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Hz. Peygamber kendisine gelen vahyi hem insanlara tebliğ etmiĢ; hem de vahyin
ıĢığında yeni bir zihniyet, yeni bir dünya görüĢü ile birlikte yeni bir toplum inĢa
etmiĢtir. Bu yeni Müslüman toplum baĢlangıçtan itibaren çok hızlı bir sosyal değiĢme
süreci yaĢamıĢ, karĢılaĢtığı medeniyet ve kültürlerle etkileĢiminden güçlenerek orijinal
bir medeniyet ortaya çıkarmıĢtır. Bu medeniyet sosyal yapının yeknasaklığından dolayı
Müslümanlara asırlarca yetmiĢtir.
Ancak Batı, XVIII. asırda "Aydınlanma Felsefesi" ve "Sanayi Devrimi" ile
birlikte giderek dünyaya hakim olan bir medeniyet kurmuĢtur. Batı'da geliĢen
modernizm, günümüz post-modern çağında çeĢitli vasıtalarla birlikte oluĢan "Bilgi
Toplumu" sürecinde baĢ döndürücü bir sosyal mobilite ve sosyal değiĢme ivmesi
kazanmıĢtır. Bu ivme modernleĢme, çağdaĢlaĢma, BatılılaĢma, küreselleĢme vb.
isimlerle bütün dünyayı, dolayısıyla Müslümanları da etkilemiĢtir. Esasen Müslümanlar
bu değiĢim sürecinde, ilk dönemlerde yaĢadıkları sosyal değiĢim sürecindeki
problemlere benzer problemlerle uğraĢmaktadırlar. "Tek farkla, o gün fütuhat ile gelişen
bir İslâm coğrafyasının hakimiyet alanına giren farklı medeniyetlerin unsurlarıyla
hesaplaşıyordu. Şimdi bizi siyasî olarak işgal etmiş, kendi çerçevelerini üzerimize
empoze etmiş bir medeniyetle hesaplaşıyoruz" (A. Davudoğlu, 1996, 119).
Bu hesaplaĢmanın iki yönü vardır: Ġlki, bu medeniyetin bütün dünya ile birlikte
Müslümanları da etkileyen problemleri; ikincisi gerek bu medeniyete karĢı, gerekse
karĢılaĢılan problemlere karĢı Müslümanların geliĢtirdikleri farklı tavırlar.
Modern Batı, bir taraftan büyük ölçüde Pozitivist felsefe kaynaklı yeni dünya
görüĢüyle dini, geleneği ve geleneksel değerleri alt üst etmiĢ; öte taraftan oluĢturduğu
yeni toplum yapısıyla, mekanik bir hayat, bireyselliğin ve Ģahsî menfaatlerin ön plana
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çıktığı bir medeniyet biçimi doğurmuĢtur. Güce dayalı bu medeniyet önce sıcak
savaĢlarla daha sonrada soğuk savaĢ döneminde oluĢturduğu siyasî, ekonomik, sosyal
ve kültürel mekanizmalarla ve sonsuz bir tamah ile hegomanyasına aldığı dünyayı
sömürmeye devam etmektedir. Dünyada oluĢan siyasî ve sosyal konjonktürde
Müslümanlar da Batı ve Batı'nın dünyaya dayattığı yeni değerlerle karĢı karĢıya kalmıĢ;
ülkeler, halklar, elitler ve din adamları bazında farklı yaklaĢım örnekleri sergilemiĢler,
farklı tepkiler vermiĢlerdir.
Batı Modernizminin en somut göstergesi hızlı ĢehirleĢme olgusu ve buna bağlı
olarak değiĢen toplum yapısıdır. Esasen tarihî geleneğimizde gördüğümüz merkez-çevre
iliĢkisi ve çekiĢmesi günümüzde global-yerel biçiminde ĢehirleĢme olgusunda büyük
ölçüde devam etmektedir. (A. Bayramoğlu, 2001, 42-47). Buradan hareketle
postmodern dönemde bilgi ve iletiĢim çağıyla birlikte giderek artan bir değere sahip
olan Ģehirlerin –ki bazıları "kent" kelimesini tercih eder (bk. A. Bulaç, 1996, 116) dinî
zihniyetimize, dünya görüĢümüze, inançlarımıza yani dinî hayatımıza yansıyan
boyutlarını ele almaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken "Müslümanlar" ve "ötekiler",
modernizm ve Ġslâm gibi ikilemlere düĢmeden; Müslümanların da bu dünyada yaĢayan,
dünyanın gerçeklerinden kendilerini soyutlamayan insanlar olduğunun bilinciyle bizzat
içinde yaĢadığımız toplumumuzda karĢılaĢtığımız problemleri irdeleyeceğiz. Zira "artık
mesele, modernlik karşısında geliştirilen bir siyasal İslâmî bilincin oluşumu değil,
modernliğin içselleşme sürecinde içinden geçirildiği İslâmî süzgeçlerin yeniden
tanımlanmasıdır" (N. Göle, 2000b, 15).
Türkiye 1950'lerden itibaren % 6'lara varan bir ĢehirleĢme hızıyla 1990'la
gelindiğinde nüfusunun % 50'si Ģehirlerde yaĢayan bir ülke olmuĢtur. (Ġ. Sezal 1992, 4951; ġ. Karatepe 1996, 307) "Şehirlerde iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiş, kırsal
alanlardakinden farklı davranış, düşünüş ve yaşayış biçimi oluşmuştur. Tüm bu
kurumlaşmış tutum, davranış, yaşayış ve inanç biçimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan
şehir kültürü, köy kültürüne göre daha fazla işlenmiş, incelmiş ve karmaşık bir nitelik
gösterir." (ġ. Karatepe 1996, 302). Batı'daki ĢehirleĢme sürecinde sanayi kültürün bir
öğesi olarak geliĢtiği için kısa sürede sanayi toplumuna özgü Ģehir modelleri
üretilmiĢtir. Ancak, geri kalmıĢ veya geliĢmekte olan ülkelerde -Müslüman ülkeleri de
bunlardandır- devlet kurumları, kendi üretmediği ithal sanayi ile ve Batı'ya yetiĢmenin
de telaĢıyla sosyo-kültürel konuları ihmal etmiĢ yanlı bir ĢehirleĢme biçimi ortaya
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çıkmıĢtır.(Ġ. Sezal 1992, 73 vd.; ġ. Karatepe 1996, 308). Bu biçimde süratle Ģehirlere
göçen taĢralı çevre, beraberinde kendi kültürünü de Ģehirlere taĢıyarak Ģehirlerde baskın
ve hakim unsur haline gelmiĢ, Ģehirlerin homojen yapısı köylüler lehine değiĢmiĢtir.
Yani taĢra kültürü, ne eski geleneksel yapısını muhafaza edebilmiĢ ne de tam anlamıyla
modernleĢebilmiĢtir; karmaĢık bir kültür biçimine dönüĢmüĢtür. ġehirlerin bir türlü
içine sindiremediği çevreden kaynaklanarak oluĢan bu hakim kültüre çoğu kere
"arabesk kültür" denilmiĢtir. (A.Y. Ocak 1995, 92; Y.Akdoğan 2000, 141-144).
Arabesk kültür, taĢradan gelenlerin Ģehir hayatının karmaĢık yapısı içinde,
cemaat yapısından cemiyet yapısına geçiĢ sürecinde kimlik arayıĢına girmeleriyle
oluĢturdukları, bir kültür biçimi olmuĢtur. Cemiyet yapısına adapte olmaya ve
kurumlaĢmaya çalıĢan yeni Ģehirliler, taĢrada, çevrede Ģekillenen popüler Ġslâm'ı da,
bütün kurumlarıyla birlikte merkeze, Ģehirlere taĢımıĢtır.(A.Y. Ocak 1995, 92).
Bu süreçte Türkiye'de dinî hayatı Ģekillendiren ve yönlendiren farklı aktörle
karĢılaĢıyoruz. Devlete bağlı bir kurum olan Diyanet ĠĢleri TeĢkilatı, halk üzerinde bariz
tesirleri bulunan dinî tarikat ve cemaatler, 1970'li yıllardan itibaren ithal fikirlerle ve
olaylarla yükselen "Siyasal Ġslamcı" hareketler ve Sünnî Ġslam'dan farklı bir
yapılanmaya sahip Alevî ve benzeri zümreler.
Bu sosyal aktörlerin din anlayıĢımızdaki konumunu tespit etmeden önce
Türkiye'deki din eğitiminden de kısaca bahsetmek gerekmektedir. Zira din eğitimiyle bu
zümreler arasında direkt ve girift bir iliĢki vardır. 1947'den itibaren görülen lüzum
üzerine belli ölçülerde din eğitimine izin verilmiĢtir. Din eğitimi hem direkt yeni eğitim
kurumları oluĢturularak (Kur'an Kursları, Ġmam-Hatip Okulları ve Liseleri, Ġlahiyat
Fakülteleri Yüksek Ġslam Enstitüleri gibi) (ġ. SitembölükbaĢı 1995, 76 vd.), hem de
mevcut eğitim kurumlarında din eğitimini yaygınlaĢtırılarak (Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi derslerinin ilk ve orta öğrenimde 1970'li yıllarda seçmeli, 1983'den itibaren de
zorunlu hale getirilmesi) bizzat devlet tarafından sürdürülmüĢtür. Devlet din eğitimiyle
temelde halkın dini hayatında ihtiyaçlarını karĢılayacak din hizmetlilerini hedeflemiĢtir.
Halk da zamanla alacağı din eğitimiyle çocuklarının vatana millete faydalı olacağını,
ahlakî değerlere sahip olabileceğini ve geçmiĢlerine "Fatiha" okuyabileceğininin
idrakiyle bu eğitim politikasını desteklemiĢ ve bu eğitim kurumlarına rağbet etmiĢtir.
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Devletin din üzerindeki kontrolü, çoğu kere dinî tarikat ve cemaatler ve siyasal
Ġslamcı çevreler tarafından laikliğe aykırı bulunarak ve insanlara devletin kendi
ölçülerinde bir resmî Ġslâm anlayıĢını telkin ettiği, Alevî zümreler tarafından da
kendilerinin SünnîleĢtirildikleri gibi gerekçelerle ihtiyatla karĢılanmıĢtır. Resmî bir
kurum olan Diyanet TeĢkilatı, Cumhuriyetin ilk yıllarında dinin doğru anlaĢılmasına
yönelik tercüme faaliyetlerine rağmen, özellikle sanayileĢme sürecinde geleneksel dinî
zihniyeti değiĢtirmeyi becerememiĢ, klasik fıkıhçı tavrı sürdüregelmiĢtir.
Türkiye'de dinî tarikat ve cemaatler, yanlıĢ ĢehirleĢmeye binaen devletin yeni
gelenlere yeterli sosyal imkanları hazırlayamamasının bir sonucu olarak, çeĢitli sosyal
ve ekonomik hizmet sektörlerinde etkin olarak varlıklarını hissettirmiĢlerdir. Öte
yandan bunlar, benzer sosyal gruplarda gördüğümüz lider anlayıĢı, grup mensubiyeti,
grup içi sosyalizasyon, vb. olgular çerçevesinde, dini geleneksel kalıplar içinde ve
sadece kendi gruplarının menfaatleri doğrultusunda anlayan bir zihniyete sahiptirler.
Öyleki bu gruplar kitap, dergi, gazete, radyo, TV, internet gibi modern iletiĢim
vasıtalarını

kullanmalarına

rağmen,

bu

hizmetlerini

kendi

mensuplarını

ve

sempatizanlarını yönlendirici bir çizgide devam ettirmiĢlerdir. Dolayısıyla onların
değiĢen toplum

yapısında dinî

anlayıĢ,

zihniyet

ve inançlarımızın

yeniden

yapılanmasına müspet katkıları olduğunu söylemek mümkün değildir. (Bu konuda daha
geniĢ değerlendirmeler için bk. M.S. Sarıkaya, 1998). Kaldı ki, dinî tarikat ve
cemaatlerin devletle olan iliĢkileri çerçevesinde, dinî anlayıĢ biçimlerinde belirgin
kırılmalar olmuĢtur.
Siyasal Ġslâmcılık, 1960'lı yılların sosyal Ģartlarında Ģehir kültürü içinde, çağdaĢ
Müslüman yazarların eserlerinin Türkçeye kazandırılmasıyla fikrî alt yapısının
oluĢturularak, bilhassa mühendis ve teknokratlar arasında baĢlamıĢtır.* (Y. Akdoğan,
2000, 147-159). Siyasal Ġslâmcılık, dinin ideolojik bir yorumunu içermesi, dine sadece
siyaset perspektifiyle bakmasından dolayı çoğu kere sloganik söylemlerin ötesine
gidememiĢ, ithal fikirler üzerine kurulmuĢ, Batı düĢmanlığı üzerine üretilmiĢ politikaları
nedeniyle Müslümanların modern hayatta karĢılaĢtıkları problemleri aĢacak bir zihniyet
biçimi sunmaktan uzak kalmıĢtır.

*

Siyasal Ġslam'ın ilk proto tipi "Ġslamcılık" XIX. Asrın son çeyreğinde Ġstanbul'da ortaya çıkmasına
rağmen , onların fikirlerinin yeniden irdelenmesi ancak 1980'lerden sonraya rastlar.
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ÇeĢitli nedenlerle kendini Sünnî-Ġslâm çevrelerden farklı gören Alevîler için de
Ģehir hayatında geleneksel değerlerden kopuĢ ve çözülme yaĢanmıĢtır. Özellikle "dede",
"baba" olarak nitelendirilen lider anlayıĢı ve "düĢkünlük" kurumu ĢehirleĢme sürecinde
ciddi Ģekilde erozyona uğramıĢtır. Fakat 1980'li yıllarla birlikte geliĢen sosyal Ģartlar
içinde Ģehirlerde ikinci nesillere sahip olan Alevîler kimlik arayıĢı içine girmiĢlerdir.
Bazı siyasî ve ideolojik çevrelerin etkisinde kalsalar da Alevî zümreler kurdukları sivil
toplum örgütleri vasıtasıyla geleneksel değerlerini canlardırma ve Kitâbî hale getirme
gayreti içindedirler. Alevîlîğin karĢılaĢtığı geleneksel değerlerden çözülme olgusu
Nusayrîlik ve Yezîdîlik gibi daha küçük zümrelerde çok daha belirgin oranda
yaĢanmakta ve bu zümrelerde Kitâbî din anlayıĢı giderek hakim hale gelmektedir. (M.
Öz, 1999, 181-204).
Türkiye'deki dinî hayatın bu sosyal görünümü yanında geçmiĢten gelen bazı
inanç problemlerimiz de çözümlenmeksizin devam etmekte ve yenileriyle birleĢerek
giderek artmaktadır. Burada, bir kaç temel inanç problemimize iĢaret edilecektir.
Türkiye'de Müslümanların inanç ve zihniyet dünyasının temel sorunlarından
birisi asırlardır topluma hakim olan ve otokratik iktidarlar tarafından desteklenen fatalist
dünya görüĢüdür. Klasik EĢ'arî mantığıyla Müslümanlar güç yetiremedikleri, üstesinden
gelemedikleri her Ģeyi "takdîr-i ilâhî" anlayıĢına bırakmıĢlar, cahil halk kurtuluĢ için
çalıĢmaktansa mehdî beklemeyi tercih eder hale gelmiĢtir. Bu anlayıĢın siyasî boyutu
ise "ehven-i Ģer" ifadesiyle prensipleĢtirilmiĢ, Müslümanlar en kötüyü aramaktan, iyiyi
yaratmayı bir türlü akl edememiĢlerdir.
Aynı inancın bir uzantısı olarak, ölü ya da diri evliyâ kabul edilen kiĢilerden
medet umma, kurtuluĢ bekleme anlayıĢı ve bu bağlamda bidat ve hurafe yoğun bir dinî
hayat toplumumuza hakim olmuĢtur. Böylece kolaycı bir din anlayıĢına sahip olan
Müslümanlar Kur'an'da "atalar dinine tâbi olma" zihniyeti Ģiddetle yerilmesine rağmen,
"biz büyüklerimizden böyle gördük" veya "filana danıĢalım, falana soralım" diyerek
Kur'an'dan ve Rasulüllah'tan uzaklaĢmıĢlar, takitçi bir zihniyet biçimi geliĢtirmiĢlerdir.
Türkiye'de dinî hayatımızı sarsan ciddi sorunlardan birisi de "takiyye"
olgusudur. "Açık veya gizli tehlikeden korunmak maksadıyla inancın saklanması ve
gizlenmesi" anlamına gelen; ġîî fırkaların hemen tamamında inançların ifade
edilmesinde bir akîde olarak benimsenen ve son dönemlerde sıkça kullanılan bir terim
5

olan "takiyye"; klasik Ġslâm kültüründe yansıyan boyuttan öte, dinî grupların mevcut
sosyo-politik Ģartlar içinde geliĢtirdikleri bir tavırdır. Türkiye'de Müslümanların bazen
dinî gruplar arasında, bazen kendi dıĢlarındaki çevrelere uyguladıkları "takiyye" din
düĢmanı çevreler tarafından da kolayca suiistimal edilen bir olgu haline dönüĢmüĢtür.
Bu olguyla yetiĢen nesillerde ikiyüzlülüğün ahlaksızlıktan çıkarılıp meĢrû hale
getirilmesi, ciddi Ģahsiyet bozukluklarına yol açmakta, gençler kolayca yalan
söyleyebilmektedirler. Ġnsanlar arasında güven, karĢılıklı kabul, hoĢgörü gibi duygular
ortadan kalkmakta ve durum giderek insanları birbiri hakkında Ģüpheye götüren
müzmin bir hastalığa dönüĢmektedir.
Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen özellikle Ģehrin kurumsallaĢmıĢ cemiyet
hayatında eğitimin gerekliliği ve devletin belli ölçülerde de olsa din eğitimine izin
vermesi, ikinci, üçüncü kuĢak nesillerin modernizm ile iliĢkiye girmeleriyle
sonuçlanmıĢtır. Arabesk kültür içinde, Ģehir hayatında örneklerini gördüğümüz bu
iliĢkiler, hayatın gerçekleriyle karĢı karĢıya kalan Müslümanlar, Ġslam'ın tabiî yapısı ve
evrensel

prensipleri

sayesinde

zamana

adapte

olmuĢlar,

kısaca

modernizmi

içselleĢtirmiĢlerdir.
Yeni nesil, en önemli değiĢimi eğitim anlayıĢında yaĢamıĢtır. 1960'lı yıllara
kadar zorunlu olmadıkça çocuklarını ilk okulun ötesine göndermeyen Müslümanlar,
önce Ġmam-Hatip okulları vasıtasıyla örgün eğitimle barıĢmıĢlar, 1980'li yıllardan
itibaren ise çocuğun okuyabileceği son aĢamaya kadar okunmasının gerekliliğine
inanmaya baĢlamıĢlardır. Böylece değiĢik meslek kollarında yetiĢen ve ĢehirlileĢen taĢra
kökenli bir kuĢak oluĢmuĢtur. Nitekim 2001 baĢlarında Türkiye'nin karĢılaĢtığı
ekonomik krizden fazla etkilenmeyen sektörlerden birisi eğitim sektörü olmuĢtur.
BaĢ örtüsü ve türban ile Ģehir hayatında görünen Müslüman kadın, geleneksel
toplumdaki ikincil görünümünü bir tarafa bırakarak sosyal hayatın bizzat içinde rol
almıĢtır. Türban ve tesettür, mahremiyeti ifade eden unsurların ötesinde modern bir
görünüm ve moda öğesi haline gelmiĢtir.
Medya, modernizmin vasıtası olmasına rağmen, Müslümanlar tarafından
kullanılarak, hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuĢtur. 1970'li yıllarda "TV seyretmek
haram" diyenler, 1980'lerde programları seçmeye, 1990'larda kendi zevkine uygun
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kanalları tercih etmeye baĢlamıĢlardır. Aynı kırılma programların muhtevalarında ve
eğlence kültüründe de kendisini göstermiĢtir.
ġehirlerde kendi orta ve üst sınıfını oluĢturan Müslümanların tatil anlayıĢı da
modern ölçülere göre yeniden ĢekillenmiĢtir. Yani üreten Müslümanlar, kazançlarına
paralel tüketici olmayı da benimsemiĢlerdir. Caprice Hotel bunun en somut örneğidir.
Bu örnekler artırılabilir ve Müslümanların hayatlarında yaĢadıkları kırılma
noktalarına tek tek iĢaret edilebilir. (N. Göle, 2000a, kitap bunun örneklerini içerir).
Genelde Müslümanların özelde Türkiyeli Müslümanların, içinde yaĢadığımız
bilgi ve iletiĢim çağında dünyadaki hak ettiği siyasî ve sosyal konjonktürdeki yerini
alabilmesi için din anlayıĢını, dinî zihniyetini yeniden inĢa etmesi gerekir. Çünkü
eğitilen nesiller, sorgulayıcı olmakta neye, niçin, nasıl inandıklarını bilmek istemekte,
inançlarını rasyonel temellere dayandırma gayretindedirler. Türkiye'de bunu sağlayacak
temel aktör eğitim kurumlarıdır; Ġlahiyat Fakülteleridir. Ancak akademisyenleriyle ve
öğrencileriyle Ġlahiyat Fakültelilerin, bilimsel zihniyete sahip olmaları, dini kutsal bir
alan olarak değil bilim olarak kabul etmeleri Ģartıyla. Çünkü "bu alanın bilimini yapan
insanların, bilim yaptıklarının farkında olmaması, kutsalla uğraştıklarını zannederek
kendilerini tatmin etmeleri söz konusudur. Çünkü kutsalla uğraşırsanız sadece kendi
kendinizi tatmin edersiniz; bilim üretmiş olmazsınız. Bilimsel düşünce üretken bir
düşüncedir, insanın yaratıcılığının öne çıktığı bir düşüncedir. Bilimsel düşüncede
kaynaklar açık seçiktir."( H. Onat, 2001)
Esasen, en mükemmel ve en son gelen ilahî nitelikli din olarak Ġslam, bu yeniden
inĢayı mümkün kılan dinamiklere sahiptir. Çünkü Ġslam'da, "O, her an yeni bir şey
yaratır" (Kur'an, LV, 29) vb. ayetlerde de ifade edildiği gibi yaratılıĢın sürekliliği,
hayatın sürekliliği vurgulanmıĢtır. Ġslam'da Allah sadece tek değil aynı zamanda
AĢkın'dır. Birlik ve AĢkınlık daha yüksek bir değer sistemini temsil eder. (H. Hanefi,
1997, 117). Ġslam'da ancak Allah mülk sahibidir, ancak Allah emr sahibidir, ancak
Allah ilim sahibidir. (Ġfadelerin konumuzla ilgili tahlili için bk., R.Garoudy 1996, 199201). Böyle bir tevhid ilkesine ve Tanrı anlayıĢına sahip Ġslam, rasyoneldir, realisttir,
insan özgürlüğünden yanadır, ferdiyetçidir, insan ile Tanrı arasındaki iliĢkide vasıta
kabul etmez ve evrensel değerlere sahiptir.(H. Hanefi, 1997, 118-122)
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Müslümanların bu dinamizmi yakalayıp dinî zihniyetlerini ve dünya görüĢlerini
yeniden inĢa edebilmeleri için;
1- Dini, Kur'an ve sahih sünnet ıĢığında rasyonel olarak yeniden okuma ve
yorumlamaları;
2- Aynı düĢünce bilinciyle, tarihi de yeniden okuyarak doğru ve sağlam bir tarih
Ģuuruna sahip olmaları;
3- Doğru bilgiye ulaĢmak için gayret etmeleri, bunun için de eleĢtiriye ve hür
düĢünceye açık olmaları;
4- Dinin alanını iyi belirlemeleri, gelenek, örf ve dini, yaĢadıkları hayatta, dinî
olan ile olmayanı doğru ayırt etmeleri;
5- Tarihte görülen fırka, mezhep, tarikat cemaat vb. ayrılıkları bir kenara
bırakarak sadece Ġslam ve Müslümanlar için gayret ve çaba göstermeleri,
6- Bütün bunlar içinde her bireyin temel dinî bilgiye sahip olabilmek için gerekli
eğitime vakit kaybetmeden baĢlamaları ve mevcut eğitim kurumlarının da bu çerçevede
yeniden yapılandırılması gerekir.
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