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Modernleşmenin önemli bir sonucu ve etkisi olarak kabul
edilen laiklik, yasama etkinliklerinde dinin etkisini ortadan
kaldırarak din-toplum ve din devlet ilişkilerini
dönüştürmüş, bu yapının ortaya çıktığı Batı ülkelerinde her
ülkenin kendi tarihi ve siyasi deneyimi ile toplumsal
birikimine göre şekiller almıştır. Bu açıdan bakıldığında tek
bir laiklik anlayışı, modeli ve uygulaması yerine söz konusu
değişkenlerin de etkisiyle birden fazla laiklik yorumu ve
din-devlet ilişkisi modeli gelişmiştir.Aydınlanma ile
başlayıp sanayileşme, kentleşme ve modernleşme
süreçleriyle devam eden süreçte, Batı'da din-toplum ve din-
devlet ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu süreçler



Avrupa'da kilise ve mezheplerin temsil ettiği dinin,
toplumsal kurumlar üzerindeki etkisini büyük oranda
törpülemiş, zayıflatmış ve yüzeyselleştirmiştir.
Kilisenin eğitim, siyaset ve iktidar gibi alanlardaki
yetkileri ellerinden alınmış ve söz konusu sorumluluk
yetkileri modern-laik devlet üstelenerek gücünü
pekiştirmiş kilise ve onun temsil ettiği din ise kamusal
alandan çekilmek zorunda kalmıştır. Laikliğin
kurumsallaşması, eğitim, öğretim ve kamu
hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi kilisenin güç,
etkinlik ve rol kaybına neden olmuştur.



LAİKLİK (KAVRAM VE 
YAKLAŞIMLAR)

Laiklik (laïcisme) teriminin kökenlerine bakıldığında
ilk kez 16. yY DA İngiltere'de papaz olmayanların da,
kiliselerin yönetiminde rol alabileceklerini savunan
düşünce akımını ifade etmek üzere kullanıldığı
görülür. Fransa'da 1870 yıllarından itibaren
kullanılmaya başlanan laiklik kavramı, Yunancadaki
laikos kelimesinden türetilmiş olup halktan olan yani
ruhban sınıfına mensup olmayan anlamına gelir.



LAİKLİK (KAVRAM VE 
YAKLAŞIMLAR)

İngilizce de ise laiklik kavramıma karşılık olarak
Latince saeculum kelimesinden gelen sekülerizm
(secularism)ve dünyevi anlamına gelen seküler
(secular) kavramları mevcuttur. Kavram,Batı
dillerindeki "lâique" (laik) kelimesi şekline dönüşmüş
ve buradan da ruhbanlığa, kilise teşkilatına ve dini
alana ait olmayan anlamında Türkçeye"laik" olarak
geçmiştir.



LAİKLİK (KAVRAM VE 
YAKLAŞIMLAR)

Laiklik kavramı Türkçeye Fransızcadan geçtiği için
Fransız siyasi düşüncesi, Türkiye'deki laiklik anlayışı ve
uygulamasını etkilemiştir.Siyasi anlamda laiklik,
devletin dinler karşısında mutlak tarafsızlığı
anlamında kullanılmaktadır. Bu manada laiklik
"devletin siyasî varlığı üzerinde dinsel inançların söz
konusu olmaması; onun bütün din ve mezhepler
karşısında tarafsız tavır alması, vicdan ve inanç
özgürlüğüne saygı göstermesi" şeklinde anlaşılacaktır.



LAİKLİK (KAVRAM VE 
YAKLAŞIMLAR)

Din ve devlet ilişkilerini düzenleyen siyasi bir anlayış
ve hukuki bir ilke olarak yorumlandığında, laikliliğin,
yaygın ve belirgin özellikleri olarak şunları saymak
mümkündür: 1) Laiklik, devlet yönetiminin dini
esaslara göre yönetilmemesi 2) Yasaların dini
kaynaklar esas alınarak çıkarılmaması3) Devletin
dinler ve dini gruplar arasında ayırım yapmaması,4)
Bütün inanç gruplarına eşit mesafede bulunması, din
ve vicdan özgürlüğünü koruması ilkelerini içerir.



Sekülerleşme Teorileri
19. yüzyılda A. Comte, H. Spencer, E. Durkheim, M. Weber, K. Marks ve
S. Freud gibi düşünürler sanayi toplumunun gelişimine paralel olarak
dinin önem kaybedeceği görüşünü savunuyordu. "Dinin ölümü veya
yok oluşu"şeklinde ifade edilebilecek bu yaklaşım 19. yüzyıl sosyal
bilim anlayışına egemen olan anlayışı yansıtıyordu. Toplumbilimsel
Düşün başlığıyla Türkçeye de çevrilen Sociological Imagination adlı
eserinde C. Wright Mills (1959:32-33) bu yaklaşımı şu şekilde açıklar:
"Dünya bir zamanlar düşünce,pratik ve kurumsal form alanlarında
kutsal ile doluydu.Reformasyon ve Rönesans'tan sonra modernleşme
güçleri bütün dünyayı sardı ve modernleşme ile eşzamanlı tarihsel
süreç olan sekülarizasyon kutsalın baskınlığını gevşetti. Özel alan
hariç, kutsal, zamanla bütünüyle yok olacaktır." Dinin Zayıflaması ve
Çöküşü YaklaşımlarıSekülerleşme kuramlarına bakıldığında
"Rasyonalizm ve inanç kaybı" argümanı ile "İşlevsel evrim ve amaç
kaybı" yaklaşımlarının daha baskın ve yaygın olduğu görülmektedir.



Rasyonalizm ve İnanç Kaybı 
Yaklaşımı

Max Weber'in çalışmalarından etkilenen ve 1960-70'li
yıllarda David Martin,Brian Wilson ve Peter L. Berger
gibi toplumbilimcilerin sözcülüğünü
yaptığı"Rasyonalizm ve inanç kaybı" argümanını
savunanlardan Wilson'a (1982:149) göre "Sekülerleşme
dinin toplumsal öneminin azalmasını ifade eden" bir
süreçtir. Aydınlanma bilimsel bilgiye, evrenin
teknolojik kontrolüne ve deneysel kanıtlama
ölçütlerine dayalı rasyonel bir dünya görüşü ortaya
çıkarmıştır.



Rasyonalizm ve İnanç Kaybı 
Yaklaşımı

Bu yaklaşıma göre rasyonalizm (akılcılık) modern
dünyada, kilisenin merkezi iddialarını boşa çıkarmış
ve Batı Avrupa'da hurafeye dayalı dogmaları yıkmıştır.
Rasyonalizm inanç kaybına da neden olmuştur. İnanç
kaybı ise dinin çözülmesine, kiliseye üyelik ve devam
alışkanlıklarının ve bireysel dini pratiklerin erozyona
uğramasına, mezhebi kimliklerinin toplumsal
anlamlarının kaybolmasına, inanç temelli kurum
faaliyetlerine katılım ve sivil toplumdaki dini gruplara
verilen desteğin azalmasına neden olmuştur.



İşlevsel Evrim ve Amaç Kaybı 
Yaklaşımı

Durkheim'in görüşlerinden etkilenen "İşlevsel evrim ve
amaç kaybı" yaklaşımını savunan Steve Bruce, Thomas
Luckmann ve Karel Dobbelaere gibi toplumbilimcilere
göre sanayi toplumlarındaki işlevsel ayrışma, dinin
toplumdaki merkezi rolünün ortadan kalmasına
neden olmuştur.



Larry Shiner ve 
Sekülerleşmenin Altı Biçimi

 L. E. Shiner sekülarizasyonun tek boyutlu olmadığını,
farklı alanları kapsadığını savunarak bir sekülerleşme
biçiminden veya sekülerleşme alanından bahseder.

1-Shiner'e göre sekülarizasyonun son noktası dinsiz bir
toplum olacaktır.

2-*Sekülarizasyonun ikinci tipi "bu dünya ile uyum içinde
olmaktır ve bu dünyaya uyum sağlamaktır.'‘

3-*Sekülarizasyonun üçüncü biçimi toplumun dinle olan
bağlantısının kesilmesi,artık dine dayalı bir anlayıştan
kurtulup bağımsız bir gerçeklik oluşturması ve dinin
etkilerini özel hayat alanına sınırlaması şeklinde kendini
gösterecektir.



Larry Shiner ve Sekülerleşmenin
Altı Biçimi

4-*Sekülarizasyonun dördüncü biçimi dini bilgi, inanç
ve kurumların işlevlerinin bu dünya temelli bir
görüntüye bürüneceği öngörüsünü içermektedir.

 5-Sekülarizasyonun beşinci biçimi bu dünyanın kutsal
karakterini aşamalı biçimde kaybedeceği, bunun
yerine rasyonel Dobbelaere, Luckman, Berger ve
Wilson'a Göre Sekülerleşme Karel Dobbelaere,
modernitenin yol açtığı sekülerleşmenin toplumsal,
kurumsal ve bireysel düzlemlerde anlaşılması
gerektiğini savunmaktadır.



Larry Shiner ve Sekülerleşmenin
Altı Biçimi

6-Sekülarizasyonun altıncı biçimi kutsal toplumdan seküler
topluma geçiş şeklinde formüle edilen sosyal
değişmedir.Toplumdaki bütün kararlar, dini gerekçelere
göre değil rasyonel temellere bağlı ve yararları göz önüne
alınarak alındığında sekülarizasyon artık tamamlanmış
olacaktır. Örneğin: Steve Bruce,Modern dünyadaki din
algısını köklü biçimde değiştiren bireysellik ve rasyonel
düşüncenin Reformasyon'la başladığını ve modernitenin
geleneksel dini hayatı zayıflattığını savunmaktadır. Ona
göre bireysellik veya bireycilik dini inanç ve hayatın
cemaat/grup temelini zedelemiş rasyonalite ise dinin
kutsal amaç ve öğretilerine inanmayı ortadan kaldırmıştır.



Thomas Luckmann, Peter Berger ve 
Brian Wilson

 T. Luckmann, toplumsal alandaki sekülarizasyonu
"geleneksel ve kutsal kozmosun çözülüşü olarak"

tanımlar.

 P. Berger, ise toplumsal düzlemdeki sekülarizasyonu
"modern Batı tarihinde toplumsal ve kültürel sektörlerin
dini kurum ve sembollerin baskısından kurtuluşu'' olarak
tanımlar.

 Brian Wilson; ise bu anlamda sekülerleşmeyi cemaat
etkisinin çözülüşü, cemaatten toplum olmaya geçiş olarak
görür.Wilson'a göre toplumsal sekülerleşme sosyal
kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden teknik
ve bürokratik aktörlere geçiş biçiminde kendini gösterir.


