştırıcı bir özellik atfedilmesindendir. Bu yüzden hemen 

hemen bütün siyasi iktidarların dini  ir meşr iyet aracı  larak 

k llandığını söylemek mümkündür  Şimşek  2014, 24). 

 S syal değişme  s sy l  inin temel pr  lemlerinden  iridir. İ inde 

yaşadığımız yüzyıl   ilimsel  e tekn l  ik  elişmelerin  aş döndürücü 

 ir  ıza eriştiği  t pl mların dünyanın  er tara ında     elişmelere 

paralel  ız  e y ğ nl kta değişme süreci yaşadığı  ir etkileşim 

sergilemektedir. Bunun sonucunda  ünümüz t pl mlarında  üncel  ir 

 e erlilik alanı  larak s syal değişmenin yarattığı s r nlar önem 

kazanmıştır. Çağımızda da a önceki  ağlarda  örülmemiş  ız  e 

  y tlara  laşan t pl msal değişmeler  ütün t pl mlarda etkili  lmakta 

 e  rtaya  ıkardığı sorunlar sosyolojinin temel il i alanı  aline 

 elmektedir. Değişme  ir d r mdan yeni  ir d r ma  e işi i ade 

etmektedir. B  anlamda     l ml   eya  l ms z  anlamlı  eya anlamsız  

p ziti   eya ne ati   değerli  eya değersiz  iyi  eya kötü  i i  i  ir 

istikamet  e değer ifade etmeyen  ir ka ramdır. Ancak değişme     

yönlerden  er  irinde  er ekleşme imkanına sa iptir. S syal değişme 

ise  s syal yapıda zamanla  rtaya  ıkan  eşitli  arklılaşmalar  larak 
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tanımlanmaktadır. B  anlamdaki değişme  toplumun yapısında 

izlene ilen  e  özlene ilen  ir d r m  i ade eder. D layısıyla   iziksel 

 e t pl msal sınırlar i inde  rtaya  ıkar. Yani  n  s sy -kültürel  ir 

 e rede ya da c ğra i bir alan i inde  özlemek mümkündür  Çap ı ğl   

2003, 35). 

 Sosyal i tiya larını karşılamak i in etkileşen ve ortak bir kültürü 

paylaşan   k sayıdaki insanın  l şt rd ğ  bir birliktelik olarak 

tanımlanan toplumun önemli karakteristiklerinden biri değişme 

özelliğine sahip  lmasıdır. Hatta sosyolojide dinamik yaklaşım  

toplumda ortaya  ıkan değişmeleri ve toplumun dinamizmini incelemeyi 

hedefler. Bu yönüyle sosyal değişme toplumda yeni olan  ütün kurumlar 

ve değerler sisteminin  österdiği dönüşümleri anlatan bir ka ramdır. 

Sosyal değişme  toplumun dünya  örüşü ve hayat tarzından meydana 

gelen  arklılaşmayı ve   nların cemiyet yapısındaki tesirini i ine alır. 

Zaman i erisinde bir toplumda  özlene ilen ve toplumun sosyal 

teşkilatının yapısı veya   nksiy nlarını  e ici olarak değil de sürekli ve 

köklü bir şekilde etkileyen ve toplumun tarihinin akışını değiştiren 

değişiklik olarak tanımlanan sosyal değişme  her şeyden önce zamana 

 ağlı  kesintisiz ve kollektif bir değişmedir ve  öylece sosyologlar 

tara ından sosyal  özülme  sosyal tekamül ve sosyal olaydan ayrı 

düşünülmektedir 

(http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/search/search?simpleQuer

y=s syal+değişme+ e+din&searc Field=q ery . 

 Dinin s syal değişimi ya aşlatıcı  örünümü   n n t pl m n 

 ütünleşmesinde  ördüğü işle le de yakından il ilidir. Din  özellikle 

 ızlı s syal değişimlerde ve toplumsal  arklılaşmalarda  lası  e  lan 

par alanmalara karşı t pl m  k r mak  e  ütünleştirmek i in  arekete 

 e er. Ger ekten de tari e  e  ünümüze   asit  az  arklılaşmış  e 
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karmaşık    k  arklılaşmış t pl mlara  akıldığında dinin önemli  ir 

 ütünleşme  aktörü  ld ğ   örülür   k m ş  2009, 331). 

 Toplumlarda her zaman ilerleme  lmamıştır. Ama her zaman 

hareket ve değişme  lm şt r ve  lacaktır. Çünkü toplumsal yapı durgun 

değil dinamiktir. Her ne kadar hayatta her şey değişmekte ise de 

toplumsal değişme yalnızca toplumun yapısındaki temel ve  eniş 

değişimleri belirtir ki bu değişme izlenilebilen bir değişme  lması 

hasebiyle belli bir süre  i inde ortaya  ıkmaktadır. Sosyal değişme  

sosyal yapılar  alışkanlıklar ya da bir toplumun yapısının önceki 

durumlarından  özlene ilen bir  arklılık arz etmesi demektir. Ne kadar 

geleneksel ve tutucu olursa olsun her toplum ve kültür  sürekli değişim 

i indedir. İnsanların karşılıklı ilişkileri ve etkileşimleri tarihsel süre  

i inde e rimleşmiş toplumsal yapıda ortaya  ıkan  arklılaşmalarda 

toplumsal değişmeyi d ğ rm şt r. Bu manada İslam dinine bakacak 

olursak, İslam dini aktif bir  ü  olarak tarihin i inde var  lm şt r. İslam  

tıpkı kendisinden önce gelen ve öz itibariyle aynı mesa ı getiren öteki 

vahiy dinleri gibi, tarihin akışına giren, ona müda ale eden, onu 

değiştiren ve s n   itibariyle süreklilik arz eden bir inan  ve ahlak 

 iz isinde tutunmak isteyen bir dindir. Değişim olmazsa süreklilik olmaz 

zira yenileme olmazsa dini duygu  ayatı kadar, dini düşünce de kısırlaşır 

(Macit, 2001, 10-12). 

1.2. DİN-SİYASET İLİŞKİSİ 

 Din-siyaset ilişkisi  insanın tarihsel serü eniyle birlikte ortaya 

 ıkan ve uzun bir süre  i inde değişik   y tlar kazanan  ir  l  d r. Bir 

kere din  ta iatı  ereği toplumun tüm katmanlarında  tüm k r m  e 

k r l şlarında kendini ş   eya    şekilde  issettiren  ir  l    larak 

karşımıza  ıkmaktadır. Böyle  l nca siyaset  yönetim  e de let işlerini 

dinden  ağımsız  ir  l    larak  örmek  e değerlendirmek mümkün 
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 lmamaktadır. Din ile ilişkisi görmezlikten  elinerek yapılan de let 

iza atları  er zaman eksik kalır.  ira m dern s sy l  inin aile  eğitim  

ek n mi    ş zamanlar  i i temel k r mları arasında yer alan din  e 

siyaset  d layısıyla din  e de let  t pl m n diğer kurum ve  l  larıyla 

old ğ   i i   ir irleriyle de etkileşim i erisindedirler. Hem din   em de 

siyaset s syal  irer  l    larak  s syal ilişki  e etkileşimler ağı  lan 

t pl mda etkinlik  österirler. D layısıyla  ir irlerini dışlamaları veya 

 örmezlikten gelmeleri, birbirlerinden mutlak olarak uzak kalmaları 

mümkün değildir. İsteseler de kalamazlar. Ge mişte  ld ğ   i i    ün 

de din siyasete tamamen kapalı  ir dünya değildir  e siyaset de dini 

yönelimli anlayışlar  e taleplerden k parılarak anlaşılamaz ve 

yürütülemez. Dinlerin etki alanının sadece siyaseti değil   ilimi    k k   

s syal  ayatı  ek n miyi de kapsadığı  e aralarındaki ilişkide  ir i  

i elik  ld ğ n   ark eden idarecilerin dinsel  ücü ellerinde t tmak 

istemelerinin en  aşta gelen sebeplerinden birisi iktidarlarına meşr iyet 

kazandırmaktır. Din-siyaset ilişkisinin ma iyeti de işte bu noktada ortaya 

 ıkmaktadır  Şimşek  2014, 22, 23). 

 Din  e siyaset tari    y nca insanların  az e emediği iki temel 

 l  d r. İnsan  er iki ka ramı al ılayan  değerlendiren  etkileyen  e 

 ndan etkilenen k n mda  lm şt r. Bütün düşünce sistemlerinde de let  

  k k  aile  sanat   ilim   .  er şey dini düşünceden etkilenmiştir. 

Siyasal  e s syal alanda yaşanan  elişim  e değişim  era erinde dini 

düşünüşü de değişime  ğratmıştır. Din-siyaset  özümlemesinde 

düşünürlerin  areket alanları din  siyaset  e ikisinin e rilmelerinin 

s n c nda  l şan siyasal süre tir. Batı düşüncesinde din-siyaset 

ilişkisinin dayanak n ktası din ve siyasetin iki ayrı alan olarak kabul 

edilmesi  e sürecin    iki  l  y   özetmesine dayanmaktadır. Din 

siyaset tartışması yani din  e siyasetin iki ayrı alan iki ayrı iktidar  ld ğ  
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 ikri  kaynağını Hz İsa’nın  Sezar’ın  akkını Sezar’a, Tanrı’nın  akkını 

Tanrı’ya  erin  sözüne dayanır. Din-siyaset ilişkisindeki ilişki  i imi 

 ümanist  areketler   önesans  e özelikle de re  rm  areketleri ile yeni 

 ir   y t kazanmıştır. B  sürecin s n nda karşımıza  ıkan d r m laik 

m del  l p  din  e siyasetin iki ayrı alan  iki ayrı iktidar  ld ğ  tezinden 

 areketle din  e siyasetin arası kesin  e ayırıcı  iz ilerle ayrılmaya 

 alışılmıştır.  önesans  e re  rm siyasal  e dinsel karmaşıklığa y l 

a mış  siyasi  e dini değişikliğe se ep  lm şt r. Laik model din ve 

siyaseti iki ayrı alan olarak ka  l etmekle  era er aralarındaki  özülme 

 e ayrışmayı  ir şekilde  zlaştıra ilme  ğraşısı i erisindedir  Akyüz  

2013, 41-44). 

1.2.1.İslam Düşüncesinde Din-Siyaset İlişkisi 

 Din  insanın özünde  lmakla  irlikte t pl msal  ir yapı  lmadan 

 arlığını sürdüremez  e t pl m da sa  nmasız  ar  lamaz. Yani dinin 

siyasi  ir yapılanmaya i tiyacı  ardır. B  anlayışa  öre  rta ağ 

Müslümanlarına  öre de let  tek tanrılı  ir t pl m inancının ayrılmaz  ir 

par asıydı. İnsanın itaatsizliği s n c nda işler sürekli kötüye  itmiş  e 

ni ayet Alla   insanları d ğr  y la s kmak i in  ey am erler 

 öndermiştir. Öte yandan dini  t ritenin  e siyasi  ücün  arklı 

k r mlarda t plandığı  rta ağ Avrupa’sında din  e siyasetle il ili 

anlaşmazlıklar kilise  e de let ilişkisi üzerinde  iden  y şmazlıklar 

 alini almış iken   rta ağ  rta D ğ ’sunda dini otorite ve siyasi  ü    k 

yönlü tek bir toplumda, yani Hz. Muhammed’in ümmetinde  irleşmişti. 

B  n ktada  ikir ayrılıkları yaşanmış  ümmetin liderliğinin işle leri ve 

d ğası  y şmazlıklar yaşanmıştı. Genel  larak İslam, manevi  e dünye i 

alanlar  dini  e siyasi  aaliyetler arasında  i  ir ayrım yapmaz. Her iki 

alan da dinin  er şeyi k şatan  t ritesi altında  ir  ütün  l şt r r. Ruhi 

ve dünye i alanlar dinin bütünleyici iki yanıdır. Peygamber’in  ekili 
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 larak  ali e ya da imam dinin k r y c s d r  inananların    dünyadaki 

re a ını sağlayarak kan n n  y  lanmasıyla  e kan na itaati temin 

ederek  elecek dünyadaki k rt l şa yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Halife de  ütün inananlarla Alla ’ın kanunu önünde eşittir. Müslümanlar 

   kan n   y  lamada  asıta  ld ğ  kadarıyla halifeye itaat etmekle 

mükelle tir. (Abimbola, 2010, 17, 18). 

İslam dünyasında  din  e siyaset ilişkisi Hz. Peygamber döneminde 

 aşlamış olup,    şahsında  em pey am erliği  em de k rd ğ  Medine 

de leti  e yaptığı Medine sözleşmesi ile pey am erliği  e de let 

yönetimini  ir arada   l nd rm şt r. K r lan    de lette pey am er 

 em yeni dini te liğ etmekte, hemde  ütün kurum ve k ralları ile    dini 

de letinde  y  lamaya k ymaktadır. B   ağlamda ilk İslam de letinin 

kaynağı  izzat  a iy  e pey am ere dayanmakta  l p  te kratik  ir 

de lettir. İlk İslam devleti vahiy ve tevhid inancı üzerine kurulu olup, 

 y  layıcısı ise bizzat Hz. Peygamberdir. İslam dünyasında din siyaset 

ilişkisi te kratik  ir  örünüm arzetmiştir. Çünkü yöneticiler  yönetirken 

yönetme  ücünü Allah’tan aldıklarını i ade etmişlerdir. Yönetilen  alkın 

 i   ir  al  e şartta kısmi olarak ilk dört halife dönemi  ari  yönetime 

katılma  i i  ir  akkı söz k n s  değildir. Halka düşen yöneticilerine 

itaat etmektir  Akyüz  2013, 45). 

 İslam düşüncesinde siyaset k r m  Alla   insan  t pl m  e ta iat 

arasındaki ilişkiye dair İslam’ın ontolojik tasavvuruna dayanır. Sadece 

değersel düzlemde  ir mekanizmaya indir enemeyen siyaset  m dern 

s syal  ilimlerde  ld ğ   i i ek n mi  e   k ktan  ağımsız  ir disiplin 

 larak düşünülmez. İslam medeniyetinde    alan ancak  ıkı   a lak  

kelam  e  else enin i  i e  ld ğ   ütünün bir par ası şeklinde 

anlaşıla ilir. İslam siyaset düşüncesinde s r ml l k sa i i  ür insan  

ka ramlaşmış  ütün siyasi  aaliyetlerin temel aktörü  larak ka  l edilir. 
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İslam’ın insan tasa   r nda k l  lma  ilincine sa ip kişi   ür iradesiyle 

ve se me yetisine sa ip  larak yaptığı işlerden  er iki dünyada s r ml  

t t lacağına inandığından  kendi i inde  y ml   e den eli  ir yaşam 

k rmaya     y m  e den eyi t pl m  e ta iatla ilişkisinde de 

 özetmeye  alışır (Abimbola, 2010, 13). 

1.2.2. Batı Düşüncesinde Din-Siyaset İlişkisi 

 Genel  larak din-siyaset ilişkisinin değerlendirile ilmesi i in    

iki  l  n n temel özlerinden  areket edilmesi  erekmektedir. B  iki 

 l  ; din  e siyaset  insan ğl n n  ar l ş n  k şatmaktadır. Yani 

insanların bu dünyada kendini k n mlandırması   ayat  e t pl m n 

 ar l şlarını tanımlaması  e anlamlandırması  iricik mekanizma 

sağlamaktadır (Abimbola, 2010, 15). 

 Hristiyanlık  Roma İmparat rl ğ ’n n  egemenlik alanına giren 

topraklar üzerinde ortaya  ıkmış bir inan  sistemi olarak,  aşlan ı tan 

itibaren, kendi tanrısal anlayışı ile kendi dışındaki bir  aşka inan  

sistemine dayanan dünye i iktidar arasındaki ilişkilerin niteliği üzerinde 

durmak zorunda kalmıştır. Nitekim Hristiyanların   aşlan ı ta  Roma 

devletinin kendi toplumlarındaki ruhani sorunlara karışmamasını 

istediklerini  örmekteyiz. Hristiyanlık  ilk zamanlarda, insanlara sadece 

manevi a ıdan etki etmek iddiasındaydı. D layısıyla ne hukuki ne de 

siyasi bir amacı  ardı. Onun  er ek amacı  siyasi ve sosyal devrimler 

yapmak değil   icdanları d ğr  yola sevk etmekti. Hristiyanlığın 

 aşlan ı ta istediği tek şey   ağımsız olarak inan larını ser est e yerine 

 etire ileceği bir ortama sahip  lmaktı. Ancak, Roma İmparat rl ğ ’n n 

zayı lamasıyla ortaya  ıkan   şl ğ  doldurmaya  alışan kilise, zamanla 

siyasi iktidara üstünlüğünü de iddia etmeye  aşlamıştır. Devlet 

ör ütünün dışında ve  ağımsız bir otonomiye sahip olarak ör ütlenen 

kilise, hem öğreti hem de uygulama düzeyinde siyasi sistemin ya da bir 
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 aşka deyişle iktidar k llanımının temel k r mlarından biri haline 

 elmiştir. Din kurumunun en önemli işle i olan siyasi sistemin ya da 

somut olarak devlet iktidarının meşr iyetini sağlama  Hristiyanlığın 

yayıldığı yerlerde kilise tara ından yerine getirilmeye  aşlanmıştır. 

Roma İmparat rl ğ ’n n D ğ  ve Batı Roma İmparat rl ğ  olarak 

ikiye  ölünmesiyle birlikte din ve siyaset ilişkileri de iki  arklı seyir 

i ine girmektedir. Batı Roma İmparat rl ğ ’na hakim olan Katolik 

mezhebin siyasetle ilişkisi önceden de  elirtildiği gibi, teokratik bir 

yönetim anlayışına  ürünmüştür. Ortodoks mezhebin hakim  ld ğ  

D ğ  Roma yani Bizans pratiğinde ise devlet,  ütün  ücüyle dine 

hakimdir 

(http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01949/2004_19/2004_19_BUYUKC.pdf)

. 

1.2.2.1. Martin Luther ve Hristiyanlığın Din ve Devlet Görüşü 

 XVI. yüzyıl  A r pa tari i a ısından dinsel  ir re  rm  ağını ifade 

etmektedir. Yıllar önce Ortodoks ve Katolik Kilisesi olarak ikiye ayrılan 

Hristiyan dünyasında  Martin   t er öncülüğünde yeni  ir ayrışma 

yaşanmış ve    ün Hristiyan dünyanın ikinci  üyük grubu olan 

 r testanlık d ğm şt r.   t er da a önce  elen diğer re  rmc ların 

aksine düşünceleriyle insanları etkileme ve fikirlerini yayma n ktasında 

 aşarılı  lm şt r. Metinlerinde  e tartışmalarında ar   kelimeler 

k llanmakla  era er  ita eti  ü lü  ir kişiliktir. Luther’e  öre  apalığın 

sa te  akimiyet  e sömürü y l yla Hristiyanlıkta k rd ğ   iyerarşi ve 

siyasi yetkileri reddedilmelidir (Canveren, 2014, 153-155). 

  r testanlık hareketiyle beraber Hristiyanlık tarihinin seyrinde 

gerek teolojik ve gerekse siyasal alanda radikal denebilecek köklü 

değişimler  e kırılma n ktaları meydana  elmiştir. B  süre le  aşlayan 

reform ve yeniden yapılanma  areketleri da a s nraki yıllarda seküler 

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01949/2004_19/2004_19_BUYUKC.pdf
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de let anlayışının eksen  l şt rması şeklinde teza ür etmiştir. XIV. 

yüzyıl  e s nrası  Hristiyanlık dünyasında  papalık  e kilise k r m na 

yönelik eleştirilerin en y ğ n  ld ğ  dönemdir. Özellikle dini ot rite 

 lan  apa ile siyasi  t rite arasındaki iktidar ka  aları söz k n s  

dönemin  enel karakteristiğini  l şt rmaktadır. Söz k n s  yüzyıldan 

iti aren de  erek siyasal irade ile dinsel iradenin  ıkar  atışmaları  

gerekse kilisenin kendi i indeki yapısal  e ka ramsal sıkıntılar  e din 

adamlarının seküler  ede lerle dini istismar etmeleri süreci kilisenin 

statü  e ima ını sarsan etkenler  larak A r pa tari inde  ir değişim  e 

dönüşüm dönemidir. Bu dinsel reform hareketi daha sonraki dönemlerde 

Avrupa’nın  em dini  e  em de siyasi yaşamına  ld k a etkili  ir 

şekilde yön  ermiştir. A r pa kıtasının  emen  er yerinde yay ınlaşan 

   dinsel değişim  tari te re  rm  areketi adıyla  ilinmektedir.  apalar 

 e diğer kilise mens pları bu dönemde dinsel k n mlarının ötesinde  

sürekli  ir seküler iktidar  e esi taşımışlar  e Hristiyanlığın  akirlik  

te az    e dinsel  ayata  ağlılık esaslarına tamamen aykırı  larak  kral 

 e prenslere  enzer  ir yaşam sürdürmüşlerdir (Has, 2014, 254, 255). 

 Reform hareketine kadar  e en dönemde Hristiyan aleminde din-

de let ilişkilerine  aktığımızda ü   arklı döneme ayrıldığı  örülmektedir. 

B nlardan ilki  İncil’in esas alındığı dönemdir. İncil  Hristiyanlara 

 aşlarındaki  t riteye   y n eğmelerini emretmiştir. İncil’de k n yla 

il ili  iri Hz. İsa’ya  diğeri de Aziz Pavlus’a ait söz  e mektedir. Hz. 

İsa   Kayzer’in  akkını Kayzer’e  Tanrı’nın  akkını Tanrı’ya  erin  

diyerek  t riteye   y n eğilmesini ta siye etmiştir. Pavlus da 

Hristiyanlara;  ütün yönetimlerin e emenlik  aklarının Tanrı’dan  ld ğ  

düşüncesiyle   aşlarında   l nan  t riteye m tlak s rette itaat etmeleri 

 erektiğini söylemiştir. İkinci dönem    ma İmparat rl ğ ’n n 

zayı lamaya  aşladığı  .yüzyıldan iti aren  aşlamıştır. Hristiyanlığın 
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siyasi  ü  olarak yükselmesi  Batı Roma’nın yıkılmaya  aşlamasıyla 

aynı dönemlere denk  elmektedir.   üncü dönemin en önemli 

s n  larından  lan  e  rm  areketini  rtaya  ıkaran süre  ş  şekilde 

özetlene ilir: Roma’nın  ökmesiyle ortaya  ıkan otorite   şl ğ ndan 

yararlanan kilise  imparat rların sağlamış  ld ğ  imkanlar nedeniyle  

mali a ıdan  ld k a zen inleşmiştir. B  dönemde  de let işlerine de el 

atmaya  aşlayan kilise, siyasi otoriteyi ele  e irerek imparatorluk 

s nrası ortaya  ıkan krallıklar üzerinde  akimiyet ilan etmiş  iktidarını 

sürdüre ilmek i in kiliseyle iyi  e inmek z r nda kalan kralların t t m  

kilisenin  ücünü da a da arttırmıştır. Böylece yürütme erki üzerine 

hakimiyet kuran kilise, yasama ve yar ı erklerini de ele  e irerek  ücüne 

 ü  katmıştır.  linde t pladığı  ütün erklerle Hristiyan alemini  askı 

altına alan kiliseye karşı  l şan tepkiler de  e  rm  areketiyle s  yüzüne 

 ıkmıştır  Çi  i  2012, 196-200). 

 Reform ka ramı  Avrupa’da   I.yüzyılda Hıristiyanlık dininde 

meydana gelen yeni yorum ve düzenlemelere verilen addır. 

 önesans’tan  arklı  larak dini anlamda kişinin kendini yeniden 

ka raması kilisenin  akimiyetinden k rt l ş n  ön örmüştür. Reform 

hareketleri öncelikle Almanya’da  aşlamış  daha sonra da Fransa  

İn iltere  e diğer A r pa ülkelerinde etkili  lm şt r  Kılı   2 11  1   . 

 e  rmc  söylemin temelinde  eleneksel Hristiyan Tanrı anlayışına 

yönelik pr  lemlerin  ld ğ   örülür. B   ağlamda Tanrısal pr  lem 

süreci  aynı zamanda  iman  k rt l ş, kader ve insanın iradesi gibi 

konularla girift bir ör ü arz etmektedir (Has, 2014, 256). 

 Kilise otoritesi yerine Yeni Ahit’e  ağlılığı  etirmek emelini 

taşıyan  e  rmc lar  özellikle de   t er  Tanrı’nın insanlığı d ğr l ğa 

eriştirmesi i in   üna karlara yönelen s  ların cezalandırılmasını 

ön ören  eylemsel yasaklama  etiren  n emirde  ildirilen   yr klara 
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 ymanın yeterli  lmadığı  Tanrı’ya i ten yönelişin  e  önülden 

teslimiyetin esas  ld ğ  s n c na  armıştır. K r msallaşan şekilci 

ibadet anlayışını yadsıyan ve a ık a değersiz   lan    t er     Tanrı’ya 

i ten yönelişin de   ski A it de değil  Yeni Ahit’te a ıklanmış  ld ğ na 

inanmıştır. Her şeyden önce Luther’in  a ası  ir re  rmc   larak  yeni 

 ir imanın kapısını a mak  ld ğ  i in   elenekselleşmiş y r m 

kalıplarından  ıkması  e eskiye  öre düşünmenin önünü alması 

gerekmekteydi  Akalın  2010, 3). 

 Reform süreci boyunca Luther’in  kilisenin  ep karşısında  ld ğ  

bilinmektedir. Kilise, Tanrı ile insan arasında aracılık yapan ve insanın 

k rt l ş  i in  erekenleri  elirleyen  ir k r m  larak  ereksizdir.   ma 

kilisesi  e  apa ile  lan mücadelesi sırasında  elir inleşen  örüşleriyle 

  t er  yerleşik  ir k r m  larak kiliseye karşı  lm ş  e  eliştirdiği 

teolojik ilkeleriyle de  öyle  ir aracı k r m n  ereksizliğinin temelini 

atmıştır (Has, 2014, 264). 

 Luther’in  e  rm   aşlatmak  e yönlendirmek maksadıyla yaptığı 

d y r ları  tari sel i eriklerine  e y l a tığı eğilimlere  öre  ü  

 akımdan ele alına ilir. Başlan ı ta  L t er  semt kiliselerin  üna  

 ıkartma işle ine ve topluluk üzerinde teke tek yüz yüze k rd ğ  

denetim erkine indirilmiş  ir dar e  larak  ördüğü Roma’nın  ünah affı 

 el elerine  endülü ans  karşı  ıkmıştır. İkinci olarak, iman yoluyla 

arınma ilkesini öne sürerek   t er  iki asırlık  ir süre  i inde  rtaya 

 ıkan  er kilise karşıtı mez eple  kişinin Tanrıyla yüzleşmesinin 

 erekliliğini sa  nan  kilise öğretilerinin vahiy  ücünü i erdiği  e Tanrı 

ile k l  arasında aracılık  öre ini üstlendiği anlayışını yadsıyan   ireysel 

yönelişe y l a mıştır.   üncü  larak   t er  kilisedeki ayinler yerine 

Tanrı iradesini insanlar arasında  akim kılmaya da a  azla önem 

 ermesiyle  dünye i  ğraşıyı Tanrı iradesinin  y  lanmasına  e Tanrı 
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şanının sergilenmesine neden  larak  ir Tanrı y l   aline  etirmesiyle  

i adetin kilise d  arlarının dışına  ıkmasına  e dünye ileşmesine neden 

 lm şt r  Akalın  2010, 4). 

 Bununla beraber dinde bireyi ön plana  ıkaran ve arada ü üncü bir 

aktör olarak ruhban sını ını ve  apalığı reddeden  e  rmc   insanların 

 er ek iman y l yla öz ürlüğe  laşa ilmesi i in K tsal İncil’i m tlaka 

kendi dillerinde  k ması  erektiğini   r  lamıştır. Luther’e  öre  

te l  ik düşüncelerin tamamı Kitab-ı Mukaddes’ten beslenmektedir. Bu 

yüzden Tanrı’nın sözü  e tek ila i kaynak  lan İncil’in herkes e 

anlaşılması gerekmektedir (Canveren, 2014, 155). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİN VE DEVLET 

2.1. GENEL OLARAK DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ 

 Din-devlet ilişkisine tarihi süre  i erisinde bakacak olursak, ilkel 

kültür seviyesinde bulunan ve sosyal  arklılaşmaların  lmadığı veya az 

 ld ğ  basit toplumlarda dinin, ekonomik faaliyet, eğitim vb. kurumlarla 

olan ilişkilerinde  özlendiği gibi devletle de ilişkisinde ayrımlaşma 

 özlenmiştir. Bu süre  dinin devletten ayrılmasını ve din adamlarının 

devletin umumi siyasetine müda alelerinin önlenmesiyle s n  lanmıştır. 

Bu din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması devletin  arklı mezhep 

 r plarına tara sız da ranması ve kamusal alanın dinden arındırılması 

anlamında ki laiklikten  aşka  irşey değildir. İslam dini a ısında şöyle  

söylemek mümkündür. Dinin ü  gayesi  ardır. Birincisi, sadece bir 

Alla ’a itikad ve ona ibadet, ikincisi erdemli ahlak ve son olarak adil bir 

toplum düzeni ve hukuk devleti. İslam’a  öre dünya ve ahiret saadetinin 

yolu buradan  e er. Bunun i in İslam’daki devlet ve siyasetin gayesi bu 

 lacaktır. Hangi devlet şekli yada siyaset sistemi bunu sağlarsa o 

mak  ldür (Macit, 2001, 26, 28). 

 İnsanların  l şt rd ğ  en  üyük siyasal topluluk  larak 

nitelendirile ilecek  lan de let  t pl m i erisinde   kadar etkin  ir r l 

üstlenmektedir ki  n  da  din  i i  t pl mdan ayrı ka  l etmek imkansız 

 örünmektedir. T pl msal  ayatı derinden etkileyen  ir s syal k r m 

 lan din ile t pl mdan ayrı düşünülmesi mümkün  lmayan de let 

arasında yakın  ir ilişkinin  lması d ğaldır. Din  e de letin insan 

üzerindeki etkisi  e   nksiy nları  ld k a  enzerdir. Din  t pl m n 

inancından  e  icdanından y la  ıkarak düşüncelerini  e da ranışlarını 

düzenlerken  devlet de, kendisini meydana getiren toplum üyelerinin 

 ayatlarını düzenlemekte ve denetim altına almaktadır  Çi  i  2012, 15). 
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 Din ve devlet ilişkileri tarihsel süre  i erisinde  arklı  i imler 

almıştır. İlkel toplumlarda toplumsal yapı dinsel kurallara  öre  l şm ş  

rahipler siyasal yapının en üstünde yer almışlardır. Siyasal iradenin 

 l şt ğ  toplumlarda da, siyasal  l ş m kesinlikle tanrısal bir  ücün 

ürünü olarak kabul edilmiştir. Bu toplumlarda dinin  ağı da yöneticinin 

kendisi  lm şt r. Din-devlet ilişkileri k n s nda ise ilkel t pl mda din 

ile de let i  i e  e miş  din yalnızca d ğal  laylar k n s nda değil  

toplumsal yaşam ve devlet yönetimi üzerinde de etkili  lm şt r. İlkel 

toplumda yöneticiler  iktidarlarını sürdüre ilmek i in, yönetilenleri 

boy n eğdirecek  ir kaynağa  ereksinim d ym şt r. B n  sağlamak i in 

yöneticinin   yr k  e yasaklamalarının kaynağı  k tsal  ir temele 

dayandırılmıştır. B n n s n c   larak yönetilenlerin   nlara  yması da 

dinsel inan ların  ir  ereği olarak  österilmiştir (Kara, 2012, 26) 

 Din ile siyaset  ir  ütündür  e    iki ka ramı ayırmak İslami 

öğretilerden değildir. İslam din eşittir de let  örüşünü  enimseyen  ir 

dindir. Dinin merkezinde A iret  ardır. Ancak dünya ile il ili işler bu 

temel kavram üzerine inşa edilir. İslam  literatürde de let  dünya işlerini 

dinin emirleriyle düzelten   alkını  Alla ’ın emirlerine  ağlayan  e 

Alla ’ın yasaklarından  zaklaştıran yapıdır. İslami anlayışa  öre din, 

devlet i in bir zorunluluk, devlet de din i in bir zorunluluktur 

(Akkoyunlu, 2012, 83). 

 İslam dünyasında laikliliğin  rtaya  ıkışı  e din-de let ilişkileri 

 eşitli aşamalardan  e miş  e ülkelere öz ü şartlara  ağlı  larak  arklı 

  y tlar kazanmıştır. On dokuzuncu yüzyılda seküler Batı değerleri 

yönetici elit kesim tara ından da a üstün  örülmüştür. Yirminci yüzyılın 

 aşlarında ise Batılıların a tığı  k llarda  k yan yeni k şak  kendi 

t pl mları i in seküler Batı kültürünü m dernleşme  e t pl msal 

dönüşüm pr  esi  larak  enimsemiştir. Diğer yandan laikliği de let 



40 

 

yapısının temeli  larak  enimseyip  y  layanlar zaman zaman dini 

 e relerin m  ale eti ile karşılaşmıştır. T pl m  kendi  örüş  e 

ilkelerine  öre dönüştürmek isteyen    eğilimler arasındaki ilişkiler  azı 

İslam ülkelerinde sosyal  arış a ısından ciddi s r nlara neden  lmazken  

 azı İslam ülkelerin de zaman zaman sürtüşmelere neden  lm şt r. 

İslam ülkelerinde laikliğin  rtaya  ıkışı  tari i  elişimi  e  y  lanma 

şekilleri ile    k n lardaki tartışmalar  laikliğin d ğ p yayıldığı Batı 

ülkelerinden  arklı  lm şt r. İslamiyet   l s de letlerin k r lmasıyla 

dini  e siyasi  t ritenin  ir irinden tamamen ayrıştığı A r pa 

ülkelerindeki Batı Hıristiyanlığının yaşadığına benzer bir reform süreci 

ge irmediği i in  İslam ülkelerinde laiklik i  dinamiklerden daha  ok dış 

dinamiklerin  e  elişmelerin etkisiyle  aşlamıştır. Batı ülkelerinde 

 rtaya  ıkarak dini  e siyasi  t ritenin  ir irinden ayrışmasına y l a an 

 l s de let  ikri  İslam dünyasında 19. yüzyılın sonuna kadar  rtaya 

 ıkmamıştır. Batıda  elişen laiklik  dinin  e r   an sını ının siyaset  e 

de let yönetimi üzerindeki  askı  e  t ritesini  rtadan kaldıran  ir yapı 

d ğ rm şt r  

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf). 

 İslam düşünürlerinin ise de leti  mülk   ila et  imamet  i i 

ka ramlarla ele aldıkları  e    k r m  t pl m  alinde yaşayan insanlar 

i in  ir z r nl l k  larak ka  l ettikleri  örülür. İslam düşünürlerinden 

Maverdi, devleti, temelleri olan, toplumsal ve idari destek ileri   l nan  

 ir kişi ya da zümre ta ra ından idare edilen  ir mekanizma  larak 

al ılamış  e de letin amacını dini  e dünye i masla atların k r n p 

 eliştirilmesi  larak a ıklamıştır. Yine İslam düşünürlerinden Gazali ise 

devletin, zaruri ihtiya larını karşılamak i in  ir arada yaşamak z r nda 

 lan insanların iş irliği  e iş  ölümü s n c nda  rtaya  ıkan  insan 

ilişkilerinin düzenlenmesi i in  erekli  lan  ir k r m  ld ğ na dikkat 
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 ekmiştir. İslam Dünyası’nın M ğ l istilasıyla sarsıldığı dönemde fikir 

üreten İbn Teymiyye’ye  öre  insan d ğası  ereği medenidir  e t pl mla 

 irlikte yaşar. Adaletle  ükmetme s r ml l ğ n  inananlarına yükleyen 

İslam  şayet    s r ml l ğ n nasıl  er ekleştirileceği ile ilgili bir 

ayrıntıya yer vermiy rsa    zaman   radan  siyasi yönetim  i imin 

şeklinin nasıl  lacağı   s s   insan aklına  e iradesine  ırakmıştır 

s n c   ıkarıla ilir. B  d r mda de leti  dinin  ir  ereği  e din 

tara ından  elirlenmiş bir kurum olarak  örmemek gerekir. Devlet, 

insanların kendi insiyati leri ile Alla  tara ından kendilerine yüklenen 

s r ml l kların yerine  etirilmesi i in k r lm ş tamamen  eşeri bir 

kurumdur.  Çi  i  Erdem, 2013, 120, 121). 

2.2. FARABİ’NİN DİN VE DEVLET GÖRÜŞÜ 

 Farabi, Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği se kin filozoflardan 

birisidir ve gerek D ğ ’da gerekse Batı’da  daha   k siyaset felsefecisi 

olarak ünlenmiştir. Çünkü Fara i’nin en önemli yapıtları  temel sorun 

olarak ideal devleti, toplumu konu edinmektedir. Fara i’ye  öre  ideal 

devleti kuran siyasal önder  tanrısal kaynaklardan  eslenmiş ve tanrısal 

eğitim-öğretim almış bir kişidir  Aydın  2010, 123-130). Yine Fara i’ye 

 öre Faziletli bir şe ri ya Peygamber, ya filozof ya da erdemli bir kişi iyi 

yönetir. Filozof ve erdemli kişilerin amacıyla peygamberlerin gayesi 

birdir. Peygamberler  er eği vahiyle öğrenmişlerdir. Filozof ve erdemli 

kişiler ise akıl yoluyla  er eği bulup öğretirler. 

(http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/582.pdf). 

  rdemli şe ir  ütün  r anları ile canlı  ir  arlığa benzer. Bu, 

Farabi’nin  r anizmacı yanını  rtaya k yan  ir tespittir.  rdemli şe rin 

en önemli özelliği  ir irleriyle yardımlaşan insanların  ir araya 

 elmesiyle  l şm ş  lmasıdır. İşte Fara i    özelliğin  ir irleriyle 

iş irliği  e  y m i inde a enkli  ir  i imde  alışan  r anlara 

http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/582.pdf
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 enzediğini  elirtir. M tl l k adeta erdemli şe rin  elirleyicisidir. 

Amacın m tl l k  ld ğ   ir şe ir erdemlidir (Demirel, 2014, 363). 

Farabi’ye  öre de şe rin yöneticisi asla sıradan  ir insan  lmamalı  

yaratılışı ve ta iatı  akımından yöneticiliğe istidatlı  lmalıdır. B  kişi 

m tl l ğ n en yüksek merte esine  laşmıştır (Tosun, 2007, 86). 

 Fara i  Tanrı’nın  ar  l p  lmadığını  i  ir zaman tartışma 

k n s  yapmamıştır.     ar lanlar dünyasının  er ek i  ir a ıklamasını 

yapa ilmek amacıyla ilk neden  İlk  ar lan  larak Tanrı’nın  arlığını 

kanıtlama y l na  itmiştir.  na  öre  İlk  ar lan  diğer tüm  ar lanların 

nedenidir ve her türlü eksiklikten  zaktır (Demirel, 2014, 359). 

 Farabi İslam dünyasının en önemli Aristoteles y r mlayıcıların 

biridir. Asıl ününü mantık üzerine yazılarından almıştır. Aristoteles 

mantığını Arap a k n şan dünya i in yorumlayan Farabi hem 

Aristoteles hem de Platon hakkında  eniş a ıklamalar yazmıştır. Farabi 

aynı zamanda bir meta izik idir. Fara i’nin bu metafizik anlayışı onun 

İslami bir siyaset felsefesi kurma  alışmasında önemli bir rol oynar. 

Fara i’nin yöntemi Aristoteles mantığı üzerine kurulu bir eklektizmdir. 

Bu eklektik tutumun iki yüzü  ardır. Birincisi önemli Yunan 

 il z  larının  özellikle Platon ve Arist teles’in   örüşlerinin  zlaştırılma 

 a asıdır. Burada Farabi, Arist teles’ten yola  ıksa da yeni 

 lat nc l k’ n y r mlarını esas almış  örünmektedir. İkincisi 

  ikmet in şeriat ile  zlaştırılma  a asında ortaya  ıkar. Hikmet ile 

anlatılmak istenen bir  alkın kolektif tecrü esinin akılcılaştırılmasıdır. 

Farabi evren ile  örüşlerini siyaset alanına da uygular. Fara i’ye  öre 

devlet akıl ilkesinde kurulan bir yönetimdir. Çünkü en yüksek 

m tl l ğ n aracı akıldır ve toplumun ve kişisel yaşamın her aşamasında 

onu kullanmak gerekmektedir. Farabi  lanı eleştirerek  lması gerekene 

d ğr  hareket etmek ister. Farabi Erdemli Şe ir’inde İslami erdem 
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anlayışı a ısından İslami siyasal toplumun normatif bir teorisini ortaya 

k ymayı ama lamaktadır. Erdemli şe ir  iyerarşik bir yapıdadır ve bu 

yapının en üstende  ükümdar yer alır 

(http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/

12.Hafta%20-

%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F

%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-

i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf). 

 Farabi’ye  öre eğer erdemli şe ir insanları  rtak  ildikleri şeyleri 

iyi  ilirse  ya tek  aşına ya da erdemli şe rin reisinin yardımıyla  ls n    

zaman şe irdeki insanlar iyi bir ruh hali kazanacaklardır. Fara i  

insanların kendi zar ri işlerinin  e m tl l k kazandıran eylemlerinin de 

tek  aşına değil  t pl msal  er e ede ele alınması  erektiğini 

sa  nmaktadır. Yani Farabi, insanın sosyal bir  arlık olarak belirli bir 

mertebede var olabilmesi i in  aşka insanlara m  ta   ld ğ n  söyler. 

Çünkü insanların tek  aşına yapamayacakları  ir  k şey  ardır ve bu 

i tiya ların giderilmesi i in topluma i tiya  d ymaktadır. Farabi, 

toplumu ü e ayırmaktadır;  üyük  orta ve kü ük toplum. Büyük 

toplumlar ul sların k rd ğ   ir t pl md r.  rta t pl m  ir de letteki 

t pl m  i idir  e kü ük ise  ir şe irdeki t pl md r. Fara i    ü   r    

mükemmel t pl m  larak tanımlar ama   ndan da a kü ük  lan 

t pl mları örneğin  bir köyün  mahallenin ya da evlerdeki ailelerin 

k rd ğ  toplumu eksik toplum olarak  örmektedir (Golole, 2016, 95-

101). 

 Fara i de letin amacını   ireyin  e t pl m n amacı ile  ir  örerek 

  n  a ık  e kesin  i imde en yüksek m tl l k  larak  elirler. 

Bireylerin eylemlerinin m tl l ğa yönelik  lması  m tl l ğ n 

t pl mlaşmaya ve  öylece devlet kurmaya yönelten en üstün ama  

http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/12.Hafta%20-%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/12.Hafta%20-%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/12.Hafta%20-%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/12.Hafta%20-%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/12.Hafta%20-%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf
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 lmasına k şuttur. Farabi’nin devletin amacını bireyin ve toplumun 

amacı ile bir t tmasının kökeninde Platon ve Aristoteles’in  ld ğ  

düşünüle ilir. Nitekim Platon’a  öre de letin k r l ş amacı  bir 

toplumsal kesimin ötekilerden daha mutlu  lması değil  tüm t pl m n 

 irden m tl l ğa  laşmasıdır. Arist teles de de leti en üstün iyiyi 

ama layan  irey t pl l ğ   larak tanımlar. B   ağlamda Farabi’ye  öre 

de devletin egemenliği  de letin amacının üstünlüğü  yani en yüksek 

m tl l ğa yönelmişliği  ağlamında  e erlilik kazanır  Yıldız  2009, 157, 

158). 

 Fara i’ye  öre felsefe, öğrenilen ve öğretilen bir faaliyettir. 

Yönetici yetiştirilir ve yetiştirir. Siyasi düşüncenin yeri mağara değildir  

bilakis siyasetle  ğraşmak i in değil  ama siyaset  er eğinde olan 

bitenleri kavramak i in iktidarın merkezi  e resindedir  Harmancı  1999, 

36). Farabi yönetici i in  lmazsa  lmaz şart olarak onun bir filozof 

 lmasını istiyor. Ona  öre  else e  er an i  ir zamanda yönetimden 

 zaklaşmışsa   t pl l k  elak  lmayı  ak etmiştir. Farabi’ ye  öre 

m tl l k s syal  ir  aşarıdır  e ancak erdemli  ir yönetimin  akim 

 ld ğ   erdemli bir devlette tam olarak kazanıla ilir  Tamtürk  2006, 56-

58). 

 İdeal De let örnek de lettir. Saadeti elde etmeye yarayan  e irade 

ile yapılan işleri   areketleri  e melekeleri k ntr l altına alarak 

sağlamlaştıran de lettir. B na itaat eden  alklar da  aziletli  alklardır. 

İdeal olmayan devlet ise saadet olmadıkları  alde saadet sanılan şeylerin 

elde edilmesine yarayan iş  e   yları k ntr l altına alır  e   nları  irer 

 az e ilmez yapar. Fara i  siyasi düşüncenin alanının sadece s y t  e 

sır  akli düşünce  lmayıp   layların  özlenmesi ve incelenmesine dayalı 

pratik  ir düşünce  ld ğ  kanaatindedir. Fara i’ye  öre asıl  lan m tl  

 lmaktır. Fil z   n siyasetle il ili  ikirleri de    ka ram etra ında 
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şekillenir. M tl l k  m tlak  larak iyiliktir. M tl l ğa  laşmada  aydası 

 lan  er şey  kendinden dolayı değil  m tl l ğa  laşmaya  asıta  ld ğ  

i in iyidir. İdeal de let   ir de a k r ld ktan s nra statik  artık 

 elişmeyen  ir şey  larak  örünmektedir.  nda insanlar  ir k şağın 

 aşka  ir k şağın gelmesiyle daima aynı sını a ait  lmaktadırlar. 

Her an i  ir değişme düşünülmemekte veya  öz önüne alınmamaktadır 

 Yılmaz  2005, 39-46). 

 Farabi’nin ş  ana kadar tas ir ettiği modelin hatırladığımız 

kadarıyla dünyadaki tek s m t örneği peygamber dönemindeki İslam 

devletidir. Bireyleri dostluk ve kardeşlik  ağlarıyla  ir irine sımsıkı 

kenetlenmiş  iyilikte kardeşleriyle yardımlaşan  sürekli araştıran kendini 

 eliştiren insanlar. De let  e yönetim ise adaletle    istikrarı m  a aza 

ediy r. İla i aşk     sağlam d  arın  iment s d r. Bu mükemmellikten 

etkilenmek     yetkinliğe özlem duymak sadece Farabi’nin değil tüm 

insanlığın yaşadığı bir duygudur  Tamtürk  2006, 53). 

2.3. MAVERDİ’NİN DİN VE DEVLET GÖRÜŞÜ 

 Fikirlerini  rtaya k yarken dini en  üyük re erans  larak 

k llandığı  örülen Ma erdi  ör   e adetlerin    k k n  e t pl msal 

yaşamda  ar  lan  ütün k ralların dinden kaynaklandığını söylemiştir. 

Maverdi     kaide  e k ralların  siyasi  e idari işlerin yürütülmesi de 

da il  İslam t pl m n n  ütün i tiya ları i in yeterli  ld ğ n  

 elirterek  de let k r m yla il ili kaidelerin dinden kaynaklandığını öne 

sürmüştür . De let  aşkanında  devlet yöneticilerinde ve halkta a laklı 

 lmanın önemine vurgu yapan Maverdi  a lakı dinle temellendirmiştir. 

De letin k r ld ktan s nra yaşamına de am ede ilmesini a laklı 

yöneticilerin  arlığına  e  nlardan etkilenerek a laki d nanımlar 

kazanan  alka  ağlamaktadır. Maverdi’ye  öre ü  se ep  rtaya 

 ıktığında dini ama la i tilal  e dar e yapıla ilir. B  se eplerden ilki  
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de let  aşkanının dini değerlerden  zaklaşması  e e il  lmayanlara 

de let yönetiminde yer  ermesidir. İkinci se ep  liderin dini değerleri 

 a i e alması  e dindarları kü ük düşürmesidir.  iderin kendisinin dini 

değerlere sırt  e irmesi  dini yaşamaya  alışanlara  askı  y  laması  

dini değerlerin  er ekten d ğr   ld ğ   e  ereklerinin m tlaka yerine 

 etirilmesi  erektiği kanaatini  alkta d ğ r r.   üncü se ep  liderin 

dinde aslı  lmayan  yd rma şeyler ortaya  ıkarması ve bunu ifade etmek 

i in kötü sözler k llanmasıdır. Sayılan ü  se epte de dinin  de lete 

meşr iyet sağlama işle ini yerine getirmemesi nedeniyle devlet 

otoritesinin kay  lması söz konusudur.  Çi  i  2012, 84-87). 

 Maverdi  de letin  arlık  ayesini  imametin tanımını yaparken 

 ld k a öz  ir şekilde a ıklamaktadır. Ona  öre imametin  arlık gayesi, 

 dini korumak ve toplumu siyaset etmektir.  Maverdi, devleti, esasları  

toplumsal ve idari dayanakları bulunan ve siyasal lider tara ından 

yönetilen bir mekanizma olarak al ılamakta ve devleti,   ir  öl ede 

yaşayan insanların t pl m düzenini sağlamak amacıyla  ütün kam  

s r ml l klarını yüklendikleri  e meşr   ü  k llanma tekeline sa ip  ir 

 ali enin itaati altında  irleşmeleri ile  l şan bir  irlik  olarak 

nitelemektedir. 

(http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2005_3/2005_3_MENEKSEO.pdf). 

 Dinin toplumsal yapıyı değiştirme  e yeni  ir yapı  l şt rma 

işle i  toplumda dinin ilk ör ütlenme döneminde  örülmektedir. B  

yönüyle   rtaya  ıkan yeni din  t pl msal düzeni sarsıcı  ir  areket 

 larak değerlendirile ilir. Ancak din  t pl m tara ından  enimsendikten 

s nra   l şan yapının k r nması  e sürdürüle ilmesi n ktasında işlev 

görmekte  k r l ş aşamasında radikal  ir ide l  i  larak  örüle ilecek 

 lan din     aşamadan s nra t t c   ir ide l  i  larak  elirmektedir. B  

n ktadan s nra din  t pl msal düzeni sarsan  areketleri  a i letme  e  ar 

http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2005_3/2005_3_MENEKSEO.pdf
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 lan düzenin yapısını destekleme adına t pl msal  ütünleşmeyi sağlama 

 e siyasal  t riteyi meşr laştırma işle lerini yerine  etirmektedir. Dinin  

tari sel süre te en yay ın  e etkin meşr laştırma aracı  larak 

k llanıldığı  örülmektedir. Meşr iyet sadece siyasi alana has olmayan, 

 ayatın  ütün alanlarıyla ilgili olabilen, objektif ve sü  ekti  alanlarda 

ortaya  ıkan veya var olan bir durumun  er ekliğinin, toplum nezdinde 

 e erliliğini  e  aklılığını ifade eden bir mekanizma veya kurum olarak 

tanımlana ilir. Siyasi a ıdan ise, toplumsal düzenin  mevcut siyasi 

ot ritenin  eya k r mların t pl m i in en  y  n  t rite  e k r mlar 

 ld kları inancını  l şt rma  e    inancı sürdürme yeteneğidir  Çi  i  

2012, 88, 89). 

 Maverdi’ye  öre samimi ve i ten itaat ülkede  irliği sağlar. 

Yardım  e yardımlaşma devlet  inasından zayı lık  e  e şekliği  iderir. 

İ ten se  i  aşta kini  s nra sinsi  kötü  ikirde   l nmayı önler. 

D layısıyla  alktan  eklenen adalet  ü   alin  irleşmesinden i arettir. 

 ğer  alk   aşındakilere karşı  aksız yere itaatsizlik, muhabbetsizlik, 

yardımlaşmadan  zak kalmaya de am ederse ülkenin düzeni   z l p  

 öylece  eşerin   z r   e düzeni   z kl k    z  nc l k  e karşılıklı 

  s mete dönüşecektir (Wahib, 2016, 26). 

 Dini meşr iyet  meşr l ğ n dinden  e dini kaynaklardan  aşkın 

olandan, dinden kaynaklanan  elenekten elde edildiği meşr iyettir. 

Bir  k işle i   l nan  e işle lerinden  iri de meşr iyet kazandırmak 

 lan din  en yay ın  en derinlikli  e en etkin meşr laştırma aracı  larak 

tari    y nca k llanılmıştır. Din, insani a ıdan tanımlanan realiteyi 

ni ai  e rensel  e k tsal  ir realiteye  ağlayarak yasallaştırmaktadır. B  

d r m dini  t pl m düzeni i in  az e ilmez  ale  etirmekte     nedenle 

dini meşr laştırmaya  isteyerek  eya istemeyerek   aş  rmayan siyasal 

düzen ya da devlet düşünmek imkansız  örünmektedir. B  nedenle dine 
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en  zak d ran iktidarlar  ile dini meşr laştırıma  aş  rmak z r nda 

kalmışlardır. B   er eğin Maverdi tara ından da  örüldüğü  e dine  

de lete temel  lma işle i yanında  t pl m   ütünleştirme ve siyasal 

 t riteyi meşr laştırma işle ini de yüklediği anlaşılmaktadır. Maverdi  

dinin insanları insa lı  lmaya  e  aşkalarına mer amet etmeye teşvik 

edip diğer insanlarla  i  ir  ıkarın  lmadığı sevgi üzerine kurulu samimi 

dostluklar kurmaya davet ettiği tespitinin yaparak  ancak din sayesinde 

kalplerdeki kötü düşüncelerin y k edile ileceğini  e insanların s   

işlemelerinin önüne  e ile ileceğini söylemektedir. Maverdi’ye  öre 

de let  dinin k yd ğ  ilkelerle düzele ilir ve insanlar bu ilkelere  ağlı 

kalarak istikrarlı  e d ğr   ir y la  ire ilirler. Dini t pl msal  e siyasi 

istikrar  e  elişmenin  irinci şartı olarak alan Maverdi     n ktada 

siyasal  aydacılığa yaklaşmış  örünmektedir. Dini kişileri a laken 

 l  nlaştıran ve onlarda yasalara  yma  ilincini  eliştiren  ir dinamik 

 larak  örmesi  siyasal  aydacılık  larak değerlendirile ilir. Halkın 

devlete itaati i in en önemli dinamiğin din  ld ğ n   de let  aşkanının 

dini kurallara uymak ve dinin   z lmasının önüne  e mek zorunda 

 ld ğ n  ısrarla   r  laması     yapılmadığı taktirde de lette düzenin 

kalmayacağını   r  laması  Maverdi’nin dine siyasal  e t pl msal 

 aydacılık a ısından  aktığı al ısını  l şt rmakta ise de  esasında  n n  

dinin dünye i işle ine   r   yaptığı anlaşılmaktadır  Çi  i  2012, 90-

92). 

 Dinler  de let  e t pl m yönetimiyle il ili  aaliyetlerin 

düzenlenmesiyle  ağlı  örüşlerini bildirmekten geri d rmadıkları gibi, 

devlet ve t pl mları yönetenler de  y  lamalarını dinle temellendirerek 

kendilerini daha  ü lü  issetmişlerdir (Wahib, 2016, 16). 

 Maverdi’ye  öre en d ğr  y lda  lan de let  aşkanı, yönetimi 

esnasında dini k r yan de let  aşkanıdır. De let sağlam  ir temel 
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üzerine  t rmak istiy rsa   alk tara ından meşr iyetinin s r  lanmasını 

istemiy rsa   alkın  yd ğ  dine say ılı olmak ve bu dini korumak, hatta 

yaymak z r ndadır. Dinin insanlar üzerindeki etkisinin  arkında 

 l nmalı ve din, devlet tara ından k r nmalıdır. Maverdi  din ile de let 

arasında  k yd ğ  ilkelerle de lete temel  lma  meşr iyet sağlayıp 

t pl msal yaşamı düzenleyerek de letin de amlılığını sağlama  e 

de lete sağladığı     aydalar nedeniyle de let tara ından k r nmayı  ak 

etme şeklinde dön üsel  ir ilişki k rm şt r. B  ilişkide din   etirdiği 

ilkelerle devletin kur lması i in temeli  azırlamakta   alkı  ir arada 

t t p t pl m   ütünleştirmekte   alkın  t riteye neden itaat etmeleri 

 erektiğini a ıklayıp de lete meşr iyet sağlamaktadır. De let de    na 

karşılık dini  e dini nedenlerle t pl mda öne  ıkmış manevi önderlerle  

dini ilimlerle  ğraşan kişileri k r maktadır  Çi  i  2012, 94, 95). 

2.4.GAZALİ’NİN DİN VE DEVLET GÖRÜŞÜ 

 Her  ağın  yetiştirdiği düşünürler üzerinde önemli etkileri 

 lm şt r. Gazali  i inde   l nd ğ   rta ağ’ın karakterine uygun olarak 

dini  ir dünya  örüşünü sa  nm ş  e   n  eserlerine de yansıtmıştır. 

B ndan d layı  n n düşüncesinin    esini dinin teşkil ettiğini söylemek 

mümkündür. Gazali’ye  öre din duygusu  ıtridir. Din, insan i in zaruri 

bir i tiya tır  ta iatının ayrılmaz  ir par asıdır. İnsan  iman  e a lakı 

ka  le müsait  ir  alde yaratılmıştır. B   akımdan  i  ir insan y kt r 

ki   n n kal inde  e  ikrinde se diği  saydığı  e i adet ettiği bir ilah 

 lmasın. Gazali’ye  öre  inan sız bir insan yoktur ancak inancın niteliği 

 akımından insanlar birbirinden  arklıdır. Söz konusu  arklılık se tikleri 

inancın d ğr   eya yanlış  lmasından ileri gelmektedir  Karakaş  2007, 

52, 53). 

 Siyaset, Gazali’nin genel düşüncesiyle uyumlu bir  i imde  İla i 

Yasa’nın  ükümlerine uygun bir hayat anlayışı i inde kendine yer bulur. 
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Siyaset, Gazali’de  kötülüklerden arınmış ve erdemli fiiller aracılığıyla 

bu dünyadaki m tl l ğa ve ahiretteki k rt l şa ermenin bir yolu olarak 

önemlidir. Hakiki mutluluk ve k rt l ş ancak İla i Yasa’ya boyun 

eğmekle mümkündür (http://www.gazali.net/arsiv/ecdffa5b-2.pdf). 

 Gazali’ye  öre insan  inanan  ir  arlık  ld ğ   i i aynı zamanda 

t pl msal  ir  arlıktır.    t pl m n dini değil ama dinin toplumu 

etkilediği üzerinde durmakta ve din olgusunu, toplumdaki   nksiy nları 

ile a ıklamaktadır. Gazali’ye  öre din  t pl m i inde  arklı   nksiy nlar 

icra eder. T pl   areket etmeyi  t pl ma  ymayı  yardımlaşmayı  diğer 

insanlarla iyi ilişkiler k rmayı hede  edinir.  na  öre  insanlarla iyi 

 e inmek  ancak  e im y llarında  e zar ri i tiya ları  idermede  rtaya 

 ıkan ilişkilerde den eyi k rmakla mümkündür. Hatta Gazali  de let 

idaresine  e  aşkana  ymayı  itaat etmeyi de    ilişkiler kapsamında 

değerlendirir. Gazali  dini  e siyasi  örüşlerini  enelde a lak ile 

ilişkilendirmiştir. A laki a ıdan de letin temel  öre leri  ld ğ n  

  r  layarak  siyasetin  a lak  e din ile  lan ilişkisini  elirtmiştir. 

Gazali’ye  öre din, insanın bu dünyadaki tüm davranışlarını 

anlamlandırmasını  e  ayatta karşılaştığı ahlaki problemlerin 

 özümlerini ortaya k ymaktadır  Karakaş  2007, 55). 

 Gazali’ye  öre dinin nizamı  dünyanın nizamına  ağlıdır. Dünya  

kendisini ebedi bir vatan olarak  örenleri değil  ahirete uzanan bir köprü 

ve bir misafirhane olarak kabul edenleri Alla ’a  laştıran bir  asıtadır. 

Dünyanın nizamı ve imar edilmesi ise insanların  alışmalarıyla mümkün 

olur (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/51776). 

 Gazali’ye  öre siyaset  insanı iyi y la se k eden  ir ilim  lan 

a lakın yakın arkadaşıdır. B  a ıdan iyi  ir idare a laki temeller üzerine 

k r lmalıdır. De let  aşkanı her alanda dini ve ahlaki ilkeler 

 er e esinde yönetim işini yürütmelidir. De let idaresini üstlenen 

http://www.gazali.net/arsiv/ecdffa5b-2.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/51776
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yöneticilerin   alkın a laki  elişmesiyle il ili s r ml l klarının 

  l nd ğ n   akat öncelikle kendilerinin a laki  ir  ayat i inde 

 lmalarının  erektiğini söyler  Karakaş  2007, 58). 

 Gazali’nin siyasal öğretisinin en belirgin özelliği  onun, bir 

yandan siyasal  er ekliğe teslim olarak, kendi zamanının siyasi rejimini 

temellendirirken, diğer taraftan da evrensel bir İslam devleti idealinden 

 az e memiş  lmasıdır. Hilafet ka ramında  bulunan İslam toplumunun 

birliği ideali   ktan par alanmışken  yeni bir birlik tanımı ile bu ideali 

canlandırmaya  alışan Gazali’nin siyasal teolojisi, bu  akımdan idealist 

bir  iz idedir (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/51776). 

 Gazali’ye  öre  de lete  e siyasete i tiya  d y lmasının temel 

se e i zar ri i tiya larını karşılama k n s nda insanların  ir irine karşı 

adil  larak da ranmamalarıdır.  ğer insanlar karşılıklı ilişkilerinde 

adalet ile davranabilselerdi siyasete ve devlete i tiya  da  lmayacaktı. 

Gazali’ye  öre  de let eliyle t pl m n düzenleneceği k rallar dinden 

alınmalıdır. Yöneticinin işle i  insanlar arasında adaleti sağlamak 

 ld ğuna göre     da ancak yapılacak işlerde Alla ’ın  elirlediği sınırları 

 e şartları  ilmekle mümkündür. Alla ’ın  elirlediği sınırları  e şartları 

kapsayan din  insanın  em    dünyadaki  em de a iret  ayatındaki 

k rt l ş n  sağlayan k rallar  e da ranışlar  ütünü  lacaktır. İşte 

Gazali i in din, de let a ısından t pl m  tanzim eden   ertler arasındaki 

 ağları  e ilişkileri düzenleyen   alışmalarını d ğr  y la se k eden  

 ir irlerine  ü en  e itimat aşılayan   k ki  il ilerdir. B n n i in 

a iretin kendisiyle tamamlanacağı dünya  ayatının kuralları dini 

 lacaktır  Karakaş  2007, 63-91). 

2.5.İBN HALDUN’UN DİN VE DEVLET GÖRÜŞÜ 

 İ n Haldun, toplumu,  l ş m n  ve özelliklerini incelemekle 

ilgileniyordu. Siyasi olguyu incelemesi, temel ilgisi olan sosyal olguyu 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/51776
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incelemesinin tabii bir sonucu olarak ortaya  ıkmaktadır. Siyaseti daha 

önce pek   k müslüman düşünürün  özümlediği gibi özel değil  genel 

bir konu olarak  örmüştür  Müca id  1995,192). 

 İ n Hald n’a  öre toplumsal hayat ve düzen  din ve dini otorite 

olmadan da mümkündür. Siyasi otoritenin kabul ettiği  ükümler  

kanunlar veya insanları bir arada tutan asabiyet, toplumsal hayat ve 

düzen i in temelde yeterli bir  aktördür. Dikkat edilirse, yeryüzünde ilahi 

bir dine veya peygambere tabi olanlardansa olmayanlar daha 

  ğ nl ktadır ve devletler ve medeniyetler k rd kları da  örülmektedir. 

Toplumsal değişimin iki aşaması olan bedevi ve hadari  mranlarında 

dinin aldığı  i im birbirinden  arklıdır. Bunun nedeni de bedevi ve 

hadari  mranlarındaki yaşayış  i imlerinin ve  inde yaşanılan fiziki ve 

sosyal  evrenin  arklılığıdır. İ n Hald n’a  öre bedeviler, hadarilerden 

daha dindar, ibadetlerine daha  ağlı  dünyaya daha az düşkün olurlar. Bu 

da   nların tabiata daha yakın  lmaları ve  e im i in gerekli olan zorunlu 

maddelerle yetinmeleriyle alakadardır. İ n Haldun hadarilerde akra alık 

ilişkilerinin zayı ladığı  artan refahla birlikte sosyal dayanışmanın; 

asabiyetin   z ld ğ n  belirtir. Sosyal dayanışmanın   z ld ğ   bu 

ortamlarda din toplumsal  ütünleşmeyi ve meşr laştırmayı sağlayıcı 

etkin bir rol oynar. Bedevilerde sosyal dayanışmayı sağlayan daha   k 

kan  ağına dayalı olan nesep asabiyeti hadarilerde yerini sebep 

asabiyetine  ırakır. İ n Haldun, siyasetin yanı sıra dini alanda  aşarı 

sağlamada asabiyetin de temel bir rol  ynadığını belirtmektedir  Yılmaz  

2004, 78-94). Asabiyet, insanlar arasında tabii olan bir  ağlılıktır. Başka 

bir deyişle asabiyet, insanın herhangi bir nesep ilişkisiyle mensup 

 ld klarına zulme veya yok olmaya karşı sığınması ve  ağlılığıdır. İ n 

Hald n’a  öre bedeviler, aralarındaki bu asabiyet  irliğinden d layı 

üstünlüğü ele  e irmekte  aşkalarından daha  ü lüdürler  Müca id  
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1995, 199-201). İbn Haldun’ n s sy l  iye kazandırdığı en önemli 

ka ramlardan  iri  larak asa iyet ka ramıyla kastettiği anlam, birlik 

ruhuna dayalı kuvvettir. Asa iyet en azından iki ka ramı  irlikte kapsar. 

B nlardan  iri   irlik r      öteki de   irlik r   ndan d ğan k   et  tir. 

B  nedenle asa iyet  em dayanışmayı hem de  ü  sahibi  lmayı i erir . 

İbn Haldun’un asabiyet ka ramı  sosyal  ayatın  ir  k alanında etkili 

 lmakla  irlikte  temelde t pl msal  r pların i  dayanışmasını  e 

 ütünleşmesini i ade eden  ir ka ramdır. Asa iyet i in önemli  lan  

 irlikte  areket etmenin p tansiyelinin me c t  lması  e   n n 

kendisini sürekli  i imde eylem  aline dönüştüre ilmesidir. B  yüzden 

asa iyetin  eşitleri arasında  y  lamada  ir  ark y kt r. Diğer  ir i ade 

ile  arklı köklerden kaynaklanmış  lması  asa iyetin k lekti  aksiy n 

niteliğini değiştirmemektedir.  esep  e se ep  larak asa iyetin  er iki 

şekli de, mücadele mec  riyetinde kalan insan zümreleri i in  ir ener i 

kaynağıdır. De letin k r lması işte    ener i kaynağı ile  lmaktadır. 

De letin   z lması da aynı ener i kaynağının sönmesi s n c nda 

 lmaktadır. Görüldüğü gibi, İbn Haldun’a  öre asabiyetin amacı  devlet 

k rmaktır (Soylu, 2007, 42-48).  

 Böylelikle İ n Hald n’n n din ve devlet  örüşüne  akıldığında 

din olmadan da insanların birlikte yaşaya ileceği ve devletin 

k r la ileceği ortaya  ıkmaktadır. 

 Devleti ve toplumu sosyal bir olay olarak  ören İ n Hald n 

dinamik  ir t pl m  örüşüne  armaktadır. İbn Haldun’a  öre insan 

t pl m n n kökeni insanın s syal  ir  arlık  l ş na dayanmaktadır. Bir 

arada yaşama z r nl l ğ   dayanışma i tiyacından d ğmaktadır. 

İnsanlar d ğanın karşılarına  ıkardığı  eşitli  ü lüklerden k r nmak  e 

 nları yene ilmek i in  ir arada yaşamaktadır. İ n Hald n  t pl msal 

yaşamın insanlar i in z r nl   ld ğ n  tespit ettikten s nra t pl msal 
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yaşamda  erekli  lan  aşka  ir  ns ra da a değinir ki o da bir otoritenin, 

 akimin  erekliliğidir. Ona  öre saldır anlık ve adaletsizlik insanın 

d ğasından kaynaklandığı i in  kendisini denetim altına alabilmesi ve 

insanların birbirlerinin saldırılarından korunmak i in  ücünü sınırlayıcı 

bir  askıya gereksinim   l nmaktadır. Her toplum i in bir yasak 

koyucunun,  ükümdarın z r nl   ld ğ n  ifade etmektedir (Soylu, 

2007, 38-40). 

2.6.İBN TEYMİYYE’NİN DİN VE DEVLET GÖRÜŞÜ 

 İ n Teymiyye’ye  öre insan, ta iatı  ereği medenidir, 

toplanmaya, yardımlaşmaya ve  aşka bireylerle hem  ıkar değişimine  

hem de zararları defetmeye eğilimlidir  Müca id  1995, 168). Buna  öre  

onun düşüncesinde  topluluk i inde  aydalı s n  lar verecek eylemleri 

desteklemek ve emretmek, zararlı s n  lar verecek eylemleri 

yasaklamak i in t pl l ğ n bir idareciye i tiyacı  ardır. Bu idareciye 

itaatin  erekliği  ld ğ n   fakat itaat gibi nasihatin de gerekli  ld ğ n  

vurgular. İ n Teymiyye’ye   öre  Din nasihattır  

(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn_Teymiye#Siyas.C3.AE_d.C3.

BC.C5.9F.C3.BCncesi).  

 na  öre t pl m  alinde yaşamak zorunda olan insan i in bir lider 

veya otorite mutlaka gereklidir. Müslümanlar  devletin tesisinde  öre  

almak z r ndadırlar. T pl m n   z r i inde yaşaması  Alla ’ın emir  e 

yasaklarını  y  lamaya  ağlıdır. Siyaset/Otorite, Alla ’ın emir ve 

yasaklarının hayata  e irilmesi i in bir ara tır  Şa in  2013,  1  .İ n 

Teymiyye’ye  öre İslam’dade let Allah ve kul  akları konusunda adaleti 

sağlamak üzere kamu yararının  er ekleştirilmesinin ve zararların 

kaldırılmasının  erektirdiği gibi  öre ler yapmaktadır  Müca id  1995, 

176). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn_Teymiye#Siyas.C3.AE_d.C3.BC.C5.9F.C3.BCncesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn_Teymiye#Siyas.C3.AE_d.C3.BC.C5.9F.C3.BCncesi
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 İ n Teymiyye’ye  öre bir insanın vacip olan kamu  öre ini 

üstlenirken temel hedefi, bu  öre in  kendisini Allah’a yaklaştıran bir 

ara  olarak kabul edilmesidir. Bu  öre  sayesinde Allah’a ve 

Peygamber’ine itaat ederek emirlik yapmak, insanın Allah’a 

yaklaşmasını sağlayacak en önemli  ns rd r. İ n Teymiyye’ye  öre 

t pl m  alinde yaşamak  ka ınılmaz bir dur md r  e t pl m n  ld ğ  

 er yerde k ralların  lması z r nl d r. İnsanın dünya  e a irette 

 aydası  ancak  ir arada  lma  yardımlaşma  e dayanışmayla  er ekleşir. 

Yardımlaşma  e dayanışma menfaatı celbeder, kötülükleri defeder. Bu 

nedenle insan‚ tabii  larak  yaratılış iti ariyle medenidir. İnsanlar   ir 

araya t plandıklarında   aydalı işleri yapmak  zarar  erecek şeylerden 

 zak d rmak z r ndadırlar. B  nedenle insanın  ld ğ  her yerde, 

kendilerine iyilikleri emreden, kötülükleri yasaklayan amirler  lmalıdır. 

İ n Teymiyye  de letin  arlık nedeni  larak s sy l  ik temelli  ir 

yaklaşımı ön örmektedir.  na  öre de dünya  e a iret saadeti  ir arada  

yardımlaşma  e dayanışma ile  er ekleşir. T pl   aldeyken iyi işlerin 

yapılması  kötü işlerin de en ellenmesi i in  ir  t riteye i tiya   ardır. 

İ n Teymiyye  lideri  Alla ’ın iradesini yeryüzünde yansıtan  taşıyan kişi 

 larak al ılar. İ n Teymiyye’ye  öre  ilayetin  t ritenin amacı  şeriatı 

uygulamak ve ümmeti şeriat üzere yönetmektir. Tüm bunlar  t pl mda 

 ak  e adaletin tesisini sağalamak i indir. İ n Teymiyye düşüncesinde 

din  e de let işleri arasında ente rasy n  e karşılıklı etkileşim  ardır.    

dini alandaki düzenlemelerin  em dünya  em de a iret i in  aydalı 

 lması  dünye i işlerin şeriata  y  n yapılması  ereğini i ade eder. İ n 

Teymiyye’nin anlayışına  öre    tarz  ir  t rite k rmak i in iki  ns r 

 ereklidir:  iri kitap  diğeri demirdir. Kitaptan maksat şeriat  demirden 

maksat  ü tür. Kitap’tan ayrılanı demirle düzeltmek gerekir. İ n 

Teymiyye’ye  öre din ancak, kitap, mizan ve demirle kurulur. Kitap 
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insanlara rehberlik eder, demir ise ona yardımcı olur. Yine kitap 

sayesinde ilim ve din kurulur; mizan sayesinde mali haklar yerine 

getirilir; demir sayesinde kafir ve müna ıklara  erekli cezalar  y  lanır. 

Demir ise yönetici  e askerlerin özel alanı  aline  elmiştir. Kitap dini, 

ibadet alanını; demir ise cihad alanını kontrol eder  Şa in  2013, 620-

625).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİN 

3.1. GENEL OLARAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİN 

 Din olgusunun tarih boyunca t pl mların yaşayışlarında   k 

önemli bir yer  ynadığı  erkes e kabul edilen bir  er ektir. Ul slararası 

ilişkilerde k llanılan kuramlar, kavramlar ve  ünümüzdeki  l slararası 

siyasette hakim olan uygulamalar, biz  nların ş  anda ne kadar evrensel 

 ld klarını düşünürsek düşünelim  aslında A r pa’da uygulanmaya 

 aşlanan ve daha sonra Avrupa devletlerinin dünya ile temasları sonucu 

dünyaya i ra  edilen hukuki ve fikirsel prensiplerden  l şmaktadırlar. 

Özellikle 1648 Westphalia Barışı  ünümüzdeki din ve  l slararası 

siyaset arasındaki ilişkiyi anlamak i in  üyük öneme sahiptir.  

Westphalia Barışı Avrupa'da Katolik ve Protestanlar arasındaki 

 atışmaların d r ğa  laştığı 30 Yıl Sa aşı’nı (1618-1648) sona erdiren 

anlaşmaların kısa olarak ifade edilmiş şeklidir. Her ne kadar  din sa aşı’ 

olarak bilinse de, 30 Yıl Sa aşı aslında din ve reel p litiğin i  i e  e tiği 

uzun süreli bir  atışmaya verilen addır.  Westphalia Barışı egemenlik 

ka ramını k r msallaştırmış  bu a ıdan hem uluslar arası   k k  lar ve 

teorisyenler hem devlet adamları tara ından modern devletler sisteminin 

 aşlan ı  n ktası olarak kabul edilmiştir. Bu tarihi saptamadan din 

 akkında  ıkarılacak s n   a ıktır. Modern devletler sistemi ve 

egemenlik ka ramları d laylı olarak din ve mezhep  l  larının dış 

politika ekseninin tamamen dışına itilmesi üzerine k r lm şt r. 

(Kadercan, 2012, 3-8). 

 Dini, dünya p litikasında giderek etkisi azalan bir  aktör olarak 

 ören al ılamanın  l şmasında ü  temel yanlış  ardır. Birincisi, modern 

zamanda Avrupa’da din  ittik e artarak bir teolojik mesele olarak 

 örüldü. İkincisi  ü üncü dünya m dernleşmesinde  ka ınılmaz olarak 
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dinin etkisinin azalacağı  arsayımının yanlışlığıdır. Bu yaklaşıma  öre  

bilim, teknoloji, sekülerizm ve  ümanizm gibi modern zamana ait 

düşünceler  dini yaklaşımların üstesinden gelecek ve modern zaman 

öncesi düşünceleri etkisi altına alacaktı.   üncü olarak, K münist 

rejimler de dâ il olmak üzere  Karl Mar ’ın  din kitlelerin a y n d r.  

yaklaşımı  Batılı entelektüeller tara ından  eniş kabul  ördü ve 

genellikle bu entelektüeller tara ından yay ın olarak k llanıldı. Bu 

anlayışa  öre  din  ayatın her alanından  ıkarılmalıydı. Ulus devletlerin 

egemen  ld ğ  bir düzende din her ne kadar  l slararası politikada yok 

sayılsa da devletler dini, dış politika aracı olarak kullanmaktan geri 

d rmamışlardır. 

(http://www.ayk.gov.tr/wp-

content/uploads/2015/01/%C5%9EAH%C4%B0N-Mehmet-

ULUSLARARASI-POL%C4%B0T%C4%B0KANIN-RUHU-

D%C4%B0N.pdf). 

3.2. SEKÜLERİZM VE DİN 

 Sekülerizm   atince saec l m sözcüğünden türetilmiştir. Kendi 

zamanına ait  lan anlamına  elmektedir. İlk önceleri    ma 

İmparat rl ğ  döneminde düzenlenen festivallerde söylenen ilahi ve 

ritüeller i in k llanılmış  s nraları ise     dünya  layları ile il ili  lan 

 i iminde k llanılmaya  aşlamıştır. Sekülerizm  dine  e kiliseye  ağlı 

olmayan, ruhbanlara ait olmayan, toplumsal ahlak öl ütlerinin dine ve 

dinlere  öre değil,  üncel yaşama  öre düzenlenmesinden ve 

ayarlanmasından yana  lmaktır. Başka bir anlatımla sekülerizm  aktüel 

ve dünye i s r nların değerlendirilmesinde dinin etkisini dışlamak  e 

dini değer yar ılarına  ağlı kalmaksızın karar vermek, ta ır koymak, 

düşünmek ve sonuca  laşmak anlamlarına gelmektedir (Kara, 2012, 23). 

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C5%9EAH%C4%B0N-Mehmet-ULUSLARARASI-POL%C4%B0T%C4%B0KANIN-RUHU-D%C4%B0N.pdf
http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C5%9EAH%C4%B0N-Mehmet-ULUSLARARASI-POL%C4%B0T%C4%B0KANIN-RUHU-D%C4%B0N.pdf
http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C5%9EAH%C4%B0N-Mehmet-ULUSLARARASI-POL%C4%B0T%C4%B0KANIN-RUHU-D%C4%B0N.pdf
http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C5%9EAH%C4%B0N-Mehmet-ULUSLARARASI-POL%C4%B0T%C4%B0KANIN-RUHU-D%C4%B0N.pdf
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Sekülerleşme ister kişisel inan  anlamında  ister kurumsal pratikler veya 

siyasi otorite anlamında kutsal  lanın dünye i olana yol vermesi, 

k tsalın dünye i olana boyun eğmesidir. Sekülerlik k tsallık atfedilen 

şeylerin sıradanlaşması  ilahi  lanın dünye i olana dönüşmesini ifade 

eder. Sekülerleşme devletin k tsallıktan arındırılması ve modern  ulus 

devlete adanmışlığın ideolojisidir. Başlan ı ta Avrupa düzleminde  daha 

sonra m dernleşmenin etkisiyle dünya genelinde  eşitli tarihsel, 

toplumsal ve entelektüel süre ler sonucunda tecrü e edilen sekülerleşme 

kutsaldan k p ş durumunun ifadesidir 

(https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4

%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE

_D%C4%B0N_). 

 Sekülerleşme ka ramıyla  dini tamamıyla de re dışı  ırakan veya en 

azından dini son derece mar inalleştiren  ir dünyayı   ayatı değerlendirir 

 ale  elmek kastedilmektedir. Sekülerleşme  s sy l  ik  eya psik l  ik 

 ir anlam i ermekte  e    ka ramla kişilerin t pl msal  ayatlarında 

 eya  erdi düşünce  e d y  larında dinin etkin  lma özelliğini 

kay etmesi ima edilmektedir. Sekülerleşme  eya dünye ileşme ka ramı 

öncelikle insanların inan larına atı ta   l n r. Bir t pl m n diğerinden 

da a seküler  ld ğ ndan söz ettiğimiz zaman kastettiğimiz şey    

t pl mda  diğerindekine oranla daha az sayıda kişinin  ayatının dini 

inan larından etkilendiğidir. Sekülerizmi  dünye ileşme  sekülerleşme  

 eşerileşme   ağdaşlaşma  m dernleşme  ya ancılaşma  dünya a iret 

ayrımı  din dünya ayrımı  dinsel  lan  eya dinsellik at edilen  ütün 

değer ve ilkelerin   ireysel  t pl msal  e k r msal yaşamın dışına 

itilmesi  sadece    dünyayı yaşana ilir ka  l edip  aşkın  lanla  eya öte 

https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
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dünyadan ilişkiyi k parma temeline dayalı  insan merkezli düşünme  e 

yaşama  i imi olarak özetleye iliriz  Özden  2005, 7-9). 

 Sekülerleşme  özellikle m dern sanayi t pl mlarında dinsel 

inan ların  pratiklerin  e k r mların t pl msal önemlerini yitirdikleri  ir 

süre tir. Sekülerizm   ir düşünce akımı veya bir hayat tarzı olarak 

Protestan ülkelerde  dinin dünye ilikle olan  er türlü aksiy nla 

 ağlantısı kesilerek  dinin özelleştirilmesi  yani dini  ireysel  ayata 

 a ale edip   ayat ile s syal  ağı kalmamış bir ritüeller ve inan lar 

kompleksi  haline getirilmesi  layı olarak  örüle ilir. Sekülerizm  dinin 

sosyal yapıdaki  t rite  e  e erliliğini yitirmesi  d ğaüstü  layların ta ii 

 e dünye i  laylarmış  i i al ılanması  insan aklının dini  e meta izik 

 ağlardan k rtarılması  dinin  ir  icdan meselesi  aline  etirilmesidir. 

Ge mişten  ünümüze sekülerin anlamı sürekli  ir değişme arz 

etmektedir ama sürekli  lan  ir karaktere de sa iptir. Her zaman a ık  ir 

şekilde dini  lanın karşıtı anlamına gelmektedir (Ekinci, 2006, 6-10). 

 Din bilimleri a ısında yapılan incelemelerde Batı t pl mları 

genellikle seküler olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak Batı 

t pl mlarında resmi din dayatması mevcut değildir ve din öz ürlüğü  

yani bireyin istediği dine inanma veya herhangi bir dine inanmama 

öz ürlüğü  mevcuttur. Tarihi  akımdan da,    ünün t pl mları gerek 

 ünlük hayatta gerekse hayat  örüşü a ısından dinin emir ve yasaklarına 

ve dini etiğe eskiden  ld ğ  kadar  ağlı değildir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Sek%C3%BClerizm#Sek.C3.BCler_Devlet

). 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sek%C3%BClerizm#Sek.C3.BCler_Devlet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sek%C3%BClerizm#Sek.C3.BCler_Devlet
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3.3. MODERNLEŞME VE DİN 

 Modernlik Avrupada bilimsel devrim ve sanayileşme gibi  eşitli 

süre lerin  aşlattığı   k yönlü yenilenmeye denir.  Modernlik tarihi  arka 

planı İstan  l’un fethi  aşlayan yeni  ağ ve yeni dünyanın keş ine 

dayanan, sanayi devrimi ile s n  lanan bir süre tir. Modernlik akıl ve 

bilginin mutlak  ld ğ  yeni zaman ve mekanı olumlayan, kendinden 

önceki dönemi insanın d ğa tarih ve topluma egemen  lmadığı ilkel 

dönem olarak tanımlar. Avrupadan dünyaya yayılan modernlik 

aydınlanma düşüncesinin bir sonucudur. Aydınlanmacılar kendilerini 

yeni yapıların  l şt r c ları  eski yapıların da  narıcı ve iyileştiricileri 

olarak  örürler. Modernizmin dine  akışı belli ilkelere dayanır. Bu 

ilkelerde bilim temel öznedir. Bütün  akış a ısı bilim ve bilimsel metot 

temellidir 

(https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4

%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE

_D%C4%B0N_). 

 Din s sy l  isi literatüründe m dernleşme ile sekülerleşme 

arasında  ld k a yakın  ir ilişki  ld ğ   e    ilişkinin tekdüze  lmaktan 

ziyade karmaşık  ir  örünüm ser ilediği kabul edilmektedir. Çünkü 

modernlik, dine ait olan bir alanda kendisi i in  ir yer a mak istiy rd . 

M dernleşme  e din ilişkisi akla sekülerleşme s r nsalını getirmekteydi. 

Modernlik, 17. yüzyılda Avrupa’da  aşlayan  e s nra tüm dünyayı etkisi 

altına alan t pl msal yaşam  e ör ütlenme  i imidir. M dernlik  er 

şeyden önce t pl msal  arklılaşma ile karakterize  l r. M dernleşme 

sürecinde değişimin  ızının  e kapsamının artmış  ld ğ n   elirten 

s sy l  lar   eleneksel dünyadan m dern dünyaya  e işi   ğ  zaman 

 arklılaşma  e   nksiy nel  zmanlaşma kavramlarıyla iza  etmeye 

 alışırlar. M dernliği  elirleyen temel karakteristiklerden  irisi  

https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
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rasy nelliktir.  asy nellik  düşüncenin aklileştirilmesi  yani dünya 

 akkında düşünürken d y  ların işe karışmasından sakınmaktır. 

 asy nelleşme, hem göreli olarak d y  lardan  ağımsız  ir  ilişsel 

t t m   em de düşünürken d y  sal sem  lizmden   k mantığın 

k llanımını dile  etirmektedir. Ayrıca sekülerizmin önünü a an 

m dernleşme  Müslüman ülkelerde dine karşı yay ın  ir kayıtsızlığa 

neden  lmamış  dine olan  ağlılığa  enelde zarar  ermemiştir. 

M dernleşme   eşitli İslam ülkelerinde  arklı derecelerde  l şm ş  e 

dini i adetleri etkilemiştir ama  eleneksel dini yapı  yaşayan kültürde 

 arlığını sürdürmüştür. Din  a lakı  e s syal  irliği korumada en  üyük 

r lü  ynamıştır (Ekinci, 2006, 15-19). 

 M dernitenin diğer s n c  da dünye ileşmedir. Dünye ileşme  

s nd ğ  yaşam tarzı  e eylem anlayışında  Tanrı düşüncesine  

ölümsüzlük  ikrine ya da öte dünya ka ramına  aş  rmayan  dini  i  ir 

şekilde işe karıştırmayan yani dinden  ağımsız  lmak d r m nda  lan 

 ir yaşam  else esidir. Dünye ileşme ayrıca dini düşüncenin  

 y  lamanın  inan  ve k ralların toplumsal anlam ve önemini yitirmesi 

sürecine verilen isimdir  Alkış  2013, 94). D layısıyla modern toplum 

de amlı bir değişim süreci i indedir 

(https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4

%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE

_D%C4%B0N_). 

3.4. KÜRESELLEŞME VE DİN 

 Din s sy l  isi alanında  ir diğer önemli  elişme küreselleşmedir.  

Dinin küreselleşmesi üzerine yapılan araştırmaların   ğ  p litik İslam  

 ü enlik  e terörizmle ilişkilendirilerek yürütülmüştür. Bu konular, 

politik küreselleşmenin  eleceğinin k tsal  e siyasal e emenlik k n ları 

üzerin- de  iderek artan  atışmalar etra ında dönüp d racağını sa  nan 

https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
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H ntin t n’ın  medeniyetler  atışması  tezinin bir de amı olarak 

 örüle ilir 

(https://www.academia.edu/29939870/Din_ve_%C3%87a%C4%9Fda%

C5%9F_Sosyolojik_Teoriler_%C3%87eviri_). 

 Küreselleşme; hem dünyanın kü ülmesine hem de bir  ütün 

 larak dünya  ilincinin  ü lenmesine  önderme yapmaktadır.  Dünyanın 

kü ülmesi  artık dünyada  l p  itenlerden k laylıkla  a erdar  lmak  e 

karşılıklı etkileşimi anlatmaktadır. B  d r m  insanı kendi ülkesi dışında 

tüm dünyayla ilgili hale getirmekte  e  ir dünyalılık  ilinci 

 l şt rmaktadır. 

(http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf). 

 Küreselleşme c ğra i sınırların  toplumsal kurum ve kültürün 

kısıtlamalarının azaldığı  bilginin dünyada d laşım ve  laşımının 

 ızlanıp k laylaştığı süre  olarak değerlendire iliriz. İletişim devrimi ile 

dünya yeni bir sürece  irmiş  toplumsal yapılar birbirlerinden daha   k 

etkilenmeye ve haberdar olmaya  aşlamıştır. Din ve küreselleşme 

ilişkisi  küreselleşmenin iki temel  l şt r c s  kapitalist sistem ve kitle 

iletişim devrimi  er e esinde ele alınmalıdır. Kapitalist sistemin son 

sa  asını temsil eden küresel ekonomik sistem, bir   k toplumda dini 

nitelikli sosyal hareketler üzerinde etkili  lmaktadır. Yine kitle iletişim 

teknolojisindeki  elişmeler dini hayatta canlanmalara, yeni dini 

hareketlerin d ğmasına ve dünyanın  arklı  öl elerindeki dini anlayış ve 

hareketleri birbirine yaklaştırarak  enzeştirmektedir. Küreselleşme 

süreci, günümüzdeki dini hareket ve düşüncelerin  yöntemleri ve işleyiş 

mekanizmaları üzerinde etkin  lmaktadır. Küreselleşme uluslar arası 

ilişkilerde de giderek önemli bir  aktör olan dini öne  ıkarmaya 

 aşlamıştır. Bu  ağlamda diğer dini geleneklerde  ld ğ  gibi İslami 

https://www.academia.edu/29939870/Din_ve_%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F_Sosyolojik_Teoriler_%C3%87eviri_
https://www.academia.edu/29939870/Din_ve_%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F_Sosyolojik_Teoriler_%C3%87eviri_
http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH2008.pdf
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canlanma,  atılı akademisyen, siyaset i ve medya tara ından Siyasal 

İslam’ın hatta köktenciliğin yükselişi olarak resmedilmiştir. 

(https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4

%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE

_D%C4%B0N_). 

 Küresel bir dünyaya  e ildiğini savunan araştırmacıların 

metinlerine  öre küresel alan ve şartların  ereği olarak din ve siyaset 

birbiriyle  ağlantılıdır. Din, küresel şartların uygulanma yöntemi olan 

siyasete uyum  österdiği sürece bir değer ifade eder. Bunun dışındaki bir 

din anlayışı  aşırılığın bir  öster esi sayılır. Çünkü küresel şartların 

 eslendiği fikri zemininde din, halk katında durumu meşr laştıran bir 

ara tır (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/51746). 

3.5. LAİKLİK VE DEVLET 

 Laiklik, bir siyasal ör ütlenme  i iminin siyasi-hukuki ilkesi ya 

da niteliğidir. Laiklik, felsefi ya da metafizik bir doktrin, bir dünya 

 örüşü veya ontolojik ve etik bir sistem değildir. Tarihsel kökenlerini 

Batı düşünce ve  y arlığının  elişim sürecinden alan, siyasal toplumun 

ör ütlenmesine yol  österici bir ilkedir. Laiklik  arklı din ve mezheplerin 

 ld ğ  kadar,  arklı düşünce ve kimliklerin de bir arada,  arış ı ve 

öz ürlük ü bir ortam i inde var olabilmelerinin mekanizmasını kurma 

 a asını ifade eder. Ayrıca laiklik, dindarların  ld ğ  kadar dinsizlerin 

de kamu  ücünün  ü encesi altında huzurunu sağlamaya yönelik bir 

ilkedir. Laik devlet, toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk k rallarını 

belirli bir dinin gerekliliklerinden hareketle değil  insanların değişken 

i tiya ları i in yerel ve evrensel düzeyde akılcı yoldan üretilmiş 

 özümlerden yararlanarak  l şt r r. Aynı zamanda laik bir devlet, dini 

  ğ lc l ğ n k r nması i in din ve vicdan öz ürlüklerini  ü ence altına 

almaktadır. Farklı din ve mezheplere karşı eşit mesafede d rmalıdır. 

https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
https://www.academia.edu/12642059/TOPLUMSAL_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_S%C3%9CRE%C3%87LER%C4%B0NDE_D%C4%B0N_
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/51746
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Anayasal bir ike olarak laiklik pozitif hukukun konusudur. Buna  öre  

kimse dini inan larından d layı  askı altına alınamaz. Görüldüğü gibi 

laiklik, demokrasi i in de bir ön k ş ld r  Türköne  2014, 458,459). 

 Laiklik nedir? Sorusuna bir cevap verecek olursak, Laiklik; 

yönetimin  p litikanın  eğitimin  devlet yönetimi ve toplum  ayatının  

hukuk k rallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır şeklinde 

tanımlaya biliriz. Laiklik, dinsel etkinliklerin, devlet, fikir ve ekonomik 

yaşamdan ayrı olarak ele alınmasını  devletin dinsel esaslara ve  üce 

dayanmamasını   ücünü d ğr dan d ğr ya ulustan almasını ön ören bir 

ka ramdır. Laiklik dünyayla ilgili işleri ve otoriteyi dinsel işlerden ve 

otoriteden ayırmaktır. Devlet, gücünü ulustan aldığından  en  üyük 

dünye i otoritedir. Bu yönden laiklik, dinin diğer dünyayla ilgili 

k r mları kontrol etmemesi ve dinin yalnız dünyayla ilgili etkinliklerin 

ötesindeki   er ek dinsel hususlarla ilgilenmesini sağlayan  dinin  akkını 

dine, devletin  akkını devlete veren bir ka ramdır. Laiklik, aynı 

zamanda, vicdan öz ürlüğü ile  aşka inan  ve kanaatlere karşı 

  ş örüyü   öylece her tür  ağnazlığa karşı  lmayı da i erir. Laiklik, 

ister d ğal  isterse toplumsal olsun, her tür olay ve olgu karşısında nesnel 

bir tutum takınmak   i  ir etkiye, önyar ıya kapılmadan   er eği  ld ğ  

gibi al ılayıp tara sız olarak incelemektir   Çınar  2005, 59). 

 Din  e de let işlerinin birbirinden ayrılması anlamında olan 

laiklik, din ve vicdan  ürriyetinin teminatı  lması iti ariyle önemli  ir 

ka ramdır.  aiklik sisteminde de let  e din  ir irlerine  ağlanmaz 

 Çe ik  2015, 84,85). Laik bir devlette din k r mları devlet 

  nksiy nlarını  öremediği gibi, devlet k r mları da din   nksiy nlarını 

ifa edemez. Yani laik devlet, gerek dine  ağlı devlet, gerek devlete  ağlı 

din sistemlerini reddeden, din ve devlet işlerini alan olarak birbirinden 
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tamamen ayıran bir yönetim sistemidir (https://eksisozluk.com/laik-

devlet--1281910). 

 Uluslar daha  ü enli bir gelecek i in kalkınmak z r ndadırlar. 

Kalkınmada  ağımızın belirleyici  ns rları  ekonomi, sanat, hukuk, 

siyaset, eğitim gibi k r mların  elişmesidir. B nların  elişmesi ve 

toplumsal re a ın yükselmesi bilim ve demokrasideki  elişmeye 

 ağlıdır. Kalkınma  bilim ve demokrasiyi i selleştirme  a asıdır. Bunlar 

ise ancak ve ancak, öz ür ortamlarda  elişe ilir. Bu öz ürlüğün temel 

 ü encelerinden biri de laikliktir. Laiklik ise laik bir eğitimle yerleşe ilir 

 Çınar  2005,55). 

3.6. AVRUPA ÜLKELERİNDE DİN DEVLET İLİŞKİSİ 

 Din ve devlet ilişkileri eskiden beri devlet ve toplum ilişkilerinin 

en kritik ve tartışmalı alanlarından birisini  l şt rmaktadır. Bu konunun 

hassasiyeti, her toplumun kendi i  dinamikleri ve k ş llarına bağlı 

olarak değişmektedir. Günümüzde dünya  y  lamalarına  akıldığında  

bu konuda  özüm olabilecek tek bir modelden söz etmenin mümkün 

 lamayacağı a ık a ortaya  ıkmaktadır. Ancak yine de ülkelerin 

  ld kları  özümler diğer ülkelere ilham verebilmektedir. Bu yüzden 

sosyal bilimlerde özellikle son yıllarda karşılaştırmalı  alışmalar giderek 

önem kazanmaktadır. Din ve devlet ilişkilerine dair literatürde genellikle 

 din ve devletin ayrı  ld ğ  m del  ve  din ve devletin ilişki i inde 

  l nd ğ  m del  şeklinde kabaca özetlene ilecek ikili bir ayrım 

yapılmaktadır. Ancak, bu kaba tasnif, yelpazenin  arklı tondaki 

renklerini a ıklamakta yetersiz kalmaktadır. Din ve devletin ayrı  ld ğ  

model de kendi i inde  ir  k alt gruba ayrılmaktadır  din ve devletin 

iş irliği i inde   l nd ğ  model de kendi i inde  ir  k alt sını a 

ayrılmaktadır. Bu alt  r pları  ir  k akademisyen kendi 

değerlendirmesine  öre  arklı şekillerde isimlendirmektedir. Burada bu 

https://eksisozluk.com/laik-devlet--1281910
https://eksisozluk.com/laik-devlet--1281910
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tasniflerden bahsedip ülke örneklerine  e ilecektir.  Şencan  2011, 1). 

Almanya’daki din ve devlet ilişkisi ile konumuza  aşlayalım.  ü  s  82 

milyonu bulan Almanya’da,  atandaşların dinlerine dair herhangi bir 

resmi istatistik t t lmamaktadır. Sadece,  eşitli kaynakların tahminleri 

  l nmaktadır. Çeşitli tahminleri derleyerek bir araya getiren Amerikan 

Dış İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2010 Dini Öz ürlükler  ap r ’na 

 öre Almanya’da yaklaşık 25,2 milyon Katolik, 24,5 milyon Protestan, 4 

milyon Müslüman  200 bin Yahudi   l nmaktadır. Tahminlere  öre  

yaklaşık 28 milyon kişinin herhangi bir dini  ağlantısı yoktur ya da kayıt 

altında olmayan dini gruplara üyedir  

(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/). 

Müslümanlara ait 2.600 ibadet yeri bulunmakta olup   nların 150’si 

camidir ve 100 tane daha cami yapılması planlanmaktadır. Almanya’da 

Hıristiyanlık   3. yüzyıldan itibaren etkili olmaya  aşlamış  özellikle Orta 

Çağda tüm ülkeye hakim bir din  lm şt r. Bu dönemde Katolik 

Kilisesinin dünye i  ücü  ld k a fazla idi. Ancak, özellikle Reform 

hareketleri ile sarsılan kilisenin  ücü 1803 tarihli bir kanunla 

sınırlandırıldı. Özellikle Kilisenin mal arlığına getirilen ciddi 

düzenlemeler kilisenin  ücünün sınırlanmasında önemli rol  ynadı. Yüz 

yıldan fazla bir süre Almanya’da devlet ve kilise ilişkilerinin  er e esini 

bu kanun  izdi. 1919 yılında kabul edilen Weimar Anayasası ise, devlet 

ve kilise ayrılığı temeli üzerine k r lm şt r. Bu Anayasanın din ve 

devlet ilişkilerine ilişkin  ükümleri  mevcut 1949 tarihli Anayasaya da 

aynen aktarılmıştır. Almanya’da Anayasadan sonra din ve devlet 

ilişkilerini belirleyen en önemli ikinci metin 1933 yılında Katolik 

Kilisesi ile devlet arasında imzalanan ve  l slararası antlaşma  ükmünde 

olan Alman K nk rdat’ıdır. Bu Konkordat, kiliseye daha fazla bir kamu 

 örünümü  akkı vermektedir. Özellikle, televizyon ve radyo 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/
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yayınlarında  azı imtiyazlara sahiptir. Ayrıca  yine bu Konkordat 

hükümlerine  öre Kilise bir   k kamu kurumunun denetim  r anlarına 

temsilci verme  akkına sahiptir. Din öz ürlüğü Anayasanın 4. 

maddesiyle tanınmış ve garanti altına alınmıştır. Bu öz ürlük  inan   

iman, ideoloji öz ürlüğünü kapsar ve d k n lmazdır. Dini  y  lanması 

da garanti altına alınmıştır. Ceza Kanunu’na  öre  inan ları  dini 

t pl l kları ve ideolojik  r pları aşağılamak s  t r. Kamu düzenini 

bozmaya yönelik bir hakaret, ü  yıla kadar hapis ve para cezası ile 

cezalandırıla ilir.  Şencan  2011, 5,6). 

 Kısaca  akkında k n şacağımız bir diğer ülke A  st ryadır. 

Avusturya’da 1867’den beri din ve devlet ayrıdır. Devlet ve  askın unsur 

olan Katolik Kilisesi arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere 1934 yılında 

bir Konkordat imzalanmıştır. Ancak Nazi işgali döneminde bu 

Konkordat askıya alınmıştır. Daha sonra 1957 yılında Hükümetin aldığı 

bir kararla bu K nk rdat’ın  e erliliği ilan edilmiştir. Bu Konkordat 

 ünümüzde hala  y  lanmaktadır  Şencan  2011, 13). 

 Avrupa Birliği’nin de din-devlet ilişkisinde bir tutumu ve bu 

ilişkiye etkisi  lm şt r. Şöyleki  Bel ika  Avrupa Birliği'nin 6 kurucu 

üyesinden biriydi. Bu nedenle Bel ika’ya yönelik özel bir adaptasyon 

süreci söz konusu  lmadı. Zaten din-devlet ilişkisi AB nazarında ulusal 

bir mesele olarak  örülür. Ancak dinlerle diyalog da bir Avrupa 

p litikasıdır. Bu konuda Avrupa Konseyi nezdindeki en önemli rehber 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Amsterdam Antlaşması’nın 11 

n maralı deklarasyonu, Avrupa Birliği tarihinde ilk defa dini cemaatlerin 

yasal konumunu d ğr dan bir şekilde ele alır. Buna  öre  A r pa 

Birliği  kilise ve dini k r mların veya üye ülkelerdeki dini t pl l kların 

ulusal hukuk  er e esindeki statülerini tanır  onlara önyar ıyla bakmaz. 

Birlik, aynı şekilde  felsefi  r anizasy nların veya inan  temelli olmayan 



69 

 

diğer organizasy nların statülerini de tanır . 11 n maralı deklarasyon, 

hem Ulusal hukukun hem de dinlerin Avrupa düzeyindeki  arlıklarına 

vurguda bulunur  Köse  Kü ükcan  2008, 111). 
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SONUÇ 

 Bu  alışma din ve  l slararası ilişkiler arasındaki etkileşim 

 akkında ş  temel soruyu tartışmaya a mayı ama lamıştır. Bu soru şöyle 

özetlene ilir: Ul slararası ilişkiler ve din arasındaki ilişki nasıl 

tanımlana ilir? Dış politika analizinde din olgusunun ciddiye alınması 

ancak 11  ylül s nrasında  er ekleşmiştir. An iti arıyla  din ve dış 

politika ilişkisi  akkında emin  ld ğ m z tek şey  elimizde  enüz yeterli 

derecede veri ve araştırma  lmadığıdır. Uzun vadede yapılması gereken 

bu konudaki araştırmaların desteklenmesidir. Kısa vadede ise din ve 

uluslararası ilişkiler arasında etkileşimi ilgilendiren konulara  d y  sal  

değil  rasy nel  bir şekilde yaklaşmakta fayda  ardır. Aynı zamanda, 

özellikle siyaset ilerin ve siyaset y r mc larının  konu ile ilgili ortaya 

atılan iddialara ve ar ümanlara  şüpheci  ve temkinli bir şekilde 

yaklaşması da   k önemlidir. Din olgusu, siyasete karıştığında toplumlar 

arasında  azı hassasiyetler  yandıra ilir; tarih bize  l slararası siyaset ve 

din olgusu birbirine karıştığında ortaya  ıkan toplumsal tepkilerin daha 

  k olumsuz  ld ğ n  söylemektedir. Bu  akımdan hem y r mc ların 

hem de dinleyicilerin bu hassas konuya  ilin li bir şekilde yaklaşması 

gerekmektedir.  

 20. yüzyılın  rtalarından itibaren Amerika’nın  arklı sekülerleşme 

tecrübesi,   üncü Dünya ülkelerinde sekülerleşmenin ka  l  örmemesi 

 e yeni  elişen dem krasilerde dinin etkin r l  ynadığı alternati  

m dernleşme süre leri  ünümüzde dinin p litik aktör  larak  ündemin 

merkezinde yerleştiğinin  öster eleridir. M dernizm k n s na 

 eldiğimizde     k n ya  eşitli a ılardan  akılmaktadır. M dernite 

pr  esinin temelinde rasy nelleşme  e yaşam alanlarının ayrışması yani 

 arklılaşma  ardır. Da ası m dernliğin  indir eyici  üni  rm  e   y r an 

 ir rasy naliteye sa ip  ld ğ  ve bu rasyonaliteyle hem dünyayı hem de 
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insanı neredeyse sadece akılla ka ranan  ir nesneye dönüştürdüğü 

söylenilmektedir. Diğer tara tan Aydınlanmadan    üne kadar süre elen 

m dernleşme anlayışının insanlığa  i  de iyi şeyler  etirmediği  atta 

insanlığın elinden  ir  k temel değerlerini aldığı düşünülmektedir. 

Batı’da t pl mlar m dernleşirken  i  irisi  izim  i i  eleneksel 

kimliğini tamamen yerinden söküp atmamıştır. B ndan d layı Türk 

t pl m   ir kimlik krizi yaşamaktadır. B n n nedeni ise  ne d ğ l  ne 

 atılı, ne köylü ne kentli  ir t pl m  lmayışımız  e iki arada  ir derede 

kalışımızdır.  

 Klasik sosyolojinin sekülerleşme paradigması ile olan ilişkisini 

yeniden  atırlayacak olursak  iz isel ve ilerlemeci bir akış i inde 

toplumlar  ızla dinden  zaklaşmaya ve dini emir, öğreti ve 

sınırlamalarından  ağımsızlaşmaya  laşacaklardı.  ld k a normatif bir 

anlam yüklenerek  dünye ileşme  olarak Türk eye aktarılan bu kavram, 

dinden  zaklaşma ve dinin değerinin azaltılması olarak anlaşılsa da 

bunun Hıristiyanlık tarihi i inde en yakın referans n ktası Katolik 

Kilisesi değil   r testanlık  lacaktır. Çünkü teolojik olarak  seküler  ile 

en fazla temas kuran öğretiler   r testanlık mezhebinde yer almaktadır. 

 r testanlık ile ilişkilendirilen sekülerleşme sürecinin XX. yüzyılın 

 rtalarına kadar dinden arınma  ağlamında tasarlandığı şekilde  eliştiği 

düşünülmüştür. Pek   k Avrupa ülkesinde  özellikle de Protestan 

mezhep tara tarlarının y ğ n  ld ğ  ülkelerde kiliseye gitme 

eğilimindeki azalma sekülerleşmenin somut ve bilimsel kanıtı olarak 

sun lm şt r. Ancak, metnin  aşında ifade edildiği gibi, bu kanıta inanan 

pek   k sosyologun birbiri ardınca sekülerleşme seyrine dair ön örü 

kabullerinde 

yanıldıklarını itiraf etmişlerdir. 
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 İslam siyaset düşüncesinin  ünümüzde anlaşıla ilmesi  erşeyden 

önce siyasi tecrü e  e literatür ile sa i   e sağlıklı  ir irti atın 

k r lmasını  erekli kılmaktadır. Tari i  e disiplinli yanılsama i indeki 

 ryantalist  alışmalar bu birikimi anlama hususunda sadece önümüze 

ciddi engeller  ıkarmakla kalmamakta, ayrıca eksik  e yanlış 

anlaşılmalara da neden  lmaktadırlar. Tari i yanılsama i inde  lan 

yaklaşımlar  Avrupa’da yaşanmış   s si  ir tecrü eyi  enelleştirerek 

İslam siyaset düşüncesine yaklaştıkları i in    düşüncenin  enel 

karakteristiğini kaybetmeden zaman i indeki değişime ce ap  ere ilme 

imkanı sağlayan  e en önemli özelliklerinden  irisini  l şt ran katiyyat 

 e zanniyyat ayrımını  ark etmekte z rlanmaktadırlar. Diğer taraftan, 

disiplinli yanılsamanın önümüze  ıkardığı en  üyük engel yanılsamaya 

düşen araştırmacıların s syal  ilimlerin kendine  as mantık  e ayrışması 

ile İslam siyaset düşüncesini ele almalarından d layı il ili metinleri 

incelerken se ici da ranmaları  e   n n s n c nda    metinlerin 

resmettikleri  er e eyle örtüşmesi mümkün  lmayan yanlış  ıkarımlarda 

  l nmalarıdır.  

  Maverdi’de devlet anlayışı  siyasi  er ekliğin İslam hukuku 

a ısından y r mlanması ve yönlendirilmesi şeklinde ortaya k nm şt r. 

O eserinde İslam toplumunun siyasi  ayatına  irmiş müesseseleri İslami 

prensipler ışığı altında yeniden yorumlamaya ve ahlaki denetim altına 

almaya gayret sarf etmektedir. Onun ortaya k yd ğ  devlet anlayışı ve 

yapısında hukukun belirleyici r lü ağırlık taşımaktadır.  arılan her 

hüküm ve s n   İslâm hukuku  er e esinde ele alınmaya  alışılmış  

teori bu temel prensip üzerine inşa edilmiştir. İmamet müessesinin 

şeriatın bir  ereği  ld ğ  fikri, hukuk-devlet ilişkisini a ık bir surette 

ortaya k ymaktadır. 
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 Gazali’ye  öre dinin uygulamayla ilgili  ükümlerinin sosyal 

hayatta düzenli olarak yerine getirilebilmesi ve  öylece dünya ve ahiret 

m tl l ğ n n elde edilebilmesi i in bir devlet  aşkanı se mek hem 

aklen hem de dinen bir gerekliliktir. Çünkü sosyal  ayatın düzeni ancak 

bir devletin  arlığı ile  er ekleşir. 

 Farabi, erdemsiz devletlere de let adı  erilmesinin  y  n 

 lmadığını vurgular. Çünkü bu toplumlarda insanın d ğal amacına 

yönelme y kt r  e    yüzden tam  ir düzen  e düzenin sürekliliği  i  ir 

zaman  lanaklı değildir. Bu a ıdan Farabi’nin erdemli ve erdemsiz 

toplum ayrımının en önemli yönü   il isiz    z lm ş  değişmiş  e 

sapkın  larak nitelediği t pl mların  i  irinde  i  ir zaman   er ek  ir 

 irlik  e dayanışmanın  lamayacağını belirtmesidir. 

 Günümüzde din ve siyaset ilişkisi  ündem konusu  lmaktadır. 

Uluslararası iliş iler  er e esinde de din ve siyaset ilişkisi önemli bir 

konuma sahip  lmaktadır. 
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