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Ġslam, inananlara Hz. Peygamber‟den sonra giderek geliĢen ve güçlenen
medeniyet kurma imkânı vermiĢtir. Hicaz‟da doğan ve Ortadoğu merkezli olarak
Asya içlerine, Kuzey Afrika ve Endülüs‟e, Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan
geniĢ bir coğrafyaya hâkim olan bu medeniyet, asırlarca insanlığa önderlik
etmiĢtir. Müslümanlar, kurmayı baĢardıkları bu medeniyetleri ve güçlü sosyopolitik müesseseleri ile tarihi süreçte karĢılaĢtıkları problemlerin üstesinden
gelmeyi bilmiĢlerdir.
Ancak XVII. asırdan itibaren denge Müslümanların aleyhine bozulmaya
baĢlamıĢtır. Yeni coğrafi keĢiflerin neticesi sömürülen topraklarla birlikte gelen
maddî zenginlik, Rönesans ve reform hareketleriyle uyanan ve sanayi devrimini
gerçekleĢtiren Hristiyan Batı‟ya karĢı Ġslam

âlemi gerekli yenilenmeyi

gösteremediği ve çağa ayak uyduramadığı için geride kalmıĢtır.
XVIII. asırda bunun farkına varılarak çeĢitli tedbirler alınmıĢ olmasına
rağmen çöküĢ önlenememiĢ, devam etmiĢtir. XIX. asırda Ġslam âleminin değiĢik
bölgelerinde dinî uyanıĢ ve ihyâ hareketleri baĢlamıĢtır. Müslüman âlimler ve
aydınlar bir taraftan bu geri kalmıĢlığın sebeplerini ve çözüm yollarını araĢtırıp, bu
çözümleri uygulamak için siyasî teĢebbüslerde bulunurlarken, diğer taraftan
Batı‟da yeni geliĢen felsefî ve ideolojik doktrinlere karĢı Ġslam‟ı müdafaa
gayretine düĢmüĢlerdir. XIX. asırda görülen ve giderek Ġslam‟ın ideolojik bir tavra
dönüĢtüğü bu dinî hareketlilik ve dinî akımlar farklı isimlendirmelere ve-veya
tasniflere tabi tutulmuĢlardır.1
Osmanlı Devleti de dönemin en büyük Ġslam ülkesi olması, demografik
yapısı bakımından farklı din mensuplarını bünyesinde barındırması ve Batı‟yla
direkt iliĢkiler içinde bulunması gibi nedenler ile2 bu dinî hareketliliği bünyesinde
-bilhassa Ġstanbul merkezli olarak- önemli ölçüde yaĢamıĢtır. Bununla birlikte
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sosyo-politik geliĢmeler: Osmanlı Devleti‟nin yıkılıĢı ve Millî Mücadeleden sonra
Anadolu‟da yeni bir Türk devletinin kuruluĢu Ģeklinde tezahür etmiĢtir.
Modern ulus-devlet niteliğine sahip Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasıyla
beraber, yeni rejim kendi sistem ve idare tarzına uygun politikalar üretmiĢtir. Bu
bağlamda XX. yy‟ın baĢlarında Türkiye‟de bürokrasi, aydınlar ve âlimler arasında
taraftar bulan Türkçülük ve Batıcılık fikirleri resmî ideoloji tarafından
benimsenmekle birlikte, Ġslamcılık fikri kabul görmemiĢ3; bu fikir idarî, hukukî ve
eğitsel düzenlemeler ile bertaraf edilme cihetine gidilmiĢtir.
ġ. Mardin, yeni rejimin bütün çabalarına rağmen dinin Cumhuriyet
döneminde varlığını sürdürdüğünü ifade edip, bu sürekliliğin üç odak noktasını
tespit etmektedir: Kültür muhafazakarlığı, tarikatlar, dini modern toplumlarla
bağdaştıracak, aynı zamanda onu yeniden canlandırmayı hedefleyen akımlar4. Biz
bu çalıĢmamızda ikinci odak noktasını, yani tarikatların ve tarikat benzeri dinî
örgütlenmelerin

Cumhuriyet

dönemi

Türkiye‟sindeki

dinî

ve

sosyal

fonksiyonlarını analize gayret edeceğiz. Burada tarikat benzeri örgütlenmelerden
maksadımız; tarikat kökenli olan veya sufî düĢünceden ve tarikatlardan etkilenen
fakat klasik tarikat yapısına sahip olmayan ve-veya sosyo-politik Ģartlar
muvacehesinde tarikat örgütlenmesinden farklılık arz eden ve kendilerini „tarikat‟
olarak nitelemeyen, günümüzde daha çok “dinî cemaatler” diye tavsif edilen dinî
gruplardır.5
Tasavvufî düĢüncenin kurumlaĢmıĢ hali, diye tarif edebileceğimiz
tarikatların XII-XV. asırlar arasında teĢekküllerini tamamladıkları ve Ġslam
toplumunda önemli iĢlevlere sahip oldukları bilinmektedir. Osmanlılarda tarikatlar
çoğunlukla devletle barıĢık kalmakla birlikte zaman zaman resmî kontrolden uzak,
bazen devlet desteğinde, bazen bağımsız vakıflar aracılığıyla finanse edilerek
varlıklarını sürdürmüĢlerdir.6 Cumhuriyet dönemi Türkiye‟sinde de 30 Kasım
1925‟de Türbelerin, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunuyla resmen
yasaklanmıĢ olmasına rağmen tarikatlar, faaliyetlerine illegal olarak devam
etmiĢlerdir. 1983‟de hazırlanan Anayasa‟nın 24. maddesine istinaden tarikat
faaliyetlerine kısmen izin verilmiĢtir.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya konulan inkılâplar taĢraya etkin bir
Ģekilde yansımamıĢtır.7 Diğer bir ifadeyle, geçmiĢ Türk devletlerinde görülen
merkez-çevre iliĢkisinin tezahürleri Cumhuriyet Türkiye‟sinde de devam etmiĢ;
din bağlamında, merkezde yürütülen politik uygulamaların çevreye tesiri çok
kuvvetli olmamıĢtır. Burada merkez-çevre arasındaki dinî görünüm farklılığının
etkisini hatırlamak gerekir. Çevreyi genellikle heretik eğilimli yapılanmaya sahip
dinî gruplaĢmaların oluĢtuğu alan olarak görme imkânı bulunmakla beraber8 bu
imkânın oluĢmasında „resmî din‟ ile „popüler din‟ arasındaki farklı tezahürler göz
ardı edilmemelidir.
Nitekim Cumhuriyet Türkiye‟sinde popüler Ġslam‟ın Ģekillenmesinde, XI.
yy‟dan beri resmî Ġslam ile uyumlu yaĢayan sufî düĢüncenin9 ve bunun
kurumlaĢmıĢ hali olan tarikatların önemli rolü bulunmaktadır. Öte yandan XIX.
yy‟da ciddi olarak tezahür eden ulemâ-bürokrasi mücadelesinin10 Cumhuriyetin
ilk yıllarında bürokrasi lehine neticelenmesi, ulemanın tasfiye edilmesi ve buna
bağlı olarak resmî dinin reformist politikalarla önemli ölçüde tasfiyesi, geri kalan
„ilmiyye‟ bakiyelerinin de halka yönelerek popüler Ġslam ile bütünleĢmesine yol
açmıĢtır. Bu bütünleĢme, Türkiye‟deki tarikatlar ve dinî cemaatlerin yeniden
yapılanmasına ve faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunmuĢtur.
Türkiye‟de 1950-60‟lı yıllarda baĢlayan kalkınma hamlelerinin tabii sonucu
olarak, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiĢ sürecinin neticesi olan sosyal
mobilite ve sosyal hareketliliğe tanık olmaktayız. Bu bağlamda hızlı bir
ĢehirleĢme, Ģehir varoĢlarında oluĢan gecekondulaĢma ve arabesk kültürün
oluĢumu ve dahası Avrupa‟ya yönelik iĢci göçleri vuku‟ bulmuĢtur. Yine bu
dönemde, taĢrada, çevrede Ģekillenen popüler Ġslam‟ın merkeze, Ģehirlere bütün
kurumlarıyla birlikte yansıdığını da gözlemlemekteyiz.11 “ ‘İslam olgusu’nun
kökeninde çok iyi bilinen ekonomik ve demografik sorunlar ve bunların hükümetin
önüne çıkardığı politika ikilemleri vardır”12. Gerçektende XX. yy‟da müslüman
ülkelerde kurulan modern ulus-devlet hükümetleri karĢılaĢtıkları sosyo-ekonomik
problemleri çözümlemekte güçlük çekince bazı sosyal alanlarda yetersiz kalmıĢ ya
da bu alanlardan çekilmek zorunda kalmıĢtır. Devletin yetersiz kaldığı veya
tamamen terk ettiği bu alanlarda Ġslamî ekonomik ve sosyal sektörler çeĢitli
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formlar altında devreye girmiĢler ve zamanla finansal sektörlerini de kurarak
büyük iĢ ve ticaret hacmi oluĢturmuĢlardır.13
Türkiye‟de yeni rejimin politikasına uygun olarak, 1933-194714arasında din
eğitimi yasaklanmıĢ ve bazı konjonktürel inkılaplar yürürlüğe konulmuĢtur. Bu
dönemde tarikatların ve dinî cemaatlerin önemli bir misyon üstlendiklerini
gözlemleyebiliriz. Bu misyon, hem halkın dinî hayatını sürdürmeyi temin edecek
nitelikte dinî ilimleri tedris etmiĢ din hizmetlileri kadrosunun yetiĢmesi; hem de
asgarisi, ilmihal bilgileri ve Kur‟ân-ı Kerîm kıraatiyle ilgili öğretim esas alınarak
halkın

dinî

kültürünün

devamlılığının

sağlanmasıdır.

NakĢîbendiyye‟nin

Müceddidiyye Halidiyye koluna bağlı dergâhlarında bu misyonun tezahürlerine
büyük ölçüde tesadüf edilir. Çünkü NakĢî Halidiyye kolu Anadolu‟da medresetekke geleneğini birlikte yürütmeyi baĢarmıĢ bir yapılanmaya sahiptir. Bu
cümleden olarak Doğu Anadolu NakĢî dergâhları geleneğinde yetiĢmiĢ ve
Erzurum ve çevresinde oldukça tanınan Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi (v.
1956)‟nin faaliyetlerinden bahsedilebilir. Aile çevresine bağlı olarak NakĢî
medrese geleneğinde yetiĢen ve çeĢitli camilerde imamlık vazifesi yapan Alvarlı
Efe, ilmi, irfanı, ahlakı, takvası yanında sufî meĢrebiyle, Türkçe söylediği didaktik
gazelleriyle halkın dikkatini çekmiĢ ve çevresinde küçümsenmiyecek bir taraftar
kitlesi oluĢturmayı baĢarmıĢtır. Çevresindeki zenginleri eğitime yatırım yapmaya,
gençleri de eğitime teĢvik eden Alvarlı Efe‟nin bu çabalarının meyveleri sonraki
yıllarda Erzurum‟da alınmıĢtır. Yine Halidiyye NakĢî tarikatına bağlı olarak
bilhassa Ahmed Ziyâuddin GümüĢhanevî (v. 1893) ile, Ģöhret bulan Ġstanbul‟daki
NakĢî dergahları da aynı dönemde benzer fonksiyonları ifa etmiĢlerdir. Bu yıllarda
tarikat geleneğinden farklı olarak „ilmiyye‟ sınıfından gelen Said Nursî (v. 1960)
ve Süleyman Hilmi Tunahan (v. 1959)‟ın faaliyetlerini de hatırlatmak gerekir ki,
her iki Ģahsın ismine nispetle dinî cemaatler oluĢmuĢtur.15
1947‟den

itibaren

devletin

çeĢitli

saiklerle

din

eğitiminde

yeni

düzenlemelere gitmesi, zamanla dinî tarikat ve cemaatlerin bu sahadaki faaliyet
alanlarının sınırlanmasına neden olmuĢtur. 1970‟li yıllarda resmî Kur‟ân-Kursu ve
ĠHL‟lerin sayılarındaki hızlı artıĢa paralel olarak dinî cemaat mümessilleriyle
resmî din görevlileri arasında -halk nazarındaki yetki paylaĢımında- ciddi ihtilaflar
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ve ayrılıklar söz konusu olmuĢtur.16 Hadiseler dinî cemaatlerin aleyhine geliĢince,
1983‟deki düzenlemelerden sonra dinî cemaatler, bu sahadaki faaliyetlerini
yeniden gözden geçirerek tanzim etme ihtiyacı hissetmiĢler; hem din eğitimi veren
resmî kuruluĢlardan istifade ederek kadrolaĢma gayretine girmiĢler, hem de
cemaate direkt bağlı çalıĢma alanlarını farklılaĢtırmıĢlardır.
Aslında bu farklılaĢma yine de eğitim hizmetleri veren sektörlerin dıĢına
taĢmamıĢtır. Genellikle Ģehir merkezlerinde kümelenen orta ve yüksek öğrenim
kurumlarına devam eden öğrencilerin barınma problemlerine el atan dinî tarikat ve
cemaatler ev, pansiyon, yurt tarzında hizmetler sunarak, öğrencilerin ihtiyaçlarına
cevap vermiĢlerdir. Böylece cemaatin kontrolünde gündüzleri normal eğitimini
tamamlayan öğrenci, geceleri de grup faaliyetlerine iĢtirak ettirilmektedir. BaĢarılı
olan ya da cemaate faydalı olan öğrencilere ise yardım, burs vb. formlar altında
aynî ve nakdî destek de sağlanmaktadır. Hemen her dinî tarikat ve cemaatin bu
nevi faaliyetleri bilinmekle beraber, örneğin Süleyman H. Efendi‟nin cemaatinin
1980 sonrası büyük ölçüde bu alana kanalize oldukları ve faaliyetlerini “Kurs ve
Okul Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu” adı altında sürdürdükleri
bilinmektedir. Öte yandan 1970‟li yıllardaki anarĢi döneminin acı tecrübesini
yaĢayan öğrenci velileri de güven, çocuklarına sahip olma, ekonomik vs sair
sebeplerle tarikat ve dinî cemaatlerin sunduğu imkânları tercih etmektedirler.
Tarikat ve dinî cemaatlerin yöneldiği bir diğer eğitim alanı da yine
1980‟lerden sonra hızla yayılan “Hazırlık Dershaneleri” olmuĢtur. Ġlkokuldan
üniversiteye kadar bir sınav yarıĢının yaĢandığı günümüz Türkiye‟sinde Hazırlık
dershaneleri önemli bir sektör durumundadır. Bunun bilinciyle hareket eden
tarikat ve dinî cemaatler „hizmet‟ faktörünü de ön plana çıkarıp Anadolu‟nun pek
çok Ģehrinde dershane açmıĢlardır. Mesela bu sahada temeyyüz etmiĢ Fethullah
Gülen Hocaefendi‟nin cemaatinin, 1995 yılı itibariyle kendilerine bağlı 250
civarında dershaneyle faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.
Hazırlık Dershaneleri faaliyetlerine paralel olarak geliĢen bir diğer eğitim
olgusu da özel okullardır. Günümüzde bilhassa büyük Ģehirlerde özel ilk ve orta
dereceli okul teĢebbüsleri önemli boyutlardadır ve bu alandaki faaliyetler
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zamanımızda yurt dıĢına da taĢmıĢ durumdadır. Yine Fethullah Gülen
Hocaefendi‟nin cemaati yurt içinde saygın bir yere sahip özel kolejlerinin yanında
çoğunluğu Orta Asya Türk devletleri ve Balkanlarda bulunan 150 civarında orta
öğrenim kurumuna sahiptirler. Bu bağlamda dinî tarikat ve cemaatlerin verdiği
eğitim hizmetlerinin, din eğitimi alanının dıĢına kaydığını gözlemlemekteyiz. Bu
değiĢim sadece özel okullar vasıtasıyla değil, müntesiplerin farklı okullara
gitmeleri teĢvik edilerek de yaĢanmaktadır. Hemen her dinî grupta örneklerine
rastlamakla birlikte bunun en somut örneklerini Ġstanbul‟daki NakĢî dergâhlarında
görmekteyiz. 1960‟lardan itibaren baĢlayan bu yöneliĢ 1970-80‟li yıllarda sağcı
partilerde ve bürokraside ülke yönetiminde söz sahibi olacak önemli bir müntesip
ve sempatizan kitlesinin oluĢmasına sebep olmuĢtur.
Eğitim hizmetlerinin tabiî bir uzantısı da Ģüphesiz medyatik faaliyetlerdir.
Dinî tarikat ve cemaatler diğer bazı fikrî oluĢumlar gibi bir veya bir kaç süreli
yayına sahiptirler. Bu yayınların çoğu haftalık ya da aylık dergi niteliğinde dinî,
ilmî, siyasî, edebî ve aktüel çeĢitlilikte muhtevaya sahiptirler. Bunların yanında
grup hiyerarĢisinin üst düzeyinde yer alanların kaleme aldıkları neĢriyat ve bazı
klasik dinî eserlerin yayını da önemli bir kemiyete ulaĢır. Yazılı basın faaliyetleri
yanında, dinî tarikat ve cemaatler, 1990 sonrası medyatik geliĢmelere paralel
olarak sözlü ve görüntülü neĢriyata da iĢtirak etmiĢler, ülke çapında yada lokal
düzeyde özel radyo ve TV faaliyetlerine giriĢmiĢlerdir.
Ancak burada Ģunu da irdelemekte fayda vardır: Dinî tarikat ve cemaatlerin
Cumhuriyet dönemi Türkiye‟sinde eğitim alanındaki hizmet ve katkıları teslim
edilmekle beraber, onların dinî düĢünce ve zihniyet dünyasına katkılarından söz
etmek pek mümkün görünmemektedir. Zira klasik yapıdaki tarikatlar, kendi
geleneksel yapıları içinde ilmihal bilgilerinin ötesine fazla ihtiyaç hissetmemiĢler
ve daha ziyade fıkıhta „nafile, müstehab, mendup‟ gibi formlar altında ifade edilen
dinî pratiklerin icrasını ifa ile ferdin iç dünyasına hitap etmiĢlerdir. Diğer dinî
cemaatler ise iç hiyerarĢilerini muhafaza ve cemaatin bütünlüğünü temin gibi
endiĢelerle mensuplarının okuma ve düĢünme alıĢkanlıklarını geliĢtirme yoluna
gitmemiĢlerdir. Sadece lider kadrolar tarafından yazılan veya önerilen kitapların
okunmasına izin verilmiĢ, bu ise cemaat mensuplarının düĢünce ufuklarının
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liderin denetimi doğrultusunda sınırlanmasına sebep olmuĢtur. Özellikle son
yıllarda iletiĢim alanında yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak dinî cemaatlerdeki bu
tavrın sorgulanmasına baĢlanmıĢ; sosyal geliĢmeler doğrultusunda lider kadroları
da yeni kitaplar yazarak, periyodik yayınları kullanarak cemaat mensuplarının bu
ihtiyacını yine kendi kontrollerinde gidermeye çalıĢmıĢlardır. Bununla da
yetinmeyen dinî cemaatler ise dinî yayınlar konusunda cemaate mensubiyet
aramaksızın daha geniĢ bir yelpazeye açılmaya sıcak bakmıĢlardır. Bunu özellikle
F. Gülen cemaatinde görüyoruz ki bu itibarla ve 1990‟lı yıllardaki medyatik
görünümü ile Fethullah Gülen‟in yukarıdaki yargımızın istisnası olduğunu, ancak
hakkında kesin hüküm vermek için daha detaylı çalıĢmanın gerekli olduğunu da
belirtmek gerekir. ĠskenderpaĢa NakĢî dergâhı için de benzer mütalaaları
serdetmek mümkün görünmektedir.
Dinî tarikat ve cemaatlerin faaliyet gösterdikleri önemli bir saha da sağlık
alanıdır. Bilhassa kadın hastaların inançları sebebiyle karĢılaĢtıkları ikilemlerin
giderilmesine yönelik baĢlatılan özel poliklinik çalıĢmaları bugün hastane
boyutlarına ulaĢmıĢtır. Burada dinî cemaatlerin doğrudan kendi faaliyetleri
yanında, teĢebbüs gücü bulunan, bu iĢe ehil mensuplarını teĢvik ederek faaliyet
sahalarını geniĢlettikleri gözlenmektedir. Mesela ĠskenderpaĢa NakĢî dergâhının
HAKSAĞ A.ġ. adıyla kurduğu Ģirkete bağlı Ġstanbul‟da Hayrunnisa Hastahanesi
ve Doğumevi, Şadiye Hatun Teşhis Kliniği, Neşat Tıp Merkezi, Yenibosna ve
Güneşli Aksa Klinikleri17 kurulmuĢ ve yeni teĢebbüslere devam edilmektedir.
Aynı gruba bağlı Hak-Yol Sağlık Vakfı‟nın faaliyetleri çerçevesinde bu
hizmetlerin Anadolu‟da yaygınlaĢtırılmasına gayret edilmektedir.
Dinî tarikat ve cemaatler bütün bu faaliyetlerinden belli ölçüde maddî katkı
sağlamalarına rağmen, genellikle kendilerine bağlı olarak kurdukları vakıflar
vasıtasıyla zekât, fitre, sadaka ve kurban derisi gibi maddî kazanç getiren Ġslamî
formlardan azamî ölçüde istifade etmektedirler. Bununla birlikte dinî tarikat ve
cemaatlerin son yıllarda kendilerine finansal katkı sağlayacak daha reel yatırımlara
yöneldikleri, mensuplarını da buna teĢvik ettikleri bir gerçektir. Bu çabalarıyla
onlar, asalak hüviyetlerinden önemli ölçüde kurtuldukları gibi; bir taraftan ülke
ekonomisine katkıda bulunmakta, diğer taraftan tek baĢına etkin olamayan küçük
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gelir gruplarını Ģirket ve-veya Ģirketler grubu etrafında birleĢtirerek önemli bir
sermaye

birikimi

sağlayıp

daha

ciddi

yatırım

teĢebbüslerinde

bulunabilmektedirler. Server Holding ve Ġhlas Holding18 grubu bu nevi çabaların
en somut örnekleridir. Özellikle ikincisinin tamamen ticarete yönelik -bankacılık
sektörü de dahil- sektörlerde küçümsenmeyecek baĢarıları vardır. Böylece finansal
açıdan büyük ölçüde bağımsızlığa kavuĢan dinî cemaatler Bosna, Çeçenistan,
Azerbeycan vd. Ġslam ülkelerindeki Müslümanları ve onların fiilî mücadelelerini
destekleme imkânı da bulabilmiĢlerdir.
Cumhuriyet Türkiye‟sinde dinî tarikat ve cemaatler, geliĢen ve değiĢen
sosyo-politik ve sosyo-ekonomik Ģartlara uyum sağlayabildikleri oranda ayakta
kalmayı baĢarmıĢlar, değiĢen Ģartlara ayak uyduramayanlar ise ya yok olup
gitmiĢler, veya toplum içinde gerek müntesipleri, gerekse hitap ettikleri zümreler
itibarıyla marjinal kalmıĢlardır. Özellikle geleneksel tarikat örgütlenmesine bağlı
yapılanan ve yeni değiĢimlere kapalı kalan tarikat zümrelerinin giderek
marjinalleĢtikleri bilinmektedir. Örneğin Erzurum‟da bu tipte onbeĢten fazla
dergah bulunmasına rağmen mensupları genellikle yüz civarında olup, bunların
çok azı mutad toplantılara iĢtirak ederler. Bunların yanında sosyal değiĢime ayak
uydurabilen ve geleneksel yapılanmayı Ģartlara göre değiĢtirebilen gruplarda
halkanın geniĢlediği ve dinî cemaatleĢmenin oluĢtuğunu görmek mümkündür.
Kadirî tarikatına bağlı olmakla beraber geleneksel yapılanmadan farklılık arzeden
Haydar BaĢ‟ın grubu bu değiĢim için son yıllarda gözlenen canlı bir örnektir. Ve
Ģüphesiz bugün toplum içinde söz sahibi ve fonksiyonel olan dinî gruplar, bu nev‟i
tarikat ve dinî cemaatlerdir.
Öte yandan dinî cemaatin büyümesi ve mensuplarının artması beraberinde
yeni ikaz ve protesto hareketlerinin oluĢmasına, yeni bölünmelere neden olmuĢtur.
Bu nev‟i bölünmeler genellikle tabii karĢılanmakta ve diğer zümrelere hoĢ gözle
bakıldığı iddia edilmekteyse de; her bölünme ve gruplaĢmaya bağlı olarak
mensubiyet duyguları, en iyi ve doğrunun kendi cemaati, kendi grubu olduğuna
dair inanç, giderek karĢı grupları hor gören veya küçümseyen bir tavra
dönüĢmektedir. Buna, zamanla grup menfaatları da eklenince, gruplar arası
çekiĢme ve farklılaĢma büyük boyutlara ulaĢmaktadır. Nitekim Nurcular,
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ayrılmıĢlardır. Grup hıyararĢisinin üstlerinde yer alanlar bu ayrılmayı çeĢitli
izahlarla formüle ederek birbirleri hakkında müsbet kanaatlar ızhar etmelerine
rağmen, grup menfaatının ön plana çıktığı eylemlerde ve grupların tabanına
inildikçe sergilenen tavırlarda menfî bir geliĢme gözlenir.
Belli bir dinî cemaattaki fraksiyonlaĢmanın bu tezahürü, farklı dinî
cemaatlar söz konusu olunca daha ciddi boyutlara ulaĢmaktadır. Öyleki Ġslam‟ın
ideolojik-siyasal söyleminden mümkün olduğu kadar uzak kalan tarikat ve dinî
cemaatlerin bile birbirlerini „küfür‟le ithama varacak kadar aĢırı suçlamalarda
bulundukları bilinmektedir. Bu tavır dinî cemaatlerin iĢçi göçüne parelel olarak
geliĢen Avrupa‟daki faaliyetlerinde belirgin olarak tezahür eder. Bu bağlamda yurt
dıĢındaki iĢçi kardeĢlerimizin ve yurt içindeki vatandaĢlarımızın millî ve dinî
birlik ve beraberliğini sağlayacak fonksiyonel bir müesseseye ihtiyaç duyulacağı
inkar edilemez ki; bugün Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bu misyonu üstlenmiĢ önemli
bir teĢkilattır.
Sonuç olarak, kanunî sınırlamalar getirilmesine rağmen dinî tarikat ve
cemaatlerin Cumhuriyet dönemi Türkiye‟sinde popüler din bakımından etkin bir
role sahip olduklarını söylemeliyiz. Devlet bir taraftan toplumun hayatında
vazgeçilemez bir unsur olarak gördüğü din için, bilahere yeni hukukî ve sosyal
düzenlemelere giderken, öte yandan otoritesini pekiĢtirmek için dinî tarikat ve
cemaatlerin faaliyetlerine göz yummuĢ ve hatta gerektiğinde onlarla iĢbirliği
yapmıĢtır. Özellikle 1980 sonrası, dinî tarikat ve cemaatlerin oy potansiyelini göz
önüne alan politikacılar ise, onları muhatap almaktan ve onlarla iĢbirliği
yapmaktan çekinmemiĢlerdir.
Dinî tarikat ve cemaatlerin tek baĢlarına bir mezhep yada akımı temsil
ettiklerini söylemek imkansızdır. Bu bağlamda onların -istisnaları bulunmakla
beraber- dinî düĢünce ve zihniyet dünyasına müsbet katkılarından söz etmek de
oldukça güç görünmektedir.
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