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ÖN SÖZ

Din olgusu, inançla bağlantılı bir düşünüş, yaşayış, hissediş ve dışarıya
sözlü, yazılı, davranışsal ve estetik çizgiler ve rumuzlarla yansıtılan beşeri
kimliğin kaynağıdır. Bu açıdan din ve inanç sistemleri “beşeri ve ilahi”
olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilir. Böylece bir din, “İnanç
(itikad), Amel (ibadet, muamelat ve ukubat dediğimiz medeni hukuk ve
cezalar) ile Ahlak” olmak üzere üç ana konuyu içermektedir.
İnsanlar arasındaki akit ve ahitlere dahil edilebilecek olan “nikah” veya
evlilik meselesinin dini hükümleri sö zkonusudur. Ancak bu çerçevede
insanları tarafından gelenekselleştirilmiş uygulamalar da yer almaktadır.
Önemli olan dini olanla kültürel/ geleneksel olanı ayırt etmektir. S.
Hasanova’nın bu çalışması bu konuda akla takılan sorulara ve ihtiyaçlara
cevap verecek yeterliliktedir.
Tarih boyunca insanlığın yaşadığı akli, siyasi, bilimsel, kültürel ve
felsefi değişim, dini değerler ve konularda da yeni yorumlara sebep
olmaktadır. Böylece günümüzün geldiği düşünsel ve bilimsel seviye kendi
şartlarında, din anlayışındaki yeni tasavvur ve yorumların da doğmasına
yol açmaktadır. Bu kişisel yorumların, dinin asıllarına ne kadar uyup
uymadığı konusu da araştırmaya muhtaçtır. Hilmi Türkyılmaz’ın
araştırması, sosyolojik ve psikolojik arka planla birlikte böyle bir
sorgulamanın ürünüdür denilebilir.
İnsanların ihtiyaç duyduğu; hayatının bütününü ilgilendiren
boyutlarıyla din eğitiminin, sağlıklı bir birey, makbul bir kul, toplumla
uyumlu, sağlıklı iletişim kurabilen erdemli bir fert olabilmesinde din ve
inancının doğru ve güvenilir kaynaklardan, yine güvenilir uzmanlarca,
olumlu sonuç alıcı yöntem ve tekniklerle verilmesidir. Sağlıklı din
eğitiminin önemi, özellikleri ve nitelikleri konusunda Kazakistan örneği,
önemli bir mesaidir.
İnsanların iletişiminde, dilin önemi bilinmektedir. Aynı dili konuşan
insanların lafız olarak aynı fakat anlamı farklı kelime ve ifade biçimlerine
sahip olduğunu görürüz. Sadece kelimeleri lafzen kullanmanın sağlıklı
iletişim için yeterli olmadığı; anlam ortaklığının da olması gerektiği
muhakkaktır. Ülkemizde konuşulan dillerden biri olan Arapçada, taşra
(bedevi) ve kent (hadari) lehçenin durumu, farklılıkları ve özellikleri
üzerine, “aynı dili kullanıyoruz ama aynı anlamı iletebiliyor muyuz?”
problemine, Reyhanlı ilçesindeki durum yerel bir örnek teşkil etmektedir.
Sonuç olarak inanç, insanoğlunun inkar edilemez bir ihtiyacı olmakla
beraber, doğru din anlayışının tahriflerden uzak, aslına uygun
yaşanabilmesi için dil ve eğitim, vazgeçilemez araçlardır. Dil ve eğitimin
sağlıklı bilgi ile doğru araç gereç, etkili yöntem ve tekniklerle yapılması

zorunluluktur. Çalışmamızın bu bölümünde, bahsettiğimiz bireysel ve
toplumsal problemlerin tesbiti ve uygun çözüm önerilerine dair çalışmaları
görüyoruz.
Prof. Dr. Veli ATMACA
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İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK AKDİNİN HUKUKİ
NİTELİĞİ KAPSAMINDA İMAM NİKAHI VE TESCİLİ
MESELESİ
Samire HASANOVA
Giriş
Temel fonksiyonu toplum düzenini sağlamak olan hukukun toplumun
çekirdeği aileyi bu düzenlemenin dışında bırakması düşünülemez.
Nitekim, aile müessesesi örf, adet, ahlak gibi değerlerin muhafaza ve
intikalinde en büyük rolü oynamaktadır. Bu sebeple, İslam hukuku da
aileye ve onunla ilgili düzenlemelere büyük önem vermiş, aile ilişkilerini
tanzim eden hükümler ve kaideler vazetmiştir. Kur’an’ın hüküm
koymadaki genel yaklaşımı hüküm koyduğu alanlarla ilgili genel kaide ve
prensipler koyarak bir çerçeve belirlemek iken, Aile hukuku alanı ile ilgili
hükümler söz konusu olunca bu çerçevenin içi doldurulmuştur. Başka bir
ifadeyle, Aile hukukuyla ilgili hükümlerin vahye dayanma oranı diğer
hukuk alanlarındaki hükümlerden daha yüksektir. Böylece, Aile
bireylerinden kimsenin haksızlığa uğramamasını sağlayan hukuki sistem
tesis edilmiştir. Temel amaç, şeriatın beş temel maslahatından biri olan
“neslin korunması”nın sağlanmasıdır.
“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması
ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için
elbette ibretler vardır” (Rum,21) ayet-i kerimesi aileyi Allah’ın varlığının
ve kudretinin bir emaresi olarak göstermekte ve onun bireyin mutluluğunu
temin eden ve onu topluma kazandıran bir kurum olduğunu açık bir şekilde
ortaya koymaktadır.
Bu ayetten ve aile verilerinden anlaşılan aile sadece insan neslinin
korunması ve kişilerin himayesini amaçlayan bir kurum olmayıp, bu
önemli hedefin yanında daha kapsamlı bir biçimde dünyayı imar etmenin
ve yaşanılır hale getirmenin de vazgeçilmez kurumudur (Yaman, 1998,
18). Bu yaklaşım biri diğerinin gerekliliğini doğuran iki taraftan oluşur.
Dünyayı imar etmek ve yaşanılır yer kılmanın yolu, sorumluluğunu yerine
getiren ve hakları korunan bireyden, başka bir ifadeyle, insan neslini
koruyan, bireyin himayesini sağlayan bir hukuk sisteminin varlığından
geçer. Kur’an ve Sünnete baktığımızda haklar verip sorumluluklar
yüklenerek aileye kurumsallık kazandırıldığını ve bu şekilde bireyi himaye
altına alıp, mağdur duruma düşmesini önleyici müeyyidelerin olduğunu


(Yrd. Doç. Dr.); Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lefkoşa-KKTC.
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görüyoruz. Dolayısıyla, toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin düzeninin
temini sayesinde dünya yaşanılır hale gelen bir yer olur.
Evliliğin önemine vurgu yapan, evliliğin (nikahın) ciddiyetini bildiren,
aile üyelerinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını belirleyen ve hangi
haklara sahip olduklarını açıklayan tüm ayet ve hadisler, İslâm’ın aileye
verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.
"Onlar (hanımlar) sizin için bir elbise; siz de onlar için bir
elbisesiniz"(Bakara,187).
"Sizden birinizin evliliğinde sadaka sevabı vardır" ( Müslim, Zekat, 52;
Ebu Davud, Tatavvu, 12).
"Nikâh, benim sünnetimdir. (Bu) Sünnetimi uygulamayan benden
değildir. Evlenin, çocuk sahibi olun; ben kıyamet gününde ümmetimin
çokluğu ile iftihar edeceğim" (Müslim, Nikah, 1).
"Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü
yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla
korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç
onun için bir kalkandır"( Buhari, Nikah, 3; Müslim, Nikah, 2).
Yukarıda sıraladığımız ayet ve hadislerle birlikte, eşler arasında
çıkabilecek uyuşmazlık ve geçimsizliği hemen ayrılık sebebi yapmamaları,
kadınlarla iyi geçinmelerini öğütleyerek kulların hoşlanmadıkları bir şeyi
Allah’ın hayırlı kılmış olacağıyla (Nisa, 19) ilgili ayet ve Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in eşlerin bir birilerine iyilik, sabır ve şefkatle yanaşmalarını
tavsiye eden ve bunun karşılığında cennetle müjdeleyen hadisler nikahın
ve aile kurumunun devamlılığının öneminin yanı sıra, Müslümanların
nazarında ibadet anlamı da yüklemektedir. Hanefi hukukçulardan Debusi
de nikahın ibadete yakın olduğunu söylemekte, evlenmenin, kendisini
ibadete vermek amacıyla, bekar kalmaktan, cihat yapmaktan çok daha
üstün olduğunu belirtmektedir (Debusi, 1993, 17).
Toplum içerisinde nikahın ibadet yönünün var olduğu, resmi nikahta ise
böyle bir özellik bulunmadığı algısının hakim olması gerekçesiyle sadece
resmi nikahla evlilik akdetmenin yeterli olmayacağı anlayışı gelişmiştir.
Söz konusu edilen bu gerekçenin açıklığa kavuşması için, makalede nikah
akdini, unsur ve sıhhat şartlarını, temel ilkelerini ele alarak toplumda
uygulanmakta olan imam nikahını bu açıdan değerlendirmeye çalışacağız.
Çünkü İslam’da aile nikah akdi ile kurulur. Bu akit taraflara karşılıklı hak
ve sorumluluklar yükler. Söz konusu hak ve sorumluluklar tarafların
mağduriyet ve zararlarını giderme amacına hizmet eder.
1.

Evlilik Akdi, Unsur ve Sıhhat Şartlari

Kur’an-i Kerim’de çeşitli şekillerde evlilik teşvik edilmiş (Rum. 21;
Nahl, 72; Nur, 32), neslin bozulmasına yol açacak gayri-meşru ilişkiler
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yasaklanmıştır.( İsra, 32) “Vaktiyle siz birbirinizle haşir-neşir olduğunuz
ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri
alırsınız!”(Nisa, 21) ayeti nikahı erkeklerin kadınlara vermiş olduğu
sağlam bir teminat olarak da tarif etmektedir.
Hadislerde Hz. Peygamber’in nikah ve türevlerinin “evlilik akdi”
anlamında kullanıldığı görülür (Atar, 113). Evliliğin kendisinin sünneti
olduğunu söyleyen (Müslim, Nikah, 1) Hz. Peygamber de Kur’an’daki
hükümlerde olduğu gibi evliliğe teşvik etmiş, iffeti koruma ve neslin
devamı konusundaki önemine dikkat çekmiştir (Ebu Davud, Nikah, 1;
Buhari, Nikah, 3; Müslim, Nikah, 2). Hz. Ayşe’den gelen rivayete göre,
Hz. Peygamber Cahiliye Araplarında mevcut olan dört nikah şeklinden
ancak birini tasvip etmiştir (Buhari, 36). Hz. Peygamber en az iki şahit
huzurunda aleni olarak yapılmasını, ilah edilmesini, eşe-dosta ziyafet
verilmesini, eğlenilmesini tavsiye etmiştir (Buhari, "Nikah", 67, 68, 71;
Müslim. "Nikah", 96, 97, 98; Ebu Davüd, "Nikah", 32; Tirmizi. "Nikah",
6).
Serahsi, nikahın cinsel ilişkiye meşruiyet kazandıran bir akit olduğunu,
eşleri tek bir vücut gibi birbirine bağladığını ifade ettikten sonra nikahın
taraflar için maddi ve manevi yararlar sağlama amacı güttüğünü ve cinsel
arzuları tatminin nikahın öncelikli hedeflerinden olan neslin sürdürülüp
korunması gayesine hizmet eden bir vasıta olduğunu belirtmiştir (Serahsi,
1993, 192). Serahsi’ye göre, nikâhın sebebi, Allah tarafından kişi için
takdir edilen ömrün sonuna kadar evliliğin devam etmesidir. Çünkü Allah
alemin ömrünün ancak kıyamete kadar bakî kalmasına hükmetmiştir. Bu
durumda bahsi geçen beka neslin devamı ile mümkündür. Neslin devamı
ise erkek ile kadın arasındaki cinsel ilişki yoluyla meydana gelir. Erkek ile
kadın arasındaki birliktelik de dinen ancak nikâh akdiyle meşru bir kimliğe
bürünür (Serahsi, 1993, 193).
Sözlükte "birleştirme, bir araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel ilişki"
gibi anlamlara gelen nikah kelimesi fıkıh terminolojisinde, şer'an aranan
şartlar çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir
kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu
yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini ifade eder (Atar, 2007,
112). Neslin korunması ve devamlılığını sağlayabilmek, iffeti korumak ve
meşruiyet kazanabilmek, sağlam bir teminat olabilmek için akit olma
niteliği kazandığını ve Kur’an ve Sünnetin gereği, uygulamanın sonucu
olarak literatüre akit olarak girdiğini görüyoruz. Nitekim, akit, "Tarafeynin
bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki icap ve kabul irtibatından
ibarettir" (m. 103) Mecelle maddesinden de anlaşıldığı üzere hukuki sonuç
doğurmak üzere belirtilen ve birbirine uygun olan her karşılıklı irade (iki
irade) akittir (Karaman, 1989, 251). Bir akdin kurulması için gereken
asgari unsurlar mezhepler arasında teknik anlamda tartışmalı olmakla
birlikte, icap-kabul, taraflar. konu ve bunlara ait vazgeçilmez vasıf ve
[5]

şartların gerekliliği akdin kuruluşu için gereklidir. Hanefilere göre, icapkabul rükün, taraflar ve konu kuruluş şartı. diğer vasıflar ise sıhhat şartıdır
(Karaman, 1989, 253). Şimdi ise, Nikah akdinin unsur ve şartlarını gözden
geçirelim.
Akitlerin vücuda gelebilmesi ve var olabilmesi için gerekli olan
hususlara “rükünler” (unsurlar), sağlıklı, geçerli ve bağlayıcı olabilmesi
için gereken hususlara da şartlar denilmiştir (Karaman, 2013, 89).
1.1. Evlilik Akdinin Unsurları
Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça
teşkil eden unsura rükün denir (Şaban, 1996, 265). Nikah akdi açısından
konuya baktığımız zaman akdin kurulup hukuki bir kimlik kazanması için
gerekli unsurlara rükün adı verilir. Nikah akdinin rükünlerinin mezhepler
tarafından farklı değerlendirildiğini görüyoruz.
Hanefilerden Kasani, "Nikah, icab ve kabul ile akdedilir. Bu icab ve
kabul mazi sigasıyla ifade edilen veya biri mazi, diğeri muzari sigasıyla
ifade edilen iki lafızla olur” diyerek icap ve kabulü, başka bir ifadeyle
tarafların irade beyanını nikah akdinin tek rüknü olarak kabul ederken
(Kasani, 1986, 2/229), İmam Şafii iki şahit ve veli’yi buna ilave etmişler
ve bunları da nikah akdinin rükünlerinden saymıştır (Şafii, 1983, 22).
Maliki mezhebinden İbn Rüşd’e göre nikah akdinin rükünleri taraflar,
irade beyanı, veli ve mehir (İbn Rüsd, 2004, 36), Hanbeli mezhebinden İbn
Kudame’ye göre, irade beyanı ve taraflardır (İbn Kudame, 5).
Evlilik akdinin hukukî varlık kazanması için geçerli olan bu
unsurlardan birinin eksik olması halinde akit batıl (fasıd) olur. Butlan ve
fesad’la ilgili kısmı Hanefiler ve diğerleri (Cumhur) tarafından farklı
yorumlanıp hüküm verilse de, her ikisinde de sonuç itibariyle sahih bir
nikah olmadığı kesindir. Nitekim, kadınla erkek arasındaki cinsel ilişkinin
haram olduğu asıl olandır. Bunu değiştiren arız yani haramın helal
olabilmesini sağlayan sahih bir nikahın varlığıdır. Batıl veya fasıd nikah
ne sebeple olursa olsun, ister bilerek, ister hataen, nikahları ilga edilir.
Akdin tarafları arasında evlenme engelinin olmaması, şahitler ve ilan
gibi sıhhat şartlarının, in’ikat şartlarının varlığı evlilik akdinin İslam
hukukundaki akit nazariyesinden bağımsız olmadığını, tüm akitlerde
geçerli olan hükümlerin evlilik akdi için de geçerliliğini koruduğunu
söyleyebiliriz. Örneğin, Hanefi mezhebinde in’ikat şartlarındaki eksikliğin
akdin butlanını, sıhhat şartlarındaki eksikliğin akdin fesadını gerektireceği
belirtilerek diğer akitlerde olduğu gibi batıl-fasıd ayırımından söz
edilmiştir. Bunun yanı sıra, Hanefi mezhebinde nikah akdinin ibadet
yönünün de olması sıhhat ve in’ikad şartlarında eksiklik durumunda
fesattan söz edilemeyip akdin batıl olacağını savunan görüş te mevcuttur.
Nitekim, erkekle kadın arasındaki ilişkinin haram olması esastır ve bu
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haramlığı helal yapacak bir akit bulunmadığı sürece akit ister fasıd olsun,
ister batıl akit geçersiz olur. Fasitla batıl arasında her hangi bir farkın
olmadığı da savunulan görüşlerden biridir (Kasani, 1986, 2/331).
Batıl ve fasıd bir akit gerçekleştiren taraflar için ne tür bir yaptırım
uygulanacaktır? Bu hususla ilgili fıkıh geleneğinde kaynaklandığı sebebe
göre çeşitli görüşler mevcuttur. Fakat örneğin, başkasının karısı veya
iddetlisi evlilik akdinin tarafı olduğu zaman fıkıh literatüründe hakim olan
görüşe göre in’ikat şartı gerçekleşmediği için akdin de gerçekleşmediği ve
hukuki nitelik kazanmadığıdır. Buna binaen, tarafların iyi niyetli olmayıp
kasıtlı yaptıkları tespit edildiğinde zina suçuyla had cezası uygulanacağına,
taraflar iyi niyetli iseler, “iştibah şüphesi” sebebiyle haddin düşeceğine
karar verilmiştir. Fakat önemli olan husus, haddin düşmesine rağmen fiilin
zina vasfının ortadan kalkmadığı hususunun da belirtilmesidir (Serahsi,
1993, 9/86; Günay, 2008, 85).
1.1.1.

Taraflar

Evlenme ehliyeti taşıyan başka bir ifadeyle, temyiz gücüne sahip, akıl
hastası olmayan ve küçükler gibi başkalarının izin ve onayına ihtiyaç
duymayan kişiler ve evlenmelerinde engel (mani) bulunmayan her erkek
ve her kadın evlenmede taraf olabilirler (Kasani, 1986, 2/332).
İslam’ın geldiği ve yayıldığı çevrelerin şartları gerekli kıldığı için –
diğer akitlerde olduğu gibi- evlenme akdinde de hukuki temsil (vekalet)
caiz görülmüştür (Karaman, 2013, 89). Şöyle ki, eda ehliyeti eksik olan
küçükler, bunaklar, akıl hastaları kendi başlarına evlenemezler. Hakimin
izni ve velilerin vekaletiyle evlenebilirler (Yaman 1998, 44). Bunun yanı
sıra, İmam Şafii Hanefilerden farklı olarak velayet illetini küçüklük değil
bekaret olarak kabul ettiği için bakirelere velayeti gerekli kılar (Şafii, 1983,
33).
Hanefiler dışında diğer üç mezhep yetişkin kızlar için de velayeti şart
koşarken, Hanefilere göre, baliğ olan kişiler veliye danışmadan da nikah
akdine taraf olabilirler (İbn Rüşd, 2004, 2/3-5). Buluğ yaşına gelmiş kızı
kendi rızası olmadan kimse zorla evlendiremez. Kızın rızasının olmadığı
nikah akdi hükümsüzdür ((Kasani, 1986, 2/242; Serahsi, 1993, 2/2-4).
Hanefilerin verdiği bu hüküm dönemde birey ve çevresine, dolayısıyla
topluma zarar vermiş olacak ki, zararı gidermek, maslahatı sağlamak
amacıyla 1917’de Osmanlı Hukuk-i Aile Kararnamesi hükme düzenleme
getirmiştir. Bu düzenlemeye göre: evlenme ehliyeti için erkeklerin 18,
kızların 17 yaşını doldurmuş olması şarttır. Evlenme ehliyetine sahip
erkekler diledikleri gibi evlenebilirler, Fakat kızlar için hakim durumu
velisine bildirip bir itirazı olup olmadığını sorar. Veli itiraz etmez veya
yaptığı itiraz uygun görülmezse hakim tarafları evlendirir (Hukuk-i Aile
Kararnamesi, md. 4-8).
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1.1.2.

İrade Beyanı

Akitlerin temeli karşılıklı rızadır. Evlilik akdinin meydana gelebilmesi
için evlenecek tarafların iradelerini karşılıklı olarak ve birbirlerine uygun
tarzda beyan etmeleri gerekmektedir. İslâm hukukunda icap ve kabul
olarak isimlendirilen irade beyanı, yukarıda da belirtildiği üzere fıkıh
doktrininde akdin rükünleri arasında sayılmıştır. Fıkıh literatüründe bunun
için bir takım şartların arandığını görmekteyiz:
İrade beyanı aynı mecliste yapılması gerekir (Kasani, 1986,
2/232).
Taraflarca işitilecek veya anlaşılacak tarzda yapılmalıdır.
Dilsizlerin evliliğinde malum işaretler veya yazılı beyanlarıyla nikah akdi
yapılabilir (Yaman, 1998, 50; Atar, 2007, 114).
İcap ve kabul beyanları, geciktirici şarta bağlı olmamalıdır (Şafii,
1983, 41). Diğer bir ifadeyle, nikah akdinin kurulması yahut bozulması
müstakbel bir hadiseye veya zamana bağlanamaz.
İrade beyanı sırasında taraflar, kocanın ikinci eş almaması veya ayrı bir
açması şartıyla rıza göstermek gibi kayıtlandırıcı şartlar da ileri
sürebilirler. Özellikle Hanbelilerin kabul ettiği (İbn Kudame, 81) bu şart
1917’de Hukuk-i Aile Kararnamesi tarafından da kanunlaştırılmıştır
(Hukuk-i Aile Kararnamesi, md. 38).
1.2. Evlilik Akdinin Sıhhat Şartları
Nikah akdinin yürürlüğe girebilmesi ve hukuki sonuç doğurabilmesi
için temel unsurlarıyla birlikte, sıhhat şartlarının da bulunması
gerekmektedir. Bu şartların bulunmayışı akdin hukuken geçerliliğine
engeldir.
1.2.1.

Evlenme Engelinin Bulunmaması

Aralarında evlenme engeli bulunan kişiler ile ilgili hükümler genellikle
doğrudan Kur'an ve Sünnet tarafından tespit edildiği için, İslam
hukukçuları, evlenecek karşı cinsler arasında evlenme engelinin
bulunmamasını, nikah akdinin sıhhat (geçerlilik) şartı olarak kabul
etmişlerdir (Hallaf, 1990, 43; Evlenme engelleri hk. geniş bilgi için bknz:
Dağcı, 1999; Dağcı, 2000). Dolayısıyla, tarafların bulunması evlilik
akdinin gerçekleşmesi için yeterli sayılmamakta, tarafların arasında
engelin bulunmaması da gerekmektedir. Bu ise, Kur’an ve Sünnet’te açık
bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
1.2.2.

Şahitler ve İlan

Evliliğin sosyal bir olay olmasından ve Kur’an’ın da onu böyle kabul
etmesinden kaynaklı olarak, evlilik akdinin şekli ve şahitleri hakkındaki
hususlar Kur’an’da yer almamaktadır. “Sizden bekâr olanları,
kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin…”
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(Nur, 32) ayet-i kerimesindeki emir tarafların haklarını korumada etkin
rolü olan tarafı muhatap almaktadır ki, bunun da bu emrin sonuçlarını
üstlenemeyecek birinin olmadığı muhakkaktır. Muhatabın devlet olduğunu
düşünmek bu bağlamda daha doğru olacaktır. Ayrıca, toplumun
sorumluluğunda aleni olarak gerçekleştiği için olsa gerek ki, Kur’an’da
evlilik akdine özel olarak şahit tutma emredilmemiştir. Fakat İslam
hukukunda evlilik bir akit olarak kabul edildiği için İslam hukukunun
genel ait teorisi bağlamında şahit tutma evlilik akdi için de geçerli
görülmüştür.
Hz. Peygamber’in, “Veli ve iki adaletli şahit olmadıkça nikah olmaz”
(Ebu Davud, Nikah, 19; Tirmizi, Nikah, 17) hadis-i şerifi de nikah akdinde
şahidin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu hadis-i şerife göre şahitlik
akdin gerçekleşmesi ve hukuki sonuç kazanması için gereklidir. Meseleye
akdin temel unsurları ve kuruluş şartları açısından bakıldığında şahitlerin
varlığı akdin temel unsurlarından olmadığı gibi bu unsurlara ilişkin kuruluş
şartlarından da değildir. Bu sebeple de şahitlik akdin sıhhat şartları
arasında sayılması gerekir (Kasani, 1986, 2/252-253).
Nikah akdinde iki şahidin hazır bulunması Şafii ekolünde unsur (rükün)
iken, Hanefi ve Hanbeli ekollerinde sıhhat şartı olarak kabul edilmiştir (İbn
Rüşd, 2004, 3/44; İbn Kudame, 7/7; Şafii, 1983, 22). Maliki ekolünde ise,
akdin yapıldığı sırada iki şahidin bulunması mendup görülmüş, bu sırada
şahit bulunmadığı takdirde zifafa girmeden önce durumun iki şahide
açıklanmasının gerekli olduğu söylenmiştir. Buna göre, Maliki ekolü
açısından şahit şartı, en geç zifafa girileceği sırada yerine getirilmesi
gereken bir tamamlılık şartı (tamamlayıcı şart) olmakta, diğerlerine göre
ise akit esnasında yerine getirilmesi gereken bir sıhhat şartı olmaktadır
(İbn Rüşd, 2004, 3/44).
Şahitliğin şart koşulmasındaki amaç, fakihlerce taraflar arasında
nafaka, mehir, nesep, miras gibi hususlarda çıkacak anlaşmazlık
durumunda akdin varlığını ispatlamak ve böylece, taraflardan birinin ki, bu
genellikle kocadır, sorumluluklardan kaçınması durumunda öteki tarafın
hakkını korumak, evlilik akdinin önemine vurgu yaparak ilişkiyi meşru
göstermek olarak ifade edilmektedir (Apaydın, 2000, 374). Buna göre,
şahitlik ve ilan sayesinde, evlenen kişiler genel ahlaka aykırı bir tutum
içerisinde olmadıklarını belgelemiş, kamuya duyurmuş olmakta, evlenme
işlemi toplumun güvencesi ve denetimi altına alınmış olmaktadır. Hz.
Peygamberin, nikah akdinin mescitte yapılması, def çalınması ve hatta
düğün ziyafeti verilmesi gibi tavsiyeleri, değişik boyutlarda bu ilanın
gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir. “Nikahı ilan edin ve onu mescitlerde
kıyın. Def çalmak suretiyle etrafa duyurun.” (Tirmizi, Nikah, 6; İbn Mace,
Nikah. 20, 21) sözleriyle nikah ile zinanın arasını ayıranın ilan olduğuna
dikkat çekerek ilanın gerekliliğine işaret etmiş olması, nikâh akdinde
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önemli olanın toplumsal gözetim ve denetimin sağlanması olduğunu ortaya
koymaktadır.
S. Köse, şahit bulundurma zorunluluğunun sadece ispat güvencesi
sağlamak için değil, aynı zamanda aleniliği de sağlamak amacına yönelik
bir tedbir olduğunu, düğün ziyaretlerine önem verilmesinde de evlenmede
aleniyeti sağlamak, nikahın önemli bir iş olduğunu hissettirmek, nikaha
güçlü bir zemin hazırlayarak toplumsal meşruiyetin temininin amaçlanmış
olduğunu da belirtmektedir (Köse, 2012, 481). Köse, araştırmasında
aleniyetin amaçları olarak özel hayatın saygınlığını güvenceye almak,
suçluluk psikolojisinden ve zina töhmetinden korunmak, nesebin ispatında
kolaylık ve şerefini korumak, ihtilaf durumunda toplumsal destek temini
ve yargıya intikal durumunda ispat güvencesi sağlamak olarak sıralamıştır
(Köse, 2012, 482-490).
Bu bakımdan toplumların büyümesi ve gelişmesiyle birlikte şahitlik ve
ilan şartının daha sağlıklı bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğin yeniden
düşünülmesi gerekmektedir. Zira, şahitlik ve ilan şartının amaçları
gerçekleşmediği halde iki şahidin huzurunda akdedilecek nikâhın hukukî
açıdan geçerliliği kalmayacağını söylemek mümkündür.
Evliliği zinadan ayıran objektif ölçü açıklıktır; zina gizli, evlilik açık
bir olaydır. Bu açıklık ya şahitlerle, yahut da usulüne göre evliliğin ilan
edilmesi, etrafa duyurulmasıyla gerçekleşmektedir. Şahitlerin bir başka
faydası da gerektiğinde evliliğin ispatında oynadıkları roldür (Karaman,
2013, 91). Nikâh akdinin ilan edilmesi ve gizli evlilik akdinin yasak oluşu
hususunda fakihlerin görüş birliği olmakla birlikte (İbn Rüşd, 2004, 3/44),
akdin nasıl ilan edileceğinde ise farklı görüşler bulunmaktadır.
Maliki ve Caferiler dışındaki mezheplere göre nikahın ilanı için
şahitlerin varlığı yeterli iken, Maliki ve Caferiler nikah akdinin ilanını
nikah akdinin sıhhat şartlarından görmüşlerdir (İbn Rüşd, 2004, 3/44).
Günümüzde ilan ve şahitliğin amacının gerçekleşebilmesi için, başka
bir ifadeyle, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara çözüm getirilebilmesi,
güvence ve kontrol altına alına bilmesi için tarafların haklarını koruyacak
mahkemelere başvurabilmeleri gerekir. Çünkü aile içinde çıkan
anlaşmazlıkların çözümü için çoğunlukla yetkili mercilerin müdahalesine
–denetim ve gözetimine- ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla, resmi kurumların
sorunlara müdahil olabilmeleri evlilik akdinin kayıt altına alınmasıyla
mümkün olmaktadır. Tarafların haklarını koruyamadıkları evlilik akdinin
akit niteliğinin olmadığı açıktır.
2. Evlilik Akdinin Sonuçları
2.1. Sahih Evlilik Akdinin Sonuçları
Her akit gibi evlilik akdinin de sonucunda bazı haklar ve sorumluluklar
doğar. Fakat evlilik akdi mali akitlerden farklı olarak sadece taraflar
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üzerinde hak ve sorumluluk doğurmayıp, bunun yanı sıra akdin taraflarına
ait olmayan ve kamu düzeni açısından da hak ve sorumluluklar doğurur.
2.1.1. Taraflara Ait Hak ve sorumluluklar
2.1.1.1. Cinsel olarak tarafların birbirinden yararlanmaları için
aralarında helallik oluşur. Nitekim, evlilik dışı cinsel ilişki yasaklanmış
ve zina olarak isimlendirilmiştir. Bunun cezası da Kur’an (Nur,2) ve
Sünnetle sabit olmuştur (Müslim, Hudud, 12; Ebû Dâvud, Hudud, 23;
Tirmizî, Hudud, 8).
2.1.1.2. Evlilik dolayısıyla evlenme engelleri oluşur. Kur’an (Nisa,
23,24) ve Sünnet tarafından sınırları kesin ve açık şekilde belirlenmiştir
(Daha geniş bilgi için bknz: Dağcı, 1999; Dağcı, 2000).
2.1.1.3. Kocanın üzerine ailesine bakma yükümlülüğü doğar. Eşinin,
doğacak çocuklarının yaşamlarını idame ettirmeleri, örfe uygun olarak
yedirip, içirip, giydirmeleri erkeğin sorumluluğuna girer (Bakara, 233) ve
erkeğe kadına ait malı ve ona kendisinin verdiği malı zorla ondan alması
yasaklanmış ve helal edilmemiştir (Nisa, 19).
2.1.1.4. Eşler birbirine mirasçı olur. Kur’an’da çocuklarının olup
olmamasına göre eşler arasında miras taksim edilmiştir (Nisa, 12).
Dolayısıyla, evlilik yoluyla eşler arasında miras hakkı oluşmuş oluyor.
Kadının miras hakkını koruma amacıyla ölüm yatağındaki adamın da
karısını boşaması kabul edilmemiştir (Şaban, 1996, 174).
2.1.1.5. Kadın mehir alma hakkına sahip olur. Zifaf olmadan ve
olduktan sonraki mehir miktarı belirlenmiş ve vermek zorunda olduğu
bildirilmiştir (Bakara, 237; Nisa, 4, 24).
2.1.1.6. Boşanma durumunda kadının nafaka hakkı doğar. Nitekim,
boşandıkları kadınlara bakmak erkekler için bir borçtur (Bakara, 241).
2.1.2. Akdin Taraflarına Ait Olmayan Haklar
2.1.2.1. Evlilikten doğan çocukların nesepleri sabit olur. İslam
hukukundaki hükümlerin konmasındaki beş temelden biri olan nesebin
korunması amacının gerçekleşmesi nikah akdine bağlanmıştır. İnsanlığın
varlığını sürdürmesi, nesillerin sağlıklı olabilmesi, ailenin oluşması ve
idamesi için zina haram kılınmış, zina yapanlara ceza uygulanmış, zina
iftirasın yasaklanmış ve iftirada bulunanlara ceza uygulanmıştır.
Bunların dışında evlilik akdinden doğan bir hak veya sorumluluk olarak
nitelendirebileceğimiz iddet meselesi vardır. M.Zerka iddeti genel şer’i
haklar başlığı altında ele alıp kamu düzeninin korunması kabilinden bir hak
çeşidi olarak göstermektedir (Zerka, 2015, 423). Nitekim, iddetin
amaçlarından biri kadının hamile olup olmadığının anlaşılması ve böylece
nesep karışmasının önüne geçilmesidir (Kasani, 1986, 7/416; İbn Kayyim,
2004, 287). Temel şer’i gayelerden biri olan nesebin korunması toplum
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menfaatinin korunması, toplumun huzurunun sağlanması amacı
gütmektedir. İddetin başka bir amacı da toplumun temelini teşkil eden aile
kavramına yapılan vurgudur ki, İbn Kayyim bunu evlilik akdinin
saygınlığının, şerefinin ve değerinin yüksekliğini sağlamak olarak
görmekte, ayrıca iddet süresince devam eden evlilikte kocanın hakkına
riayet etmeyi de iddetin amaçlarından saymaktadır (İbn Kayyim, 2004,
287-290). Dolayısıyla, Zerka’nın akdin sonuçlarından biri olan iddeti sırf
taraflara ait bir hak olmaktan ziyade, genel şer’i bir hak olarak görmesi ve
toplum düzeninin korunması kapsamında ele alması akdin ciddiyeti
bakımından önemlidir.
Çiftlerin birbiri üzerinde yukarıda bahsettiğimiz hak ve
sorumluluklarının doğabilmesi rükün ve şartları tamamlanmış olan nikah
akdinin varlığına bağlıdır. Aksi takdirde maddi veya manevi her hangi bir
hakkın temini söz konusu olamayacaktır. Söyle ki, rükün veya şartlarında
eksiklik olan akit zaten batil (fasıt) akit sayılmaktadır (İbn Rüşd, 2004,
3/49; İbn Kudame, 7/9-10).
2.2. Batıl Evlilik Akdinin Sonuçları
İn’ikat şartlarındaki eksiklik akdin butlanını, sıhhat şartlarındaki
eksiklik ise akdin fesadını gerektireceği Hanefi mezhebi tarafından kabul
edilmiştir. Hanefilerin dışındaki mezheplerde evlilik akdinde batıl-fasıd
ayırımı yapılmamaktadır (Kasani, 1986, 2/22). Bu görüşe göre eksiklik
nerede söz konusu olursa olsun, Şari’nin hükmünde bir eksiklik olduğu için
böyle bir akit hukuki bir sonuç doğurmaz ve akit batıl olur. Hanefilerin
büyük bir kısmı da bu görüşü benimsemektedir. Malum olduğu üzere
Hanefilerin batıl-fasıt ayırımı sadece ibadet dışındaki akitler için geçerli
olup, ibadi mahiyetli akitlerde eksikliğin butlan doğuracağı ifade
edilmiştir. Kimilerine göre de, evlilik akdinde batılla fasıd arasında bir fark
olmadığı ileri sürülmüştür (Kasani, 1986, 2/22). Çünkü hem batıl evlilik,
hem fasıd evlilik şer’an yasak olduğundan onu şer’an helal yapmak
mümkün değildir.
Rükün ve şartlardaki eksik olan akitlerin taraflar için doğuracağı sonuç
hususunda Hanefi fıkhında iki farklı görüş bulunmaktadır. Rükün ve
şartlarındaki eksiklikle birlikte, şekil olarak akdin varlığından dolayı Ebu
Hanife taraflara zina haddi uygulanamayacağı görüşündedir. Ebu Yusuf ve
Muhammed Şeybani’ye göre ise taraflar haram olduğunu bilerek böyle bir
nikah akdi yapmışlarsa, zina sayılacaktır (Kasani, 1986, 7/35).
Rükün ve şartında eksiklik olan evlilik fiilen gerçekleşmediyse, akit
sonuç doğurmaz ve tarafların evliliğe son vermesi gerekir. Son
vermedikleri takdirde hakim zorla aralarını ayırır (Kasani, 1986, 2/335).
Evlilik fiilen gerçekleşmişse, doğacak çocuğun haklarını korumak amaçlı
nesebinin sabit olması, kadının mehre hak kazanması, iddet beklenmesi ve
taraflar arasında evlilik engellerinin oluşması gibi ortaya çıkacak sonuçlar
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için bazı hükümlerin verilmesi gerekir (Kasani, 1986, 2/335). Çünkü
Hanefi mezhebinin muamelat alanında önemli kurallarından biri olan
“kazanılmış hakkın korunması” teorisi fesat teorisinin bina edildiği
kurallardandır. Örneğin, bir kişinin fâsid akitle satın aldığı bir malı sahih
akitle bir başkasına satmasıyla, yeni akit üzerine ikinci müşterinin
kazanılmış hakkına engel oluşmaması, üçüncü kişinin hakkının korunması
için öncelikle akdin feshi engellenir (Zerka, 2015, 422). Evlilik akdi
tamamen muamelat akdi olarak görülmediği için akdin feshinin
engellenmesi söz konusu değildir, fakat terettüp etmiş hakların korunması
hususu tartışılmıştır. Evlilik akdinde de akde taraf olmayan üçüncü
şahısların hakkının korunması, kamu düzeninin korunması dikkate
alınarak fesad-butlan ayırımı üzerinde durulmuştur. Böyle bir evlilik
akdinde yapıldığı vakit itibariyle, ne sahih mün‘akid akitte olduğu gibi
şer‘i nikah neticelerinin hepsi hasıl olur ne de zifafın da gerçekleştiği gayri mün‘akid akitteki gibi bütün sonuçları yok olur ((Zerka, 2015, 4223).
Fasid nikah akdinde akdin yürürlüğe girmesi (zifaf) ile sahih nikah
neticelerinin hepsi ortaya çıkmaz, sadece hukuken had cezasının bertarafı
için gerekli olan istisnai mahiyetteki neticeler (mehir, iddet, nesep) hasıl
olur, bunlar da İslam nazarında evliliğin genel esası olarak kabul edilir. Bu
neticeler akit olmasa da, akit şüphesiyle gerçekleşen bütün cimâ‘larda sabit
olur. Bu nedenle hakikatte bunların sübutu, bizzat akdin değil, fasid
nikahın yürürlüğe girmesinin neticeleri olarak kabul edilir (Zerka, 2015,
424).
Gördüğümüz gibi fukahanın, fasıd evlilik akdinin hukuki sonuç
doğurmadığını ittifakla kabul etmesinin yanı sıra, kamu düzenini,
kazanılmış hakları korumak, akit şüphesiyle hadd cezasının
uygulanmaması gibi amaçlara dayalı olarak nesep, iddet, mehir hakkı gibi
sonuçlar gerçekleşir.
3.

İslam Tarihinde Evlilik Akdi Uygulaması

İslam dini İslam’dan önceki birçok uygulamayı düzenlemeye tabi
tutarak yenilemiştir. Örneğin, İslam’ın genel prensiplerine zıt olan evlilik
türlerinden tasvip etmediğini kaldırmış, evlilik akdinin sıhhatini yukarıda
ele aldığımız rükün ve şartlara bağlamıştır. Kur’an ve Sünnette detaylı
olarak işlenen konulardan biri de evliliktir. Şari, evliliği diğer akitlerde
aramadığı şekil şartlarına bağlamış, taraflara doğacak hak ve
sorumlulukların hukuki yollarla teminini mümkün hale getirmiştir. Hz.
Peygamber ve sonrasındaki dönemde ortaya çıkan sorunların çözümüne
ulaşılıp, tarafların haklarını elde ettikleri düşüncesi bize akdin
gerçekleştirildiğini haber vermektedir. Hz. Peygamber’den sonra evlilikle
ilgili kamu yararı göz önünde bulundurularak yapılan düzenlemeler akdin
önemini ve doğurduğu sonuçların hayatiyetini göz önüne sermektedir. Hz.
Ömer’in “Müslüman erkeklere ehl-i kitap kadınlarla evlenmeyi
yasaklaması”, “üç talağı bir talağa indirmesi”, “mehir miktarını azaltmak
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isterken hakkını savunan bir kadınla geçen diyaloğu” bir devlet başçısı
sıfatını ve devlet otoritesini kullanarak yaptığı uygulamalar olduğunu
göstermektedir.
Gördüğümüz kadarıyla, aranan şart ve rükünleri gerçekleşen her akit
gibi nikah akdi de sahih ve geçerlidir. Fakat şart ve rükünleri işlerken
şartlar arasında nikahı kıyan kişinin vasıflarıyla ilgili bir bilgiye
rastlamadık. Günümüze kadar gelen yapılış biçimine baktığımız zaman
gelişigüzel bir şekilde akdedilmediğini anlıyoruz. Günümüzdeki
uygulamasında da hukuki yönünü, doğacak hak ve sorumlulukları bilen bir
kişinin yapmasının tercih edilişinden meslek adamının huzurunda
yapılmasına önem verildiğini söyleyebiliriz. Bu kişi bazen bir hakim veya
naibi, bazen münhasıran bu işlere bakan bir nevi noter, bazen de hakim
kontrolünde bir din adamı olmuştur (Aydın, 1982, 1).
XI. asırda Selçuklu sultanı Melikşah (1072-1092) 'ın nikahının bir kadı
tarafından kıyıldığı görülmektedir. Keza I. İzzettin Keykavus'un (11971220) kadı Sadrettin Lehaveri tarafından kaleme alınan nikah akdi vesikası
bugüne kadar gelmiştir (Aydın, 1982, 2). Bu noktadan bakarsak, nikahların
yetkili bir hukukçu, bir hakim tarafından kıyılması geleneğinin, sonraları
halk arasında da yaygınlaşmış olabileceği söylenebilir (Aydın, 1982, 2).
Sonrasında nikah için her zaman kadıya müracaatın kolay olmayışı
bunların nezareti altında bir nevi nikah memurlarının veya onlara bağlı
imamlar tarafından yapılması zaruretine götürmüştür.
Selçuklu dönemi mahkeme uygulamalarına baktığımız zaman yapılan
araştırmalarda kadının görevleri arasında davalarda özenli olması
gerektiğini, husumet oluşan tarafları iyi dinleyip, aralarını bulmanın bir
yolunu araması gerektiği, şahitlerin bile şöhretini, içtimaî durumunu,
mevcut sempati veya nefreti ve tabii sözlerini esaslı bir şekilde tetkik
etmek zorunda olduğunun sıralandığını görmekteyiz. Nikahı kadının
kıydığı, bu esnada velayet işinin düzgünlüğüne ve mehrin doğru tespit
edilmesine dikkat etmesi gerektiği görevleri arasında sayılmıştır (Köymen,
1964, 370). Bu uygulama Osmanlı döneminde de mahkemelerde hâkimler
tarafından veya hâkimlerin denetimi altında din adamları tarafından
gerçekleştirilmiştir. XII Asır Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren kadı
tayin belgelerinde hâkimlerin vazifeleri arasında nikâh akdetmenin de yer
alması ve mahkeme defterlerinde kadılar tarafından gerçekleştirilmiş
evlilik akitlerinin olması bunun göstergesidir. Nitekim, nikâh akitlerini
tanzim etmek de kadıların salahiyet ve vazifeleri arasında gösterilmiştir
(Aydın, 1982, 2). Yıldırım Bayezit devrinde mahkemelerden alınması
gereken harçlar arasında on iki akçelik nikâh harcının da bulunması, Fatih
Kanunnamesi’nde de bekar nikâhı için otuz iki akçe, dul nikâhı için ise on
beş akçe vergi alınması, ilk dönemlerden itibaren Osmanlı Devletinde
nikâh akitlerinin devletin kontrolünde olduğunu göstermektedir (Aydın,
1985, 88).
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Osmanlıdan önce de var olan bu uygulamanın Osmanlı döneminde de
devam etmesi nikâh akitlerinin kadı kontrolünde dolayısıyla, devlet
kontrolünde olduğunu göstermektedir. Devletin bilgisi dışında akdedilen
evlilikleri engelleyebilmek için birtakım tedbirler alınmıştır. Bu
tedbirlerden birisi kadı izni alınmadan yapılan evliliklerde meydana gelen
ihtilafların mahkemeye götürülememesidir. Ayrıca İmamların kadının
denetim yetkisi altında görev yapmaları da izinsiz nikâh akitlerini
azaltmıştır (Aydın, 1985, 290).
Bugün belediyelerce icra edilen nikâh akitleri şehirde kadı veya naibi;
mahalle ve köylerde ise yöneticilerden alınan “izinname” sonrasında
imamlar tarafından kıyılıyor ve akdedilen nikâhlar bir deftere
kaydediliyordu (Aydın, 1985, 89-90). Türkiye’de medeni kanunun
kabulünden önce, evlenmek için kadılardan alınan müsaadeye “izinname”
denirdi. Evlenecek taraflar nikaha mani hallerinin bulunmadığına dair
mahalle ihtiyar heyetinden aldıkları belgeyle kadıya müracaat ederler ve
kadı da mahalle imamına nikah işleminin yerine getirilmesiyle ilgili bir
izinname düzenler, taraflar da bu izin kağıdı ile birlikte nikahı akdedecek
imama başvurur ve onun huzurunda evlenirlerdi. İzinnamenin arkasına
mu’accel ve müeccel mehrin miktarı yazılır, imam ve nikâh şahitleri
tarafından imzalanan belge saklanırdı (Pakalın, 1983, 2/109).
Nikah akdi hususunda 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-i Aile
Kararnamesi’nde alınmış benzer tedbirler ile evliliğin tescili
kanunlaştırılmıştır. Kararname’de evlenme ve boşanmanın resmiyete
bağlanması ve tescili öngörülmüştür. Evlilik ya da boşanmayı tescil
ettirmeyen veya usulüne uygun olarak bunları yapmayanlar hakkında
cezalar tertip olunmuştur (Çeker, 1999, 20). 37. maddede nikah akdinin,
tarafların ikametgahında bulunan kaza (ilçe) hakimi veya onun izinli vekili
tarafından akdedilip akidname tanzim edileceği, 110. maddede karısını
boşamış olan kocanın, hakime durumu bildirmeye mecbur olduğu, 131.
maddede tefrika hükmedildiği takdirde bunun tescil edileceği beyan
edilmişti (Çeker, 1999, 20). Ceza Kanunu'na ilave edilen maddede ise
nikah akdinde usule uymayan koca veya her iki taraf vekillerine 1aydan 6
aya, şahitlere 1 haftadan 1 aya, kendi din adamlarından alınan bilgilere
göre şekillenen usule uymayan gayr-i müslimlerin de 1 aydan 6 aya, kim
olursa olsun karısını boşayıp 15 gün içerisinde durumu hakime
bildirmeyen kocanın 1 haftadan 1 aya kadar hapsedileceği hükmü
getirilmiştir (Çeker, 1999, 20).
Çağdaş İslam ülkelerinden Mısıra baktığımızda tescil şartı
getirilmesine rağmen tescil edilmeyenlerin de aynı sonuçları doğuracağı
kabul edildiği kabul edilse de, Tunus ve Ürdün’de durumun aynı olduğunu
söylemek mümkün değildir. Nitekim, söz konusu İslam Ülkelerinde
evlilikler kanunlarda belirtilen şartlar çerçevesinde akdedilir. Evlilik de
belgelerle tescillendiği zaman hukuken akdedilmiş kabul edilir. Tescil
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edilmeyen nikahlar batıl sayılır. Ürdün’de nikahın taraflarına ve şahitlere
hapis ve para cezası uygulanır (Liv, 2014, 23).
Sonuç
Kur'an-i Kerim’de evlenme akdinin şeklinden ziyade evlilik
müessesesine ve amaçlarına vurgu yapılarak aile kurumuna önem ve
öncelik atfedilmiştir. Evlilik akdinin şahitlerin huzurunda yapılması, ilan
edilmesi gibi şekli tarafıyla ilgili düzenlemeler Hz. Peygamber (s.a.s.)
tarafından yapılmıştır. Yukarıda da üzerinde durduğumuz gibi evlilikle
ilgili, aile kurumuyla ilgili ayet ve hadislerdeki düzenlemeler hedeflenen
amaçların, taraflara doğan hak ve sorumlulukların garanti altına alınmasını
gaye edinmiştir. Kur’an’ın ayrıntısını günün şartlarına bıraktığı bir alanı
Hz. Peygamber o gün için yeterli olacak şekilde devlet başkanı olarak
düzenlemiştir. Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonraki dönemde de bu konuyla
ilgili Hz. Ömer’in yapmış olduğu düzenlemeler olduğunu gördük. Nikah
kıyan kişi ve vasıfları, o cümleden nikahın tescili meselesi o güne kadar
söz konusu edilmedi ve literatürde yer almadı. Çünkü yeni kurulmuş bir
İslam devleti ve otoritesinin mevcut olduğu bir ortam vardı. Raşidi
halifelerden sonraki dönemler için de böyle bir ihtiyacın hasıl olmadığını,
zira nikahın sıhhat ve in’ikat şartları gerçekleştiği sürece hak ve
sorumlulukların da vaki olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen, yukarıda da
belirttiğimiz gibi XI-XII. asırdan itibaren nikahın yetkili biri tarafından
kıyılması yaygınlaşmış ve her zaman kadıya başvurulamayacağından
kadıya bağlı yetkili kişiler tarafından kıyılması adet haline getirilmiştir.
Osmanlı dönemi ve sonrasında bu görevin imamlar tarafından yapılmış
olması günümüzde insanlarda nikahın ibadi bir uygulama olduğu
düşüncesini hakim kılsa da, nikah kıyan imamın zamanında devletin bir
memuru olduğu, nikahı tescil eden kişi olduğu gerçeğini arka planda
bırakmıştır.
Akdi kişinin dini ve ahlaki sorumluluk bilincine bırakmak doğru
olmayacağı için tarafların hakkının korunması için Hz. Peygamber
(s.a.s.)’dan itibaren devlet güvencesi altında olan akitlerin günümüzde de
yerini bulmasını sağlamak zorunludur. İnsanların kültürüne ve bilincine
yerleşmiş olan nikahın imamlar tarafından kıyılması gerektiği olgusuna
geleneğimizdeki mevcut tecrübeden yararlanarak çözüm getirilebilir.
Böylece, hem akit gerçekleşmiş olur, hem inanan halk tatmin olur, hem de
hak ve sorumlulukları korunmuş olur. Böylece, az yaşlı kadınlarla “imam
nikahı” kıyarak suç işleyen ve suçu ortaya çıkınca ceza alan erkek
tutuklanınca, doğmuş olan çocuklarla birlikte sefil olan kadın mağdur
olmaz. Çünkü kendisine yetki verilen imam artık devletin bir memuru
olduğu için kanunun dışına çıkamaz ve karşısına gelen çifti de bilgilendirir.
“İnançlı erkekler tarafından aldatılarak “imam nikahı” kıyılıp mut’a
nikahına giren kadın muamelesi gören mağdur kadınlar da olmaz.
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Nikah akdinin sıhhat ve in’ikat şartları gerçekleşmesiyle birlikte tescil
edilmiyorsa, sahih nikah akdi muamelesi görememektedir. Çünkü sahih
nikah akdinin güttüğü amaç gerçekleşmiş olmamaktadır. Amaç
gerçekleşmeyince, akdin de geçerliliği söz konusu olmamakta ve tarafların
hakları hukuken güvence altına alınmış olmamaktadır. Bu tür evlilik yapan
çiftler aralarında çıkan sorunların mahkemelerce çözümü söz konusu
olamamaktadır.
Sıhhat ve in’ikat şartlarında eksiklik olan nikah akdinin fasıd veya batıl
olarak niteleyen fukaha fasıd/batıl evlilik akdinin hukuki sonuç
doğurmadığını ittifakla kabul etmekle birlikte, akit taraflarına akit
şüphesiyle zina had cezası uygulamamak, kamu düzenini ve kazanılmış
hakları korumak için genel şer’i amaçlara dayalı olarak böyle bir akitte
nesep, iddet, mehir hakkı gibi sonuçların gerçekleştiğini genellikle kabul
eder. Buna bağlı olarak, nikahın tescil edilmemiş olması tarafların
arasındaki ilişkinin zina olarak adlandırılmasına neden değildir. Ancak,
devlet toplumsal maslahat ve şer’î siyaset gereği evlilik akdinin hukukî
sonuçlarının doğmasını tescile (devlet kontrolüne) bağladıysa, tescil işlemi
gerçekleşinceye kadar bu tür nikahlar mevkuf sayılmalıdır. Bu sayede,
tescilsiz nikâhlarda sorun haline gelen mali haklar da hukukî güvence
altına alınmış olur. Haklar resmi güvence altına alınamıyorsa, nikah
sonucunda doğan sorumluluklar hususunda da yaptırım uygulanamıyorsa,
“imam nikahı” kıyılması şer’i bir akit olmayıp batıl/fasıd bir akittir.
Bir hukuk sisteminin en önemli özelliği, insanların beklentilerine cevap
vermesi, ihtiyaçlarını gidermesi, insanlar arasında hak ve adaleti
sağlamasıdır. Şeriat’ın da genel gayesi budur. Kıyamete kadar insanlığa
gelen son din olan İslam her dönem ve şartlarda insanlığı mutlu edecek bir
kurallar sistemine sahiptir. “Ezmanın tağayyuru ile ahkamın tağayyuru
inkar olunamaz” Mecelle kuralına göre, zaman ve şartlar değiştikçe akitler
gibi muamelat alanına giren tüm hükümler de değişir, şeriatın genel
gayesine göre değişmek zorundadır
Zamanında kadılar ve onların verdiği yetkiyle imamlar tarafından
kıyılan nikah resmi iken, günümüzde gayr-i resmidir. Aralarındaki önemli
fark ise ağır sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Bunu İslam’a ve
şeriata mal etmek ise dinimiz adına yapılan haksızlıktan başka bir şey
değildir.
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı.
M. Akif Ersoy
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MODERN SONRASI DÖNEMDE ‘YAŞANAN DİN’ VE DİN
ANLAYIŞLARININ ARKA PLANI
Hilmi TÜRKYILMAZ
1.Giriş
Din geçmişten günümüze kadar her dönemde varlığını devam ettirmiş
önemli kurumlardan birisidir. Zamanla değişen bireysel ve toplumsal
ihtiyaçların, isteklerin, edinilen yeni tecrübelerin ve ortaya çıkan yeni
şartların, insanların dini algılama ve yaşam biçimlerini etkilediği de bir
gerçektir. Bu çerçeveden bakıldığında dinin, her dönemde varlığını
devam ettirmekle beraber, tarihin farklı zaman dilimlerinde birbirinden
farklı olarak algılandığı ve yaşandığı görülmektedir. Başka bir ifade ile
dine yüklenen anlamların, dinden beklenen işlevlerin ve dinin insanların
hayatlarında somutlaşma şeklinin toplumsal değişme ile beraber
farklılaştığı söylenebilir.
Burada dünyanın/toplumun değişimi karşısında yani geleneksel
toplumdan modern topluma doğru evrilme sürecinde dinin durumu ele
alınacak ve değişen dönemlerde dine yer verilip verilmediği ya da verildi
ise hangi rollerin verildiği incelenecek kısaca toplum evrilirken dinin
algılanma biçimi analiz edilecektir. Buradan hareketle günümüz
toplumunda dinin algılanma şekli ortaya konulacaktır.
Modern dünyanın en önemli realitelerinden birisi, tecrübe ettiği
toplumsal değişim olgusudur. Birçok farklı dinamiklerin etkisiyle gelişen
bu süreç, bazen bireylerin farkına varabileceği kadar kısa zaman dilimi
içerisinde ve hızlı bir biçimde seyrederken, bazen de insan ömrünü aşan
bir zaman dilimini içermekte, dolayısıyla bunu yaşayan bireylerin
hissetmeleri mümkün olmamaktadır (Bodur, 2008: 34). İşte bu değişim
süreci karşısında sosyal bilimciler tarafından, toplumda dinin konumu ile
ilgili olarak da birçok görüş ileri sürülmüştür. Dinin toplumda bir istikrar
ve güvenlik unsuru olmasından tutun da, toplumda yabancılaşma unsuru
olduğu, dolayısıyla dinin ortadan kalkması için hangi şartlar gerekiyorsa
yapılması gerektiği ve şartlar oluştuğunda dinin kendiliğinden ortadan
kalkacağından, dinin tekrar geri döndüğüne ve Tanrı’nın intikam aldığına
kadar, tarihin değişen dönemlerinde toplumda dinin durumu ile ilgili
birçok farklı görüş ortaya atılmıştır.
Başlangıçta hemen belirtelim ki, sosyal bilimcilerin ve sosyolojinin
bahsettiği değişme olgusunun nesnel alanı, modern Batı toplumudur.
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Yoksa tarihte yaşanan büyük göçler, savaşların etkisiyle meydana gelen
kıtasal toplum değişmeleri konu edilmemektedir. Dolayısıyla toplumsal
değişme ile sosyolojinin ürettiği teoriler, 18. yy’da ortaya çıkan sanayi
inkılâbıyla beraber, 19. yy. başlarından itibaren baş gösteren sınıfsal
çatışmaların ve ihtilaller dizisinin meydana getirdiği toplumsal
gelişmelerden beslenmektedir. Rönesans, reform, aydınlanma felsefesi,
sanayi inkılâbı ve Fransız ihtilali Batı toplumlarının köklü değişmelerini
yansıtmaktadır. Bu anlamda toplumsal değişme modern Batı
toplumlarının ortaya çıktığı tarihsel koşullarla beraber çeşitli
etkileşimlerin sonucu yaşanan bir dizi süreci ifade etmektedir (Yıldırım,
1999: 37). Bu süreçte yaşanan toplumsal değişim ve kriz durumlarını
anlamak ve anlamlandırmak için sosyolojinin kurucu babaları tarafından
bir takım teori ve kuramlar ortaya konmuştur. Örneğin Comte’un “üç hal
yasası”, Durkheim’ın “mekanik dayanışma ve organik dayanışma”
kuramı, Tönnies’in “cemaat ve cemiyet” teorisi, Marx’ın “sınıf
çatışması” ve “yabancılaşma” kuramı ve nihayet Weber’in
“rasyonalizasyon” teorisi aynı toplumsal değişim ve kriz durumunun
farklı anlatımları olarak değerlendirilebilir (Çiftçi, 2012: 109).
Dolayısıyla toplumsal değişme, din, gelenek, modernite ilişkisi söz
konusu olduğunda; özellikle 19. ve 20. yy. sosyal bilimcileri, sadece
kendi toplumlarını temele alarak, Batı merkezli bir okuma yapmışlar, Batı
dışı toplumlarda da bu ilişkinin geçerli olduğunu ya da olması gerektiğini
ileri sürmüşlerdir.
Hâlbuki din ile ayrılmaz bir biçimde yaşayan insan ve insan
toplulukları, tarihin değişen dönemlerinde çeşitli biçimlerde ilişki halinde
olmuşlardır. Çünkü insanın bireysel ve toplumsal, özel ve kamusal vasfı
bulunduğuna göre, insanla ayrılmaz bir ilişkisi olan ve insanın
mutluluğunu hedefleyen dinin de, doğal olarak insanla hem bireysel hem
sosyal ve hem özel hem de kamusal yönleri itibariyle ilişkileri olması
kaçınılmazdır (Sencer, 1999: 13). Şüphesiz toplumsal yapının bir unsuru
olarak din de, toplumda meydana gelen genel değişmelerden bağımsız
değil, aksine iktisadi, siyasi, coğrafi vb. değişmelerle karşılıklı olarak
etkileşim halindedir. Onun için toplumsal yapıda ortaya çıkan değişmeler
zamanla toplumda yaşanan dinin örgütsel yapısı, dünya görüşü, değer ve
pratikleri düzeylerinde bazı değişmelere yol açmaktadır. (Sorakin, 1994:
47; Perşembe, 1991: 179).Bu anlamda sosyal unsurlardaki bir değişiklik
toplum yapısını dolayısıyla dinin algılanma ve yaşanma biçimini
etkilemektedir.
Toplumsal değişim dönemleri bağlamında ele aldığımızda gündelik
hayatta dinin algılanma biçimleri aşağıdaki şekillerde farklılık
göstermektedir.

[22]

2. Modern Öncesi Dönem Din Anlayışları
Tarihsel süreç göz önünde tutularak “din”in konumuna bakıldığında,
ilk olarak modern öncesi döneme yani geleneksel topluma bakılması
gerekmektedir. Geleneksel toplumlarda din yaygın bir değer olarak
gündelik hayatın bütün kodlarını etkilemekte ve toplumsal kurumlar dine
göre şekillenmekteydi. Siyasal, ekonomik, sosyal ve dini hayat, dini
kurumların otoritesi altında örgütlenerek, sosyal yaşam ile dinin öğretisi
birbirine yakınlaştırılmıştır. Dolayısıyla bu dönemde din, gündelik
hayatın her alanında hâkim bir konumda bulunuyordu (Akgül, 2002: 34).
Başka bir ifade ile geleneksel toplumlarda din, kültürün özünü
oluşturmaktaydı. Kısaca söylemek gerekirse modern öncesi toplumun
gündelik hayat kültürü, dini inanç ve davranışlardan meydana
gelmekteydi.
3. Modern Dönem Din Anlayışları
Avrupa’da ortaya çıkan Rönesans ve Reform hareketleri,
aydınlanma felsefesi, pozitivist dünya görüşünün gelişmesi,
Coğrafi Keşifler, Sanayi Devrimi gibi gelişmeler, toplumsal hayatta
ve bireylerin zihniyet dünyasında büyük etkileri olduğundan her
alanda hâkim olan “din”in durumunda da derin etkilerde
bulunmuştur.
“Aydınlama Çağı” denilen bu süreçle beraber yaşanan zihni
dönüşümün neticesinde yeni bir bilgi, ideoloji, hayat ve etik anlayışı
olarak “modernite” ortaya çıkmıştır. Bu yeni anlayış dînî alanın
parçalanması sonucunda hümanizm, sekülerizm ve demokrasi üzerinde
şekillenmiştir. Bu yeni dünya görüşü, egemenliği insana veren, kurtuluşu
ve hakikati dinde değil, bilimde arayan; insan merkezci paradigmayı
ifade etmekteydi. (Luckmann, 2003: 18; Akgül, 1999: 67-68). Esasen
bireyin ve evrenin kutsaldan arındırılma süreci olarak da tanımlanan
modernite ve onun yol açtığı sekülerleşme, son yüzyıl insanının düşünme
şekli ve içinde yaşadığı hayatı ifade etmekteydi. (Ostwalt, 2014: 118)
Batı dünyası, özelinde meydana gelen ve oradan dünyanın geri
kalanına da yayılan gelişmeler ve toplumsal değişmeler sebebiyle “din”,
sosyal bilimciler tarafından çok sık tartışılan bir konu haline gelmiştir
(Giddens, 2010: 101). Bu gelişmelerin yaşandığı süreçte din olgusu,
rasyonel ve pozitivist bir yaklaşımla ele alınarak sorgulanmaya başlanmış
ve ağır eleştirilere tabi tutularak o tarihten itibaren “din”e miadını
doldurmuş ve tedavülden kalkmış muamelesi yapılmıştır (Tatar, 1999:
33). Dolayısıyla modern toplumda dinin nerede olması gerektiği bu
dönemde tartışmaların merkezini işgal etmiş ve toplumun sanayileştikçe,
modernleştikçe dinden uzaklaşacağı öngörülmüştür (Berger, 2002b: 75).
Bu öngörüde o kadar ileri gidilmiştir ki, bazı sosyal bilimciler dinin
ortadan kalkacağı tarihi bile vermişlerdir.
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Sosyal bilimciler ve batının seçkin entellektüelleri yaklaşık üç asır
boyunca dinin sonunun yaklaştığını vaat edip durmuşlardır. Her nesil
gelecek birkaç 10 yıl veya biraz daha uzun bir süre içinde insanların artık
tabiatüstü alana yönelik inançları terk edeceklerinden emindi. Bu öngörü,
sekülerleşme tezi olarak bilinen bir teori haline geldi ve modernitenin
dine net bir şekilde düşman olduğu iddia edildi (Berger, 2002b: 75).
Nitekim 1700’lü yılların başında Thomas Woolston, modernitenin dine
galip geleceğini iddia eden ilk kişidir. Woolston, Hıristiyanlığın
yaklaşık 1900 yılında tamamen ortadan kaybolacağını gayet emin bir
şekilde iddia eder. Ondan yarım yüzyıl kadar sonra Woolston’un bu
tahminini din adına fazla iyimser bulan Büyük Frederick, arkadaşı
Voltaire’e yazdığı mektupta “… Bu İngiliz Woolston yakın tarihlerde
neler olur pek anlayamamış… Çünkü din zaten kendi kendine çöküyor ve
çöküş çok daha kısa sürede tamamlanacak” ifadesini kullanır. Voltaire de
arkadaşına yazdığı mektupta aynı cüretle dinin sonunun 50 yıl içinde
geleceğini söyler (Stark, 2002: 33-34).
Sonraki yıllarda sekülerleşme kâhinleri1 (sosyal bilimciler) bunlardan
daha az emin değillerdi; ama bu defa tarihi konusunda daha temkinli bir
tavır içindeydiler (Stark, 2002: 34). Örneğin modern sosyal teorinin tüm
önde gelen kurucuları yani Comte, Marx, Durheim ve Weber modern
kurumların gelişmesiyle dinin giderek ortadan kalkacağına inanıyordu
(Giddens, 2010: 258). Fakat bunlar daha öncekiler gibi tam olarak ne
zaman başarılabileceğini belirtmemişti.
19. yüzyılın sonunda din, A. Comte'un pozitivist yaklaşımı temele
alınarak sosyal şartlardan hareket edilerek açıklanmaya ve anlaşılmaya
çalışılmış ve bu çerçevede kuramlar geliştirilmiştir. Başka bir ifade ile 19.
yy’ın ikinci yarısı, 20. yy’ın ilk yarısı genel olarak
aydınlanmacı/pozitivist zihniyetin değişik yansımaları olan ideolojilerin
çağı olmuştur (Akgül, 2002: 47). Bu dönemin toplumsal kuramları bilim
adına iyimser, akılcı ve çoğunlukla evrimci idi. Yani toplumun
aşamalardan geçerek gelişeceğini öngörüyordu. Bu dönemin temsilcisi
olan kuram A. Comte tarafından geliştirilmiştir (FursethRepstad 2011:
157).
Durkheim ve onun etrafındaki Fransız sosyoloji okulu da dini rasyonel
Önceki görüşlerini revize eden Berger’e göre bu teorinin savunucu olanların çoğunluğu
bu öngörüyü sadece objektif-bilimsel verilerden hareketle veya dünyanın gidişatını
gözlemleyerek değil ideolojik bir bakış açısıyla gerçekleştirmişlerdir. Zira bunlar sadece
modern çağın özünün dine karşı olduğunu iddia etmekle kalmayıp, “böyle bir gelişmenin
iyi olacağını ve bu yolda ilerlemek gerektiğini savunan bir yaklaşım” sergilediler.
Geleneksel dinin gerilemesi Aydınlanmış kafaların şiddetle arzuladıkları “ilerleme”nin bir
parçasıydı. Hatta bu ortam o kadar baskındı ki “ilerleme” anlayışına fazla bağlı
olmayanlar bile dinin gerilediği iddiasına onay vermişlerdir. (Berger, 2002a: 11-32;
Berger, 2002b: 75-93.)
1
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bir yaklaşımla açıklama yoluna gitmiştir. Böylece toplumsal şartlar,
ihtiyaçlar ve iktisadi zorunluluklar, açıklamaların temeline konmuş,
mesela sosyalist bir yaklaşımla Kautsky ve Maurenbrecher, Hıristiyanlığı
bir proletarya hareketi olarak yorumlamışlardır (Mensching, 1994: 13).Durkheim ise, dini, sosyal tecrübenin bir yansıması olarak ele almış ve
kutsal ile sosyal’in aynı şey olduğunu kaydetmiştir (Eliade, 1995: 22).
Comte ve Durkheim, teoloji ve sosyolojiyi eşit görerek, cemiyetle
ilahiyatı bir tutmuşlardır ki, Wach bunu "gülünç bir yanlış anlama"
olarak değerlendirmiştir (Wach, 1987: 15).Comte'un din hakkındaki
fikirleri de, eleştirilerek, dinin sadece bir düşünce ve görüş olmadığı, aynı
zamanda onun bir his ve iradi davranış olduğu, bu özelliğinden dolayı
dinin belli bir devrede başlayıp bitmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca
Comte’un, sonunda pozitivizmle ters düşen “insanlık dini” peşinde
koşarak, kendisiyle çeliştiği ifade edilmiştir (Sezen, 1993: 13).
Kurucu sosyologlardan Weber’in din konusundaki ana ilgisi ise, dinin
“dünyayı” (yani kutsalla bağlantısı olmayan faaliyetleri) nasıl tanımladığı
ve muhtelif tanımların ekonomi ile neticelerinin neler olduğu idi (Berger,
1995: 440). Bu bağlamda Batı dünyasında on altıncı asır başlarındaki
reformasyon sürecinden kendi zamanına kadar olan süreci anlamaya
girişmiştir (Çiftçi, 2014: 104). Bu süreçte Weber, rasyonel mantığın
modern yaşamın neredeyse tümünde nasıl etkin hale geldiğini araştırmış
sonuçta da buna “kapitalizmin ruhu” adını vermiştir. Weber'in araştırması
Batı medeniyetinde on altıncı yüzyıldan itibaren birbiri ardınca hayatın
tüm alanlarında “olayların izahının bu dünyadaki tecrübelere ve insan
aklına müracaatla mümkün olduğu” inancına dayalı bir sürecin oluşmaya
başladığını ortaya koymuştu (SwaotChristiano, 2002: 96-100).
Bu anlamda Weber’in dünya dinleri üzerine analizlerinden dinin veya
dinsel inançların gündelik hayattan zamanla daha fazla çekileceği ve
modernliğin rasyonel ve seküler dünyasında dinin yerinin kalmayacağı
yönünde bir öngörünün izleri rahatlıkla okunabilir (Aktay, 1998:
300).Weber’in sözünü ettiği “rasyonalleşme”,2 “sekülerleşme” ve
“dünyanın büyüsünün bozulması” gibi kavramlar, aslında aklîleştirilen
bir dünyada, dinsel ruhun kaybını ifade etmektedir. Weber şunu iddia
2Weber’in

tanımıyla rasyonelleşme “gözünün açılması” veya başka bir ifadeyle büyüden
ya da gizemden uzaklaşma demekti. “Gözün açılması”, sadece insanların dinin eski
gizemlerine inanmamaları değil aynı zamanda gizem ya da gizemli kavramlarının
değersiz hale gelmesini içermekteydi. Gizem, içine girilip araştırılması gereken bir şey
olarak değil, insanın aklı, yaratıcılığı ve teknolojinin filmleriyle fethedilmesi gereken bir
şey olarak görüldü. İşte Weber dindeki bu iki yönlü “rasyonelleşme-gözünü açma”
sürecine sekülerleşme ismini verdi. Sekülerleşme sürecin hem kendisi hem de sonucuydu.
Bu anlamda sekülerleşme kavramını bize MaxWeber hediye etmiştir ama kavram
Weber'in arkadaşı ErnstTroeltsch (1958) tarafından yaygınlaştırılmıştır. Weber, literatüre
kendisinin kazandırdığı bu kavramı yazılarında pek fazla kullanmamıştır
(SwaotChristiano, 2002: 96-100.)
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ediyordu: Toplumsal bir eylem için kesin ve doğru bir bilgi elde etmek
için ilahi otoriteye yöneliş, geçmişe göre güvenilirliğini kaybetmiş ve
pratik ekonomik etkenler bilginin değerini belirlemede giderek artan bir
öneme sahip olmaya başlamıştır. “Dînî bakış açısı” artık olsa olsa otorite
için yarışan adaylardan sadece birisi olacaktır. Bundan sonra dünyevî
problemlerin çözümü için papazlara, rahiplere ve mollalara
ekonomistlerden fizikçilerden ve siyaset bilimcilerden daha az müracaat
edilecek; psikologlar, sosyal danışmanlar ve tıp doktorları gerek bireysel
gerekse mikro-sosyal düzeyde toplumun muteber uzmanları olacaktır
(SwaotChristiano, 2002: 100).
Daha sonra görüşlerini değiştiren ve çağımızın en üretken
sosyologlarından olan Peter L. Berger’de “Kutsal Şemsiye” (The Sacred
Canopy) adlı kitabının ikinci bölümünü tamamen sekülerleşmeye ve onun
fenomenolojik sosyolojisine ayırmıştır. Berger, Kutsal Şemsiye’nin
yıkılmaya başlamasından3 ve çekişme halindeki dünya görüşlerinin bir
arada bulunmasından bu yana sekülerleşmenin kendi kendini
pekiştirmekte olduğu kanısındadır. Ona göre din adamlarının, toplumdaki
tekellerini yitirmelerinden sonra düşünce ve inancın geçerliliğine ilişkin
insanların şüpheleri artmaya başlamıştır. Toplumda yarışan çeşitli
hakikatler olduğunda insanlar göreli hale gelirler ve bütüncül dünya
görüşlerine bağlanmaya daha az istekli olurlar (FursethRepstad, 2011:
167). Bu sebeple dinin çok uzun bir zamandan beri devam edegelen
görevi, çoğulculuk tarafından ciddi bir şekilde tehdit edilmektedir.
Hayatın farklı kesitlerine şimdi birbirinden farklı anlamlar ve anlam
sistemleri yön vermektedir. Çoğulculuk geliştikçe birey, kendi
inandıklarına inanmayan, hayatı kendisininkinden farklı ve bazen da
kendisininki ile çelişen anlamlar, değerler ve inançlarca biçimlendirilen
kişilerin bilgi edinme üsluplarından da haberdar olmaya başlar. Kısaca
çoğulculuğun sekülerleştirici bir etkisi vardır. Daha doğrusu bu etki diğer
faktörlerle el ele gider. Başka bir deyişle çoğulculuk, dinin toplum ve
birey üzerindeki etkisini zayıflatır. Çoğulculuk ve dünyevîleşme ikiz
kardeştirler (Coşkun, 2010:61).
Ayrıca Berger’e göre, nasıl ki toplumun sekülerleşmesi söz konusu ise
bireysel bilinç de sekülerleşmektedir. Zira teknolojik ve ekonomik
gelişmişlik ile bilinç arasında doğrudan doğruya bir ilişki mevcuttur.
Dolayısıyla modernleşme sadece kurumsal anlamda bir değişme değil
3Bu

kitaba ismini veren “şemsiye” dört ayaklı bir yatağın üzerindeki tentedir. Berger’in
bu metaforu ortaçağda bütüncül Hıristiyan kültüründe insanların nasıl kendilerini beşikten
mezara kadar kavrayan dini bir çerçeve içinde yaşadıklarını açıklamaktadır. O dönemde
kişisel dindarlığınız ve ahlaki dürüstlüğünüz ne olursa olsun, herhangi bir amaç ve niyetle
dini çevrenin dışında kalmayı tercih edersiniz toplumun da dışında kalırdınız. Berger daha
sonra bu şemsiyenin nasıl kırılıp parçalandığını betimlemektedir. Zira günümüz
toplumunda din, seçeceğiniz ya da reddeceğiniz bir şey haline gelmiştir
(FursethRepstad, 2011: 161).
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aynı zamanda bilinç düzeyinde de bir değişmeyi ifade etmektedir
(BergerBergerKellner2000: 133-135). Başka bir ifade ile
modernizasyon; dünyayı, olayları ve kendi bireysel yaşamlarını, dini
açıklamalarından yararlanmaksızın yorumlayan, anlamlandıran bireyler
üretmektedir (Akyüz, 2011: 105-106).
Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi 19. yy. ikinci yarısı,
20. yy ilk yarısı genel olarak aydınlanmacı/pozitivist zihniyetin değişik
yansımalarının görüldüğü bir “ideolojiler çağı” olmuştur. Bu dönemde
gündelik hayatta dine yer tanınmamış, dinin miadını doldurduğu, artık
ortadan kalması gerektiği dile getirilmiştir. Modernleşme ve
Sekülerleşme kuramcılarından en ılımlıları bile, genel olarak modern
değerleri ve kurumları benimseyen toplumlarda dinin toplumsal ve
siyasal alanlardaki etkinliğinin ortadan kalkacağını, bireysel olarak da
dini ritüellere katılımın gerileyeceğini savunuyorlardı. Ne kadar
modernleşme o kadar sekülerleşme şeklinde özetlenebilecek bu teori, bu
dönemde sosyal bilimciler tarafından neredeyse tereddütsüz kabul
edilmişti.
4. Modern Sonrası Dönem Din Anlayışları
Yakın zamana kadar, önce Avrupa daha sonra da global anlamda,
sekülerizm modernite olgusuyla genel anlamda özdeşleştirilmiş ve
sekülerleşme ve modernleşme birbirine bağlı süreçler olarak görülmüştür
(Berger, 2002b: 78). Bu genel kabul sebebiyle sekülerizm inancı,
aydınlanma fikirleri ve ilerleme efsanesi 19. yy da en görkemli devrini
yaşamış ve bu hâkimiyetini sosyo-kültürel bir gerçeklik olarak da I.
Dünya Savaşı’na kadar sürdürmüştür. Bu yıllardan sonra aydınlanma
fikirleri ve sekülerizm üst seviyeden entelektüel tenkitlere maruz
kalmıştır (Berger, 2002b: 76-77).
Dünyanın değişik yerlerinde gözlenen gelişmeler4 ve 1970 ve
1980’lerde medya tarafından sık sık gündeme getirilen birçok dînî
hareketin ortaya çıkması sekülerleşme kuramının sorgulanmasına yol
açmış, bunun sonucunda sekülerleşme kuramı 1980’lerde din
sosyologları arasında başlıca tartışma konusu haline gelmiştir
(FursethRepstad 2011: 164). Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi
aydınlanma devrinden bu yana devam eden sekülerleşme teorisi
modernleşme ile birlikte hem toplumsal hem de bireysel bilinç düzeyinde
dinin gerileyeceğini ve zamanla yeryüzünden tamamen silineceğini
öngörmüştü. Fakat tarihsel süreç bu fikrin yanlış olduğunu ortaya
4Örneğin

Latin Amerika’sındaki, Hıristiyan Afrika’daki ve İslam dünyasındaki dini
hareketlerin ortaya çıkması, anti-din politikasının uygulandığı Sovyetler birliğindeki dini
canlanmanın ortaya çıkması, İskandinav ülkelerindeki gelişmeler vb… Bu gelişmeler son
yıllarda modern toplum yapısındaki din ve sekülerizm çekişmesindeki yer değiştirmeleri
bize göstermektedir
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koymuştur. Dünya bugün, bazı istisnaları hariç tutarsak, olabildiğince
dînî bir dönem yaşamaktadır. Bu durum ise 1950-60’larda tarihçiler ve
sosyal bilimciler tarafından yazılan ve sekülerleşme teorisi şeklinde
isimlendirilen literatürün yanıldığını göstermektedir (Berger, 2002a: 13).
2000’li yıllara gelindiğinde, “dinin gerileyeceği ve zamanla
yeryüzünden tamamen silineceği” teorisi, bunu savunanlardan bazıları da
dâhil olmak üzere, bu gün Batı’nın özellikle de Amerika’nın önde gelen
sosyologları tarafından yargılanmaya, yanlış bir teori olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır. “Kutsal geri dönüyordu”. Ama bazılarına
göre dünyanın bu günkü kutsal durumu için, “kutsal geri dönüyor”
tanımlaması bile yeterli değildi; çünkü “kutsal hiç gitmemişti!” (Köse,
2002: 7) Başka bir ifade ile modern dünyada önceleri din kriz yaşarken
artık sıra sekülerizme gelmiştir ve şimdilerde sekülerizm itibarını
kaybetmiş ve artık kriz yaşamaktadır. Berger’in ifadesi ile artık “dinin
krizi”nden “sekülerizmin krizi”ne geçilmiştir (Berger, 2002b: 76-85).
Sekülerleşme teorisinin yaşadığı bu itibar kaybını, bir başka açıdan
değerlendirmek gerekirse, aslında sözkonusu bu itibar kaybı, sosyal
bilimlerdeki değişen “modernleşme” paradigması ile yakından ilişkilidir.
Bilindiği gibi tüm toplumlar için tek ve evrensel bir modernleşme modeli
sunan “klasik modernleşme” teorisi II. Dünya Savaşından sonra gözden
düşmeye başlamış ve daha sonraki yıllarda ise, modernleşmeyi sınırlı bir
çerçeveye sıkıştıran ve Batılılaşma ile eşitleyen anlayışa karşı;
modernleşmeyi, Batı dışı toplumların da kendilerine özgü deneyimleri ile
üretebilecekleri ve modernleşmenin farklı versiyonları olabileceği
anlayışını temele alan “çoklu modernleşme” anlayışı ortaya atılmıştır
(Şen, 2012: 30-31).
Yine bu süreçte, dünyanın son birkaç asır içinde geçirdiği sosyal
değişmelerin önemli bir dinamiği olarak, geleneksel yaşam tarzından,
modern yaşam tarzına geçişin yarattığı sorunlar ve doğurduğu gerilimler,
son kertede modernlik krizi5 olarak değerlendirilen süreçlerle yeni
arayışlar ve kavramsallaştırmalar gündeme gelmiştir (Perşembe, 2003:
165). Artık modern dönemin sona erdiği, “modern dönemden postmodern
döneme” veya “sanayi toplumundan sanayi/endüstri sonrası topluma”
geçildiğinden bahsedilmeye başlanmıştır.
F. Jameson’un “Postmodernizm ya da geç kapitalizmin kültürel
mantığı” (Jameson, 1994: 59-116), J. Habermas’ın “tamamlanmamış bir
proje olarak; modernlik” (Habermas, 1994: 31-44) dediği, A. Huyssen’in
“neo-modernizm” (Sarıbay, 1994: 109), MarcArgue’nin “üst
modernizm”(Argue, 1995: 114), GuyyDebord’un “gösteri toplumu”
Aydınlanma ile başlayan aklın hükümranlığının 19. yy sonunda kültürel hayatta bir
“çöküş”e yol açtığını, “anomi” kavramsallaştırmasıyla Durkheim de kabul etmektedir
(Sarıbay, 2004: 23).
5
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(Debbord, 1996: 10) olarak kavramsallaştırdığı ya da tanımladığı
modernlik sonrası dönem için, “postmodernizm” veya “postmodern
durum” tanımlamaları yapılmaktadır.
Modern hayat tarzının toplumsal yaşam alanındaki eleştirisine
dayanan “postmodern durum” ya da dönem hakkındaki tartışmalar,
1960’lı yılların sonu ve 1970’lerin başlarında yoğun olarak gündemi
meşgul etmiştir. Bu süreçte Postmodernistler bugünün geçmişten,
modernin modern öncesinden üstün olduğu düşüncesini sorgularlar.
Böylelikle kutsal, gelenek, duygular, coşkular, sezgiler, tefekkür,
spekülasyon, kişisel deneyim, metafizik, âdet, şiddet, kozmoloji, büyü,
mit, dini hisler ve mistik deneyimler, kısaca modernliğin kenara attığı her
şey yeniden önem kazanmaktadır (Rosenau, 1998: 26). İşte kabul edilen
bu yeni paradigma yani “çoklu modernleşme” teorisi ve “modern sonrası
dönem” tartışmaları modernleşme-sekülerleşme teorisine bakışı da
dolaylı olarak etkilemiştir.
İşte bu tarihsel arka planı da göz önünde tutarak baktığımızda, sosyal
antropolog Marxy Douglas, modernleşmenin mutlaka sekülerleşmeye yol
açacağına ilişkin görüşü ilk eleştiren kişilerden birisi olmuştur. Ona göre,
kolektif bir yapı ve sosyal ilişkiler var olduğu sürece din, ritüel ve mitler
de var olacaktır. Din değişecektir ancak modernleşme ile ortadan
kalkmayacaktır. Ayrıca Douglas, bilimin dinin açıklayıcı gücünü azalttığı
görüşüne de karşı çıkmaktadır. Bunun yerine o, insanların din ve bilimin
farklı problemleri ele aldığını ve sonuçta din ile bilimin birbirini tehdit
etmediklerini fark ettiklerini savunur. Ayrıca Douglas, sekülerleşme
kuramcılarının geçmişle ilgili abartılı bir dindarlık resmi çizmelerini de
eleştirir. Douglas’a göre, Antik Çağ’daki toplumların tamamen
maneviyata odaklandıklarını ya da insanların duygusal ve entelektüel
yaşamlarını dini çerçevelerle son derece iyi bir şekilde bütünleştiğini
kanıtlayan hiçbir delil bulunmamaktadır (FursethRepstad, 2011: 163).
Stark’a göre de, Avrupa’da dini katılımda büyük bir eksiklik olduğu
ve dinin gerilemekte olduğu iddiası, “geçmişte daha dindar” bir Avrupa
olduğu şeklindeki bir algıdan kaynaklanmaktadır. Hâlbuki “dindar bir
geçmiş fikri” bir efsanedir ve önde gelen birçok Avrupa tarihçisi tarihte
bir “inanç çağı” olmadığında hemfikirdir. Bu gün belki birçok ülkede
katılım düşük olabilir, ama bunun sebebi modernleşme değildir.
Dolayısıyla sekülerleşme teorisi yersiz bir teoridir (Stark, 2002: 43-51).
Tarihsel süreç içinde, modernleşme sekülerleşme konusundaki
fikirlerini değiştiren sosyologlar da görülmektedir. Örneğin, “Kutsal
Şemsiye” kitabındaki -yukarıda bahsedilen- kanaatleriyle sekülerleşmenin
(dünyevileşme) geleceği konusundaki daha önce yaygın olan evrimci
modele bağlı bulunan ve ilgili literatüre çok sayıda katkıda bulunan

[29]

Berger’in,6 modernlik, sekülerizm ve çoğulculuk konusundaki görüşleri
zaman içinde değişen ve gelişen bir çizgi izlemiştir.“Dünyanın
Sekülerlikten Çıkması” adlı kitabıyla ve “Sekülerizmin Gerilemesi” ve
“Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine” adlı makaleleriyle bu konudaki
görüşlerini değiştirip revize etmiş, bazılarını terk etmiş ve dindarlığın
giderek arttığını, hatta dünyamızın her zamankinden daha çok dindar
olduğunu, dinin yükselen değerler arasında yer aldığını, dinin politikada
daha fazla söz sahibi olduğunu, Amerika’da Evangelizmin ve
Fundamentalizmin yükseldiğini, İran Devriminin Orta Doğu’da yeni bir
dînî dalga yarattığını ve sekülerizmin krize girip marjinalleştiğini
savunmaktadır (Berger, 2002a: 11-32; Berger, 2002b: 75-93 ).
Berger'in 2012 tarihli “Accidental Sociologist” adlı eserinde bu
konularda geldiği son noktayı yani yeni anlayışını görebiliriz. Modernlik
zorunlu olarak sekülerleştirmez fakat zorunlu olarak çoğulculaştırır. Aynı
toplumdaki farklı etnik ve dinsel grupların barış içinde bir arada olması
ve etkileşimi anlamına gelen çoğulculuk, modernleşme süreçlerinin bir
sonucudur. Berger’in bu durumun bütün inançların sorgusuz sualsiz kabul
edilmelerinin altını oyduğu fikrini savunmaya devam ettiğini görüyoruz.
Fakat bunun mutlaka “dini zayıflatacak” fikrini bir “hata” olarak görüp
reddetmektedir. Berger'in düşüncesindeki temel değişiklik burada ortaya
çıkar. Çoğulculuk aslında “dinin” değil, “sorgusuz sualsiz kabul
edilmenin” altını oyar. Din artık olduğu gibi verilemeyeceğinden dolayı
birey, farklı dinsel veya dinsel olmayan dünya görüşleri arasında tercih
yapmalıdır. Elbette bazı tercihler seküler olabilir. Ama Amerika ve
dünyanın birçok bölgesinde tercihlerin çoğu dinseldir (Ülver, 2013: 78).
Berger en kötü ihtimalle gelecekte din ve sekülerleşmenin eş zamanlı
olarak var olacaklarını ve bir mücadele içinde bulunacaklarını
belirtmektedir. Ona göre, göstergeler din ve sekülaritenin çoğulcu
“pazar” şartları altında ve giderek zorlaşan bir ortamda birlikte var
olmaya devam edeceklerine işaret etmektedir (Berger, 2002b: 92).
Din çeşitliliğinin sekülerleştirici bir etki yaptığını savunan
sosyologların aksine bazı Amerikalı sosyologlar, dînî çeşitliliğin ve çeşitli
dünya görüşleri arasındaki rekabetin sekülerleşmeye değil, aksine dînî
canlılığa ve daha fazla dînî hareketliliğe sebep olacağını ileri
sürmektedirler. Çünkü örgütlü din, rekabetin olduğu, herhangi bir yasal
engelin olmadığı “açık pazar” sisteminde ortaya çıkar ve yayılır.
Dolayısıyla daha fazla çoğulculuk daha fazla dini hareketliliği
doğuracaktır diyen Roger Finke, Rodney Stark bunlardandır.
(FursethRepstad, 2011: 168-169).
Bu literatüre katkıda bulunanlardan birisinin de kendisi olduğunu açıkça itiraf eden
Berger, o zamanlar böyle bir teori ileri sürmek için geçerli sebepler olduğunu iddia
etmektedir. Bu literatürün bazı yönlerinin hala geçerliliğini korumakta olduğunu ama aynı
şey teorini özü için söz konusu olmadığını ifade etmektedir (Berger L.,2002: 13).
6
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Rodney Stark ve William Sims Bainbridge, sekülerleşmenin kendini
sınırlandıran bir süreç olduğuna ilişkin görüşün temel alındığı bir
diyalektik sekülerleşme kuramı geliştirmiştir. Yeni bir paradigma olan
“Rasyonel Seçim Kuramının” (RSK) temelinde hesaplanmış menfaatler
vardır. Bu kurama göre (RSK) insanlar, bir takım fayda ve ödüller
sağladığı için dine meyletmektedirler. Dolayısıyla daha fazla fayda
sağlayan, ödül sunan dini hareketlere katılım, daha az fayda sağlayan,
ödül sunan dini hareketlere göre katılım daha fazla olacaktır.7 Ayrıca
ebedi hayatı en iyi şekilde ikna ederek sunan dînî hareketler en fazla
taraftar bulacaklardır (FursethRepstad, 2011: 214).
Modern toplumda din problemini ele alan Thomas Luckman de
“Görünmeyen Din” (İnvisible Religion) adlı eserinde, modern toplumda
dinin düşüşe geçtiğini ileri süren sekülerleşme teorisi’nin ortaya çıkışı ve
din sosyolojisinde hakim paradigma haline gelmesinin, araştırmaların
kuramsal
temeline
yerleştirilen
“din/dindarlık”
kavramından
kaynaklandığını belirtmektedir. Ona göre din araştırmaları, uzun süre,
“din” yerine “dinsel kurum/kilise”yi alarak incelemelerini yapmışlardır.
Dolayısıyla “kilise ve dinin özdeşleşmesi” sekülerleşmenin yanlış
anlaşılmasına sebep olmuş, böylece dindar insan, “kiliseye devam eden
insan” anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan istatistiklerde dindarlık,
“kiliseye devam ediyor musunuz?” sorusuna verilen cevaba göre
ölçülmüştür. Dindarlığı sadece kilise müdavimliğine bağlayan bir ölçek
kiliseye gitmeyen fakat kendini dindar kabul eden insanları görmezlikten
gelecektir. Çünkü dindarlığını diğer insanlara “görünmeyen” bir tarzda
yaşamayı tercih eden bireyler, kurumsal ve “görünen” dinin mensubu
sayılmayabilecektir.
Buradan hareketle, yeni bir din tanımı yapılması gerektiğini ifade eden
Luckmann, “aşkın bir nitelik taşısın ya da taşımasın, toplumsal/insani
süreçlerin bir ürünü olan tüm ‘anlam sistemlerinin’dînî olarak
nitelendirilebileceğini” ifade etmekte ve böylece dinin evrensel ve
antropolojik bir tanımına ulaşmaktadır (Bayyiğit, 2013: 35).Luckmann’ın
“Görünmeyen Din” (İnvisible Religion) ifadesi dinin görünen ve
görünmeyen yönleri olduğunu ortaya koymaktadır. Dinin görünmeyen
yönü, bireysellik ve içsellikle; görünen yönü ise kurumsallık ve
dışsallık/nesnellikle ilişkilidir (Ünal, 2011: 186-187). Dolayısıyla
Luckmann, dinin giderek daha öznel/bireysel bir konu haline geldiğini
Bu kuramın sosyal aktörlerin kişisel çıkarlarına göre hareket ettikleri, davranışlarını
dizayn ettikleri düşüncesi, bazı bilim adamları tarafından eleştirilmiştir. Bazı eleştirmenler
sosyal aktörlerin sosyal ve kültürel bağlamın dışında gördüğü için kuramın aşırı bireyselci
olduğunu söylerken, bazı eleştirmenler de sosyal aktörlerin, daima hesaplanmış olup
olmadıklarını sorgulamaktadırlar. Bütün eleştirilere rağmen RSK, bireylerin dine olan
eğilimleri ile ilgili olarak yapılan akademik tartışmalara “arz yönelimliliği” getirerek din
sosyolojisine önemli bir katkısı olmuştur (FursethRepstat, 2011: 215-217).
7
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yani kiliseden koparak bireyselleştiğini ifade etmektedir (Luckmann,
2003). Avrupa’daki dînî hayatı inceleyen Casanova’ya göre de
sekülerleşme, “kiliseden uzaklaşma (unchurcing)” ve bunun yanı sıra
özel/bireysel dinsel inançlarda artış eğilimi doğrultusunda ortaya
çıkmıştır(Casanova, 2003: 19).
Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse dinin “sosyal bir kurum”
olduğu yaklaşımı, mabetlere devam ve dînî kurumalara katılım gibi
tamamıyla sosyal aktiviteleri dikkate alarak modernite ile birlikte dinin
zayıfladığı sonucunu ortaya koymuştur. Fakat, dinin “bir anlam sistemi”
olduğunu söyleyen yeni paradigma, kurumsal anlam kaybının, bireysel
anlam kaybı anlamına gelmediğini ve dinin bireysel bilinçteki yerini hep
koruduğunu ileri sürmektedir (Köse, 2002: 8). Bu bağlamda baktığımızda
esasen Luckmann’ın “Görünmeyen Din”, Bellah’ın “Sivil Din”,
Parsons’ın “Özelleştirilen Din” Casanova’nın “Kamusal Din” gibi
kavramsallaştırmalarla dine modern ve laik toplumda bir yer bulmaya
çalışmaları, dinin sosyal hayattan (kültür, ekonomi, siyaset, eğitim vb.
kurumlardan)
kovulması
anlamına
gelen
“sekülerleşmenin”
(dünyevileşmenin) son tahlilde imkânsız olduğunu ortaya koymaktadır.
Türk toplumu özelinde konuya baktığımızda din, etkisinin azalması ve
nihai olarak da kaybolması şöyle dursun, her zaman egemen bir ideoloji
olarak varlığını sürdürmüştür. Gerek Stark gerekse Berger, modernleşme
ve
sekülerleşme
karşısında
İslam’a
Hıristiyanlıktan
farklı
bakmaktadırlar.Stark’a göre, İslami inançla modernleşme arasında derin
bir uygunluk vardır ve İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yapılan
araştırmalar Müslümanların dînî bağlılıklarının modernleşme ile arttığını
göstermektedir. (Stark, 2002: 63-64) Berger’e göre de İslam aynı
zamanda bir yaşam tarzı dinidir. İslam’da dinin temeli olan gelenekler ve
ritüeller inananların gündelik hayatlarında egemendir. Din ve gündelik
hayat arasında bu tür bir bağ sekülerleşme karşısında İslam’a
Hıristiyanlık’ta olduğundan daha fazla koruma sağlıyor olabilir. (Berger,
2002b: 82; FursethRepstad, 2011: 177-178)
5. Sonuç
Dinin geleceği üzerine sekülerleşmiş bir dünya tahmininde
bulunanların aksine bugün dünya oldukça dînî bir görünüm arz
etmektedir(Berger, 2002a: 21). Toplumsal bir olgu olarak dînî söylem ve
hareketler, yeni dînî duyarlılık ve manevi girişim biçimleri; ‘katı olan her
şeyin buharlaştığı “geç modern çağın” en önemli göstergelerinden biri
olarak varlığını hala sürdürmektedir(Giddens, 2010: 19; Keyman, 1999:
55). Dolayısıyla 19. Yy. sosyal teorisyenlerinin rasyonellik temelli bilim
ekseninde toplumların evrimci bir çizgide gelişeceği tezi ve sonuçta da
dinin yok olacağı fikri bugün dünyada gözlenen gelişmeler ışığında pek
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kabul görmemektedir.8Ayrıca din, dînî kimlik ve söylem taşıyan siyasi
partiler tarafından siyasileştirilmesinin yanı sıra, iktisadi aktörler, sivil
toplum örgütleri ve kültürel kimlik talepleri düzeyinde de gündelik
hayatta farklı alanlara eklemlenmiş bir halde tezahür etmektedir
(Keyman, 2003: 124).
Günümüzde artık sekülerleşme ile ilişkili olarak dinin kamusal ve
bireysel alandaki öneminin giderek azalacağı hatta yok olacağı tezi
yerine, dinin bu süreçte yeni yorum ve anlayışlar doğrultusunda kendini
yeniden üreteceğinden bahsedilmektedir. Zira din şartlara göre, süreklilik
gösteren bir özelliğe sahiptir. Şartlara göre kendini düzenleme özelliğine
sahip olan din kurumu, tarihsel süreçte bu özelliğini politikadan
ekonomiye ve gündelik yaşama kadar her alanda ve zamanda göstermiş
ve göstermeye de devam etmektedir. Fakat günümüz dünyasında
toplumun ve bireylerin gündelik hayat tarzı göz önüne alındığında bu
ikisi arasındaki ilişkinin çok daha karmaşık bir özellik gösterdiği
söylenebilir. Zira Amerikalı teolog Martin E. Marty'nin "Dini Seküler
Dünyamız" (OurReligio-Secular World) makalesinde savunduğu gibi,
günümüzde dini ve seküler alanların iç içe geçerek yeni melez alanlar ve
sentezler oluşturduğu görülmektedir.
Kaynakça
AGUE, Marc, (1995), Çağdaş Dünyaların Antropolojisi, (Çev: Hülya
Tufan), Kesit Yayınları, İstanbul.
AKGÜL, Mehmet, (1999), Türk Modernleşmesi ve Din, Çizgi
Kitabevi Yayınları, Konya.
AKGÜL, Mehmet, (2002), Türkiye’de Din ve Değişim Bir Erol
Güngör Çözümlemesi, Ötüken Yayınları, İstanbul.
AKTAY, Yasin, (1998), “Postmodern Dünyada Din: Bir Anlatı Mı,
Tanrı’nın İntikamı Mı?”, Din Sosyolojisi, (Ed: Yasin Aktay-Emin
Köktaş),Vadi Yayınları, Ankara.
AKYÜZ, Niyazi, Çapçıoğlu, İhsan, (2011), Ana Başlıklarıyla Din
Sosyolojisi, Gündüz Yayınları, Ankara.
BAYYİĞİT, Mehmet, (2013), “Din Sosyolojisinin Doğuşu ve
Gelişimi”, Din Sosyolojsi (Ed: Mehmet Bayyiğit), Palet Yayınları,
Konya.
Dinin bu günkü görünürlüğüne ve etkisine rağmen sekülerleşme tezinin doğruluğunu
savunan bazı sosyologlar, bu durumun istisna olarak değerlendirmesi gerektiğini ve “bir
son çırpınış” olduğunu öne sürmektedirler. Onlara göre, sekülarite mutlaka kazanacaktır
zira modernleşmenin insanları sekülerleştirmesi kaçınılmazdır ve dini aktörler
kazanamayacakları bir savaşta son rollerini oynamaktadırlar (Berger, 2002a: 25).
8

[33]

BERGER, Peter L.; Berger, Brigitte; Kellner, Hansfried, (2000),
Modernleşme ve Bilinç, Pınar Yayınları, İstanbul.
BERGER, Peter, (1995), “Dini Kurumlar”, Çev: A. Çiftçi, Dokuz
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. IX, İzmir.
BERGER, Peter L., (2002a), “Sekülerizmin Gerilemesi”, Sekülerizm
Sorgulanıyor, (Haz. Ali Köse), Ufuk Kitapları, İstanbul.
BERGER, Peter L., (2002b), “Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine”,
Sekülerizm Sorgulanıyor, (Haz. Ali Köse), Ufuk Kitapları, İstanbul.
BODUR, Hüsnü Ezber, (2008), “Sekülerleşme Teorileri Çerçevesinde
Din ve Sosyal Değişme”, Sekülerleşme ve Dini canlanma Sempozyum
Bildirileri, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara.
BODUR, Hüsnü Ezber, (2010), “Büyük Anlatılar ve Din: Modern
Türkiye’ye Yansımaları”, Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz - Aralık
2010 • 4 (8): (ss.33-48).
CASANOVA, José, (2003), “Beyond European and American
Exceptionalism: Towards a Global Perspective”, Predicting Religion:
Christian, Secular and Alternative Futures, Edited by Grace Davie, Paul
Heelas and Linda Woodhead. Ashgate, (pp. 17–29).
COŞKUN, Ali, (2010), “Peter L. Berger’in Modernleşme Anlayışı ve
Din” Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz - Aralık 2010, 4 (8) (ss. 49-66).
ÇİFTÇİ, Adil (2012), Sosyolojiye Giriş ya da Bir Özgürlük Tarzına
Çağrı, Ankamat Matbaacılık Ankara 2012.
ÇİFTÇİ, Adil, (2014), Din Sosyolojisine Giriş, Ankamat Matbaacılık,
Ankara.
DEBORD, Guy, (1996), Gösteri Toplumu, (Çev: A. Ekmekçi, O.
Taşkent), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
ELİADE, Mircae, (1995), Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (Çev:
M. Aydın), Din Bilimleri Yayınları, Konya.
FURSETH, Ingerand REPSTAD, Pål, (2011), Din Sosyolojisine Giriş:
Klasik ve Çağdaş Kuramlar (Çeviri ve notlar: İ. Çapcıoğlu, H. Aydınalp),
Birleşik Yayınları, Ankara.
GİDDENS, Anthony, (2010), Modernite ve Bireysel-Kimlik, ( Çev:
Ümit Tatlıcan), Say Yayınları, Ankara.
GİDDENS, Antony, (2010), Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin
Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

[34]

HABERMAS, Jürgen, (1994), “Modernlik Tamamlanmamış Bir
Proje”, (Çev. G. Naliş), Postmodernizm, (Ed. N. Zeka), Kıyı Yayınları,
İstanbul.
JAMESON, Fredric, (1994), “Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin
Kültürel Mantığı”, (Çev: D. Erksan), Postmodernizm, (Ed: N. Zekâ), Kıyı
Yayınları, İstanbul.
KEYMAN, E. Fuat, (1999), “Toplumbilimlerinde Yorumbilgisel
Yaklaşım ve Modernite / Sekülerleşme Söylemini Anlamak”, Doğu Batı
Dergisi, 9 (Kasım-Ocak 1999).
KEYMAN, Fuat, (2003), “Türkiye'de Laiklik Sorunu Düşünmek,
Modernite, Sekülerleşme, Demokratikleşme”, Doğu Batı, No 23.
KÖSE, Ali, (2002), Sekülerizm Sorgulanıyor, Ufuk Kitapları, İstanbul.
LUCKMANN, Thomas, (2003), Görünmeyen Din: Modern Toplumda
Din Problemi, (Çev: A. Coşkun, F. Aydın), Rağbet Yayınları, İstanbul.
MENSCHİNG, Gustav, (1994), Dini Sosyoloji, (Çev: M. Aydın),
Tekin Kitabevi, Konya.
OSTWALT, Conrad, (2014), “Seküler Çan Kuleleri”, Kutsalın
Dönüşü, (Der: Ali Köse), Timaş Yayınları, İstanbul.
PERŞEMBE, Erkan (2003) “Modernlik ve Postmodernlikte Din
Problemi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı
14-15, Samsun.
PERŞEMBE, Erkan, (1991), “Toplumsal Değişme Din İlişkileri
Üzerine”, Ondokuz Mayıs Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 5, Samsun.
ROSENAU, Pauline Marie, (1998), Post-modernizm ve Toplum
Bilimleri, (Çev: Tuncay Birkan), Ark Yayınları, Ankara.
SARIBAY, Ali Yaşar, (1994), Postmodernite, Sivil Toplum ve İslâm,
İletişim Yayınları, İstanbul.
SARIBAY, Ali Yaşar, (2004), Global Toplumda Din ve Türkiye,
Everest Yayınları, İstanbul.
SENCER, Muzaffer, (1999), Dinin Türk Toplumuna Etkileri, Sarmal
Yayınları, İstanbul.
SEZEN, Yümni, (1993), Sosyoloji Açısından Din; Dinin Sosyal
Müesseseler Üzerindeki Tesirleri, İstanbul.
SORAKİN, P. A. (1994), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.: M. Raşit
Öymen, Kültür Bak. Yay. C. I., Ankara.
STARK, Rodney, (2002), “Toprağın Bol Olsun Sekülerleşme”,
Sekülerizm Sorgulanıyor, (Haz. Ali Köse), Ufuk Kitapları, İstanbul.
[35]

SWAOT, Willia H.; CHRİSTİANO, Kevin J., (2002) “Sekülerleşme
Teorisi: Bir Kavramın Serüveni”, Sekülerizm Sorgulanıyor, (Haz. Ali
Köse), Ufuk Kitapları, İstanbul.
ŞEN, Hasan, (2012), Kemalist Modernleşme ve İslamcı Gelenek,
Kadim Yayınları, Ankara.
TATAR, Hüsniye Canbay, (1999), Nuh’un Gemisindekiler ve Dini
Cemaatleşme, Turan Yayınları, İst. 1999.
ÜLVER, Lütfü, (2013), Peter L. Berger ve Rodney Stark’ın Din
Kuramlarında Dinsel Çoğulculuk Anlayışı, Dokuz Eylül Ünv. Sos. Bil.
Ens. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
ÜNAL, M. Süheyl, (2011), Dinsel Bireycilik, Açılım Kitap, İstanbul.
WACH, Jochim, (1987), Din Sosyolojisine Giriş, (Çev: B. İnandı),
Ankara.
YILDIRIM, Ergün, (1999), Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, Bilge
Yayınları, İstanbul.

[36]

KAZAKİSTAN’IN ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA DİN
EĞİTİMİ STANDARTLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
İlyas ERPAY*
Giriş
Dünya ülkelerinin büyük bir kısmında din ve devletin birbirinden
ayrılması laiklik ilkesi çerçevesinde benimsenmiş ve her ülke kendi kültür,
değer ve yargılarına göre laikliği faklı şekillerde uygulamaya koymuştur
(Orazbay, 2013: 208). Bu bağlamda Kazakistan’da laikliğin uygulanması,
Kazakların dini ve dünya görüşünü anlamak, gelenek, görenek, adet ve
kültürünü oluşturan etmenlerin anlamını araştırmaktan geçer (Sayfunov,
2013: 218.). Dolayısıyla Kazakistan’da laiklik ilkesi, halkın öz kültür,
gelenek, görenek ve dünya görüşüne göre şekillenmektedir. Dünyadaki
gelişmeler Kazakistan’daki dinsel süreci denetleyen ve kontrol eden
unsurlar ile din eğitim sistemini etkilemiş; bağımsızlığın ilk yıllarında
kurulan Cumhurbaşkanı İdaresindeki Dini Kuruluşlar ve İlişkiler Konseyi
1997 yılında lağvedilmiştir. Bu dönemden sonra Bilgi ve Kamu İzni
Bakanlığı, dini kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak
amacıyla yetkilendirilmiş bunun yanı sıra Dini Birliklerle İlişkiler Konseyi
Sekretaryası kurulmuştur. Bununla birlikte 2005 yılında istenen neticeye
ulaşılamadığından, Adalet Bakanlığına bağlı Din İşleri Komitesi
kurularak; din devlet ilişkilerinin sistemli hale gelmesi için ilk adım
atılmıştır. 2011 yılında önemli gelişmelerin yaşandığı görülmekte ve bu
bağlamda; Din İşleri Ajansı kurulmuştur. Ayrıca Dini Faaliyetler ve Dini
Kurumlar Kanunu çıkarılmış, dini kurum ve kuruluşlar ile devlet ilişkileri
yeniden ele alınmıştır.
Kazakistan devleti Dini Faaliyetler ve Dini Kurumlar Kanunu ile
kendine has bir model ortaya koymuştur. Bu kanunun giriş kısmında “ Bu
kanun, Kazakistan Cumhuriyetini demokratik, laik ülke olarak tanımlar,
her bir vatandaşın din ve vicdan özgürlüğünü kabul eder, her bir bireyin
dini inancına bakılmaksızın kanun önünde eşit olduğunu garanti altına
alır, İslam’ın Hanif’i ve Hıristiyanlığın Ortodoks mezheplerinin halkın
manevi mirasındaki, kültür ve medeniyetinin gelişimindeki tarihi rolünü
kabul eder, Kazakistan halkının manevi mirasıyla uyumlu diğer dinlere
saygı duyar, dinler arası uyum, dini hoşgörü ve vatandaşların dini
inançlarına saygıyı esas alır.” (Dini Kızmet Jane Dini Birlestikter Turalı
Kazakıstan Respublıkasınıg 2011 Jılgı 11Kazandağı № 483-IV Zagı)
ifadesiyle iki din içerisindeki iki mezhebin tarihi ve kültürel etkisinden
bahsederek, İslam'ın Hanefi ve Hıristiyanlığının Ortodoks mezhebine
güvence vermektedir.
*
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Kazakistan Cumhuriyeti Din İşleri Ajansı'nın Dini Faaliyetler ve Dini
Kurumlar Kanunu hakkındaki yasanın çıkarılması konusunda önemli
çalışmaları olmuştur. Bu kanunla beraber Din İşleri Ajansı önceden var
olan dini kurum ve kuruluşları yeniden kayıt altına almış, bir yılda kaydını
yenilemeyen dini kurum ve kuruluşlar ile misyonerlerin faaliyetlerini
durdurmuştur. Bu çerçevede özerk yapıda olan Kazakistan Müslümanları
Din İşleri Başkanlığı dahil resmi ve gayri resmi dini kurum ve kuruluşlar
kayıt altına alınmış, denetime tabi tutulmuştur. 2014 yılında Din İşleri
Ajansı, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde
komite düzeyine düşürülmüştür. 2016 yılında ise Kazakistan Cumhuriyeti
Din İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı kurularak, din ile devlet arasındaki
ilişkiyi düzenleme ve denetleme yetkisi yeni kurulan bakanlığa
devredilmiştir. Din İşleri Komitesi, Din İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığına
bağlanmış, yetki alanı sınırlandırılmıştır.
Kazakistan’da Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitiminin
Durumu ve Standartları
1.

Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Standardı

Eski Türk toplumlarında eğitim örgün olmayan bir şekilde kendine has
özelikte yapılmaktaydı. Buna göre çocuğun terbiyesi beşikte başlar, aile
içerisinde devam eder, tolum ve çevre ona şekil verirdi (Kuvandık, 2013:
176). Daha sonraları İslam’ın kabul edilmesiyle beraber dini eğitim de yine
ailede başlayıp toplum ve çevreye göre şekillenmekte idi. Medreseler le
beraber daha sistemli hale gelen dini eğitim sonrasında mekteplerin
açılmasıyla beraber din eğitimine dönüşmüş, yeni bir forma girmiştir.
Günümüzde modern okulların açılmasıyla beraber dini eğitimden daha çok
din eğitimi yapılmakta, öğrencilere derinlemesine bir teoloji dersi
vermektense, dinler hakkında genel bilgi verilmesi önemsenmektedir.
Genç kuşakları hayata hazırlamak için okulun, ailenin, çevrenin, resmi
veya özel kurum ve kuruluşların, medyanın ve daha birçok unsurların
dolaylı veya doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bütün bu unsurlar okul çağı
çocukların ve gençlerin genelde eğitimini, özelde ise din ve din eğitimini
belirleyen etkenlerdir.
Hizmetli, Orta Asya’da bulunduğu dönemlerdeki dini gurupların genç
kuşaklarla olan çalışmalarını gözlemleyerek; 1993 yılında Özbekistan’da
1998 yılı Kırgızistan’da, 1999-2003 yılları arasında Kazakistan’da,
Hıristiyan mezhepler ile İslam adına ortaya çıkan aşırı dini görüşteki
oluşumların hedefindeki yaş gurubu lise ve üniversite çağındaki gençler
olduğuna dikkat çekmektedir (2006: 61). 1998 yılı Türkistan şehrinde
Kazakistanlı bir arkadaşımın evine gittiğimde Yehova Şaitlerine ait dergi,
kitap, kaset ve broşürleri ile karşılaştım. Üniversitede İngilizce derslerine
giren bir Amerikalının aileye maddi yardımda bulunduğu, Kazak
arkadaşımın da o dinin mensubu olduğuna şahit olmuştum. İstatistikler de
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bu durumun doğruluğunu ortaya koymaktadır. Örneğin 2014 yılına göre
dini aşırıcılık ve terör bağlantısı ile ceza alanların % 60’ı 29 yaştan küçük
olanlar; bunun içerisinde ise % 95’i işsiz gençlerden oluşmaktadır
(Kojbanhan). Sadece Atırav şehrinin çevresinde 13 ila 30 yaş arasında beş
bine yakın genç Selefi ideolojisinden etkilenerek bu guruba girmiştir
(Abuov).
Görüldüğü üzere yeni yetişen nesillerin geleneksel dini anlayışın
dışında, farklı yönelim ve arayış içerisine girmeleri, ortaya çıkan yeni ve
uydurma dinlere karşı koyacak dini bilgilerinin yetersizliği olarak
görülebilir. Bilimsel verilere dayanan, geleneksel, devletin ve milletin
değerlerini önceleyen bir din eğitiminin, örgün eğitim kurumlarında
verilmesi uydurma ve yeni dini akımlara karşı gençleri korumada kalkan
görevi görecektir.
Kazakistan Eğitim sisteminde 7 yaşına kadar çocuklar anaokuluna
kabul edilmektedir. Birinci ve dördüncü sınıflar arası İlkokul, beşinci ve
sekizinci sınıflar arası ortaokul ve dokuzuncu ve on birinci sınıflar arası
liseyi kapsamaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti 2020 Stratejik Gelişim
Planı gereği 1 Şubat 2010 tarihli 922 sayılı Kazakistan Cumhurbaşkanı
kararı esasınca 2020 yılına kadar ilk ve orta öğretimde 12 yıllık eğitime
geçmiş olacaktır ( Kazakstan Resbublikası Prezdentiniğ 2016 Jılgı 1
Navruzdağı No 205 Jarlığımen). Eğitim dili olarak başta Kazak Dili ve Rus
Dili olmak üzere Özbek, Uygur ve Tacik dilleri gibi çeşitli diğer etnik
gurupların dillerinde de eğitim verilmektedir.
Kazakistan’da din dersinin ilköğretim ve ortaöğretimde verilmesi
konusu çözülmesi gereken önemli bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Mevcut durumda bazı çevrelerce Kazakistan Eğitim Kanunu
çerçevesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında din eğitimi dersinin
verilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir. Orazbay bu durumu,
Kazakistan anayasasında yer alan laiklik ilkesi gereği devlet hiçbir dine
üstünlük vermez, dolayısıyla ortaokullarda din dersi verilemez şeklinde
açıklamaktadır (2011: 416). Ancak ilköğretim kurumlarında hala din
eğitimi verilmezken, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kararı,
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının 14 Eylül 2009 tarihli 430 sayılı
buyruğu ile ortaöğretim kurumlarının 9. Sınıf programı için Din Bilimi
Temelleri adlı ders zorunlu seçmeli hale gelmiştir. Din Bilimi Temelleri
dersi 9. Sınıfların müfredatında seçmeli olarak konmasıyla birlikte bu
dersin içeriği, kimler tarafından verileceği, ders kitabı, hangi dinin
temellerinin öğretileceği gibi problemlerle karşılaşılmıştır. Örneğin Serik
Turgazıulı dersin amacını ve hedeflerini; gençlerin dine olan taleplerini
karşılamak, dünya dinleri ile ulusal dinler hakkında genel bilgi edinmek,
ülke içerisindeki dinler ve dini akımlar hakkında bilimsel olarak kısaca
bilgi vermek olarak açıklamaktadır (Turgazıulı, 2011: 228). Omarov ise
din devlet ilişkisini ele alırken, Kazakistan devletinin öncelikle Kazakların
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olduğunu, devletin öncelikle Kazak halkının medeniyetini, gelenekgöreneğini dünya anlayışının gelişimine hizmet etmesi gerektiğini,
dolayısıyla laikliğin uluslararası gereksinimler dikkate alınarak bu
gerçeklik üzerine inşa edilmesini, Kazak halkından sonra diğer halkların
tarihi ve objektif çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini savunmaktadır
(http://www.niac.gov.kz/kz/religiovedcheskieissledovaniya/item/141memleket-pen-dinni-arym-atynasy). Dolayısıyla laikliğin ulusal değerler
temelinde ele alınması ulusun dilini, medeniyetini, dinini güçlendirecek ve
rolünü arttıracaktır. Bu durumda dini değerleri kabul ederek, din eğitiminin
gelişimi için şartların devlet tarafından oluşturulması laikliğe karşı bir
durum değil, aksine laikliği ve demokrasiyi güçlendirici bir adımdır.
Uzun tartışmalardan sonra Din Bilimi Temelleri dersinin amacı,
öğrencilere dinlerin tarihi ve dini inançlar hakkında genel bilgi
kazandırmak olarak belirlenmiştir. Bu dersin içeriğinin sadece bir din veya
mezhebi değil, bütün dinleri kapsayıcı, devletin laiklik anlayışına uygun
şekilde oluşturulması amaçlanmıştır. Öğretmen din hakkındaki çeşitli
görüşleri öğrenciye aktarır, anlatır ancak gerçek nedir, hangi din ve
düşünce doğrudur bunu öğrenciye bırakır. Ancak insanlığa, devlete ve
millete karşı zararlı olan veya devlet tarafından faaliyetleri yasaklanmış
dini kuruluşlar öğrencilere açıkça öğretilir. Din Bilimi Temelleri dersi,
öğrencilere din ve dini inançların tarihi hakkında genel bilgi vererek,
öğrencilerin ruhani ve insani özelliklerine olumlu katkıda bulunmayı
amaçlar. Burada herhangi bir dine özel bir yer verme veya onu anlatma
amaçlanmamıştır.
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı'nın kararıyla 2010
yılında seçmeli ders olan Din Bilimi Temellerinin müfredatı onaylanmıştır.
Bu yıllardan başlayarak Rusya’da da “Din Kültürü ve Laikliğin Etik
Esasları” dersi okulların programlarına alınmıştır (Kuzanbayeva, 2014:
38). İlk Din Bilimi Temelleri dersi için "Din Bilimi Esasları" adlı ders
kitabı Felsefe Doktoru G.Esim başkanlığında, A.P. Abuov, K.K.
Begalinova, E.M. Smagulov, K. Joldıbayulı’ndan oluşan komisyon
tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu ders, tarih dersine ilaveten zorunlu
olarak tarih dersi öğretmenleri tarafından verilmesi öngörülmüştür. Ancak
tarih dersi öğretmenlerinin Din Bilimi Temelleri dersi ve din ile ilgili ne
bilgileri ne de ön hazırlıkları vardır. Dolayısıyla Din Bilimi Temelleri
dersinin müfredatta yer aldığı ilk dönemde dersi verecek öğretmenlerin
yeterlilik düzeyleri tartışma konusu olmuştur. Dersi verecek öğretmenler
tarih öğretmenleri oldukları için din konusunda eğitim almamış ve
herhangi bir kurum içi eğitime tabi tutulmamışlardır. Bu bağlamda
öğretmenlerin yeterlilik kurslarından geçmedikleri düşünülerek, 2010
yılında Din Bilimi Temelleri dersini okutma yöntem kitabı hazırlanmış ve
öğretim kurumlarına dağıtılmıştır. Ömirzakulu, seçmeli Din Bilimi
Temelleri dersinin müfredata girdiği ilk yıllarda Aktöbe eyaletindeki ders
[40]

verecek 370 öğretmenin eyalet genelindeki din alimlerinin desteğiyle bir
hafta seminer aldıklarını, seminere gelen öğretmenlerin dersin zor
olduğunu söylediklerini beyan etmektedir (2011: 217). Yine Jusipova,
2009 yılında Din Bilgisi Temelleri dersi seçmeli olarak müfredata girdiği
dönemler için bu dersin bazen iki haftada bir yapılabildiğinden, tarih
bölümünü bitiren öğretmenlerin din bilgisinin yetersiz olduğundan,
Kazakistan içerisinde ders verecek yetişmiş din bilimcilerinin azlığından
bahsetmektedir (2014: 34).
Uzman Yetiştirme ve Geliştirme Merkezi tarafından 2011 yılından
itibaren Din Bilimi Temelleri kursu düzenlenmeye başlamış, dersi veren
öğretmenler kısa zamanda bu kurslara katılarak gereken eğitimi
almışlardır. Kazakistan Cumhuriyeti’nin genel orta eğitim kurumlarında
Din Bilimi Temelleri dersi öğretmenleri için 2012 yılından itibaren her yıl
öğretim kılavuzu hazırlanmıştır. Mevcut durumda Uzman Yetiştirme ve
Geliştirme Merkezi ile Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Din İşleri
arasında üç taraflı anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya çerçevesinde genel
eğitim veren okullarda Laiklik ve Din Bilimi Temelleri dersi öğretmenleri
için kısa süreli kursların düzenlenmesi ve bu kurslarda çeşitli dini kurum
ve disiplinlerin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.
Bunun yanı sıra Laiklik ve Din Bilimi Temelleri dersi alanında yetkin
uzmanların yetiştirilmesi için yüksek eğitim kurumlarında çift ana dal
gündeme gelmiş, “Tarih ve Din Bilimi” alanında yeni pedagog kadrolarını
hazırlama çalışmaları gözden geçirilmiş, Laiklik ve Din Bilimi Temelleri
dersini verecek öğretmenler, 2015 yılı itibariyle üniversitelerde açılan
Tarih-Din Bilimi bölümlerinde yetiştirilmeye başlanmıştır (Kazakistan
Resbublikasınınğ Bilim Beriv Jüyesiniğ Jay-Küyi Jane Damıvı Turalı
Ulttık Bayandama, 2017: 180).
1.1. Din Bilimi Temelleri Dersinin İçeriği
Seçmeli Din Bilimi Temelleri dersi için farklı ülkelerde din eğitimi
almış uzmanlarca hazırlamış bazı ders kitapları gündeme gelmişse de
Kazakistan Bilim Bakanlığı tarafından Kazakistan içerisinde yetişmiş
alimlerin ders kitapları tercih edilmiştir (Erpay, İzbairov, Tursun ).
A.P. Abuov, K.K. Begalinova, E.M. Smagulov, K. Joldıbayulı
tarafından 2011 yılında Seçmeli Din Bilimi Temelleri ders kitabı için ilk
olarak hazırlanan "Din Bilimi Esasları" kitabı giriş ve altı bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak din hakkında bilgi verilmekte,
İkinci bölümde dinin tarihi süreç içerisindeki gelişimi ele alınmakta,
üçüncü bölümde ise Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık ve İslam konusuna
yer verilmektedir. Dördüncü bölümde Kazakistan’daki dini durum
incelenmekte, beşinci bölümde, yeni dini oluşumlar ele alınmakta, Altıncı
ve son bölümde Kazakistan’ın dinler arası uyumun merkezi olması konusu
işlenmektedir.
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Gerek müfredatın içeriği gerekse de dersin tarih öğretmenleri tarafından
verilmesi göstermektedir ki Din Bilimi Temelleri derslerinin amacı İslam
din eğitimi değil, genel dinler hakkında temel bilgileri kazandırmak olarak
anlaşılmaktadır.
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının 15 Temmuz 2014 tarihli 281
sayılı buyruğu ile dersin muhtevasını geliştirmek, öğrencilere laik devlet
prensipleri ile Kazakistan toplumunun geleneksel değerlerini tanıtmak
amacıyla “Din Bilimi Temelleri” dersinin adını “Laiklik ve Din Bilimi
Temelleri” olarak değiştirilmesi hakkında karar almış ve müfredat yeniden
güncellenmiştir (Kazakistan Resbublikası Bilim Jane Gılım
Ministirliğiniğ, 2014 Jılgı 15 Şildedeği No 281 Buyrığı). Din Bilimi
Temelleri dersinin talepler doğrultusunda geliştirilmesi ve güncellenmesi
için Kazakistan Din İşleri Ajansı ile Bilim Bakanlığı birlikte komisyon
çalışmaları yürütmüştür. Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2017 tarihli 281 sayılı kararıyla, Temel Orta
Eğitim Seviyesinin 9. sınıfı için “Laiklik ve Din Bilimi Temelleri” dersinin
örnek müfredat programı onaylanmıştır. Laiklik ve Din Bilimi Temelleri
dersini veren öğretmenler için özel müfredat programları ve yöntem
kitapları hazırlanmıştır.
Buna göre Laiklik ve Din Bilimi Temelleri dersi için üç amaç
belirlenmiştir:
1. Öğrencilerin laiklik ilkesini, devletin varlığı ve devamı için temel
faktör olarak tanımasını sağlamak, dini laiklik esasları doğrultusunda
öğrenmek,
2. Din özgürlüğü, geleneksel ve dünya dinleri ile yeni dini akımların
tarihi ile mevcut durumları, zararlı dini hareketler ile yasaklı dini
kurumlar hakkında geniş bilgi sahibi olmak,
3. Aşırıcı, dini radikal guruplar ve terörizm hakkında öğrencileri
bilgilendirmek ve bu tür oluşumlara karşı eğitmek, öğrencilere hümanist
bakış açısı kazandırmak.
Seçmeli Laiklik ve Din Bilimi Temelleri dersinin hedefleri:
1. Öğrencilere dinin önemi, tarihi ve günümüzdeki rolü ile ilgili bilgi
vermek,
2. Laikliği, devletin devamlılığı ve bağımsızlığın temeli olarak
tanıtmak, Laiklik açısından dini görüş, dini inanç, dini anlayış ve dini
tecrübeler arasında karşılaştırma yaparak, analiz yetisi geliştirmek,
3. Dinin dünya görüşü ile kültürel ve ahlaki önemini anlatmak,
4. İnanç özgürlüğüne saygı, günümüz dini akımlarına karşı laiklik
çerçevesinde hoşgörü kazandırmak,
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5. Kazakistan’daki etnik kökenler ve dini oluşumlar arasında oluşan
karşılıklı anlayışı laiklik ilkesinin sonucu olarak tanıtmak,
6. Öğrencilere vatandaşlık ve değerlere karşı sorumluluk duygusunu
aşılamak,
7. Dünyadaki aşırıcı, terörist, radikal gurupların ideolojilerini ulusal
güvenliğe, laikliğe ve toplumun istikrarına yönelik tehditler olarak
açıklamak, laik devletin ilkelerine saygı duymayı öğretmek,
8. Öğrencilere, karşılaştıkları dini kitaplar, elektronik ortamda
karşılaştıkları dini bilgiler ve basında çıkan dini materyalleri analiz etme,
eleştirel düşünme becerisi kazandırmak,
9. Kazakistan halkının hak ve özgürlüğüne saygı, hukukun üstünlüğü
konuları dersin hedefini oluşturmaktadır (Kazakistan Resbublikası Bilim
Jane Gılım Ministirliğiniğ, 2014 Jılgı 15 Şildedeği No 281 Buyrığı).
Seçmeli Laiklik ve Din Bilimi Temelleri dersinin hedeflerine
baktığımızda öncelikle dinin tarihi öneminin anlaşılmasının üzerinde
durulduğunu görmekteyiz. Sovyet dönemi eğitiminin vermiş olduğu
dinsizlik algısını kırabilmek için dinin Kazaklar açısından tarihi önemi
üzerinde durulması önem arz etmektedir. Dinin tarihi önemi üzerinde
dururken, dinin günümüzde laiklik prensibi doğrultusunda anlaşılmasını
dersin hedefleri arasında ikinci ve en önemli hedefi olarak görmekteyiz.
Yine hoşgörü esasına dayalı olarak var olan dinlere ve din adamlarına
karşı saygılı olmak dersin hedefleri arasındadır. Dersin en önemli
hedeflerinden birisi aşırıcı, terörist gurupların hangi guruplar olduğu ve
onlara karşı koyma yollarının öğretilmesidir. Genel itibariyle dersin
hedeflerine baktığımızda İslami bir din öğretim hedefinden bahsetmemiz
mümkün olmasa da hoşgörü, başkalarına saygı gibi insani değerler
açısından önemli ve toplumda huzur ve barışın temini açısından gerekli
hedeflerin olduğu görülmektedir.
Seçmeli Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Dersinin içeriğine bakacak
olursak:
Giriş bölümünde Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Dersinin önemi (1
saat) anlatılmaktadır. Laiklik ve laik devlet (3 saat), dinin önemi, tanımı,
toplumsal tarafı, ortaya çıkışı, ayrışması (2 saat), köken ve tarihsel açıdan
din ve dinin türleri (3 saat), Dünya dinleri (1 saat) başlıklı konular
anlatılmaktadır. Genel konulardan sonra ayrı ayrı dinlere değinilmiştir.
Bu bağlamda Hıristiyanlık dini (4 saat), İslam dini (5 saat),
Kazakistan’daki dinler (3 saat), Kazakistan’da Hristiyanlığın yayılması
(2 saat), Kazakistan’da İslam medeniyeti (3 saat), Yeni dini akımlar (3
saat), diğer konuları oluşturmaktadır. Arta kalan ders saatleri de
Kazakistan’ın dinlere karşı tutumunu belirleyen derslerdir. Bunlar,
Kazakistan dinlerin uzlaştığı, anlaştığı ortak bölge konusu (3 saat),
[43]

Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayevin Kazakistan
Cumhuriyeti'nde ve uluslararası toplumda barış ve dinler arası uyum
alanındaki politikası konusu (1 saat) olmak üzere toplamda 34 saatlik bir
derstir (Kazakistan Resbublikası Bilim Jane Gılım Ministirliğiniğ, 2014
Jılgı 15 Şildedeği No 281 Buyrığı ).
Dersin içeriğinin ayrıntılarına baktığımızda, eski dinlerden Eski Mısır
dinleri, Roma dinleri, Hinduizm, tek tanrı dini, Eski Türklerde Tanrının
yeri, Budizm gibi konuların yanı sıra Hıristiyan dininin esasları, tarihi ve
yayılma bölgeleri, İsa Mesih ve İncil, Hıristiyan mezhepleri ve günümüz
Hıristiyan dininin durumu konuları öğrencilere verilmektedir. İslam
hakkında neler öğretildiğine bakacak olursak İslam nedir, tarihi ve
yayılma bölgeleri, Muhammet peygamber, kutsal kitap Kur’an, İslam
dinindeki mezhepler, Hanif’i mezhebinin özellikleri ve önemi, sofizm,
İslam, Bilim ve Medeniyet konuları ders içerinde verilmektedir.
Kazakistan’daki dinler konusuna baktığımızda içerik olarak
Kazakistan’da İslam başlığı altında Hoca Ahmet Yesevi’nin din felsefesi,
Kazak devletinin oluşumunda İslam’ın rolü, Hanif’i mezhebinin
Kazakistan’da yayılması anlatılırken Kazakistan’da Hıristiyanlık
konusunda Hıristiyanlığın Kazakistan’da yayılması, Ortodoks, Katolik,
Protestan mezhepleri anlatılmaktadır.
Ders içeriğinden de anlaşıldığı üzere din eğitimi açısından
baktığımızda İslam hakkında genel bilgi harici İslami din eğitimine pek
rastlanmamaktadır. Bu da çok dinli ve çok uluslu bir yapıda olan
Kazakistan için zorunlu ders olması halinde makul karşılanabilir. Yani
zorunlu ders olarak Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Dersi ulus, din
ayırmaksızın bütün öğrencilere verilebilecek içerikte olduğu kanaati
taşımaktayız. Ancak bu dersin seçmeli ders olduğu göz önünde
bulundurulduğunda giriş kısmındaki laiklik ve laik devlet konusu (3
saat), Dinin önemi, tanımı, toplumsal tarafı, ortaya çıkışı, ayrışması
konusu (2 saat), köken ve tarihsel açıdan din ve dinin türleri konusu (3
saat) ile son konu olan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayevin Kazakistan Cumhuriyeti'nde ve uluslararası toplumda
barış ve dinler arası uyum alanındaki politikası konusu (1 saat) hariç
diğer konuların öğrencilerin dini yönelimlerine göre belirlenmesi, belirli
bir sayıya ulaşan öğrenciler için sınıfların oluşturulması düşünülmelidir.
Bu yapılırken mevcut Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Dersi alan
öğrencilerin durumu analiz edilmeli, ders ile ilgili anketler uygulanmalı,
çıktılara göre daha isabetli kararlar alınmalıdır.
Seçmeli Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Ders Yükü:
9. Sınıflara haftalık 1 saat bir eğitim öğretim yılında toplam 34 saat
olarak planlanmıştır (Kazakistan Resbublikası Bilim Jane Gılım
Ministirliğiniğ, 2014 Jılgı 15 Şildedeği No 281 Buyrığı ).
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Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Dersinin öğrencilere verilmesinin üç
açıdan katkısı belirlenmiştir. Bunlar öğrenime olan katkısı, bireysel katkı
ve davranış değişikliğine olan katkısı olarak sayılabilir.
Birincisi, dersin öğrenilmesine olan katkı (öğrenme çıktıları):
Laiklik ve Din Bilimi Temelleri Dersi; temel dini kavramları, laiklik
ile din ilişkisini, dinler tarihi ile dinlerin özelliklerini, yeni dini akımların
özelliklerini, aşırıcı ve terörizmin tehlikelerini, Kazak Müslüman
kimliğinin anlaşılmasını, Kazakistan’daki dini oluşumlar, devlet ve
medeniyet arasındaki ilişki, Nursultan Nzarbayev’in ülke ve uluslararası
düzeyde gerçek dini değerleri üstün tutma politikasını öğretir.
İkincisi, bireysel gelişime olan katkı:
Öğrenciler; saygılı ve hoşgörülü olma, devlet ile dini kurum ve
kültürler arasındaki ilişkinin farkına varma, dini anlayış, dini inanç, dini
yaşam ile dini algı arasındaki ayrımı yapabilme, toplumdaki dinlerin ve
dini akımların dünya görüşü ile misyonunu anlayabilme, dinlerin ahlaki
ve etik değerler boyutunu kavrama, terörizm ve aşırıcı guruplar ile zararlı
dini akımların ayrımı, din ile ilim, laiklik ile hukuk, din ile uydurma din
arasındaki farkı ortaya koyabilme becerisini kazanır.
Üçüncüsü, sistematik davranış değişikliğine olan katkı:
Öğrencinin din bilimleri açısından önemli bilgileri sistemli olarak
edinmesi, her edindiği bilgiye kritik yapabilmesi, yaratıcı bilgi ortaya
koyabilmesi, terör ve aşırıcı guruplar ile dini akımlara karşı koyma
direncini arttırması, günümüz teknolojilerini kullanabilmesi, dini
konulardaki tartışmalara katılarak fikir beyan etme ve çeşitli dinler
hakkında genel bilgilere haiz olması gibi konular bakımından Laiklik ve
Din Bilimi Temelleri Dersinin katkısı beklenmektedir (Kazakistan
Resbublikası Bilim Jane Gılım Ministirliğiniğ, 2014 Jılgı 15 Şildedeği No
281 Buyrığı).
2. Yükseköğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Din Bilimi
Öğretim Programları Standardı
Kazakistan’daki birçok yükseköğretim kurumlarında Din Bilimi bölüm
düzeyinde açılmıştır. Bu bölümlerde örgün eğitim olarak lisans, yüksek
lisans ve doktora derecesinde eğitim verilmektedir. Kazakistan’ın
yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim ile ilgili öğretim programlarının
düzenlenmesi ve uygulanması Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığına
bağlıdır. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, yükseköğretimlerdeki anabilim
dallarının standartlarını oluşturur. Devlete bağlı örgün eğitim kurumları ile
özel statüdeki kurumlar eğitim sistemi ve ders programları olarak büyük
oranda bu standartları takip eder. Yükseköğretim kurumları her yıl
bakanlık tarafından denetlenir. Din Bilimi veya Tarih-Din Bilimi ile
Teoloji bölümünü kendi bünyesinde açmak isteyen üniversiteler öğretim
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elemanı, kütüphane, eğitim binası v.b alt yapı çalışmalarını tamamlayarak,
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığına müracaat ederler. Gerekli şartları
taşıması halinde Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı açılma lisansı verir.
Kazakistan’da hali hazırda toplam 146 üniversite bulunurken bunlardan
sadece altı tanesi Din Bilimi veya Teoloji programlarını açma lisansı
almıştır (Erpay, 2013: 42-43).
Din Bilimi bölümünün açıldığı ilk üniversitelerden biri 1991 yılında
faaliyete geçen ve 1993 yılında uluslararası bir statüye kavuşan Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesidir. Din Bilimi bölümünün
bulunduğu diğer bir üniversite ise Mısır-Kazakistan ortaklığıyla 2003
yılında faaliyete geçen Nur-Mübarek Üniversitesi'dir. Bunlardan başka ElFarabi Kazak Milli Üniversitesi, L.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi,
E.Buketov Karagandı Devlet Üniversitesi, Yabancı Diller ve Kariyer
Üniversitelerinde bölüm öğrenci yetiştirmektedir. El-Farabi Kazak Milli
Üniversitesi, L.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, “Nur-Mübarek” Mısır
İslam Kültürü Üniversitesi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi bünyesinde din bilimi
alanında yüksek lisans yapılmaktadır. Kazakistan Bilim Komitesi Felsefe,
Siyaset Bilimi ve İlahiyat Enstitüsünde (PhD) doktora yapılmaktadır.
Din Bilimi alanında yapılmakta olan eğitim programı yükseköğretimler
için hazırlanan Devlet Kamu Eğitim Standardına uygun olarak
yürütülmektedir. Ancak yükseköğretimde uygulanan müfredat
programlarında
çeşitli
nedenlere
bağlı
olarak
farklılıklar
bulunabilmektedir. Yükseköğretim kurumları arasındaki Din Bilimi
bölümünün müfredat farklılıkları; okutulan derslerdeki temel kaynakların
ve ek kaynakların farklı olması, ders veren hocaların mesleki
yeterliliklerinin ve alanlarının farklılığı, bölümlerin mesleki açıdan amaç
farklılıkları gibi etmenlerden kaynaklanmaktadır. Din Bilimi bölümünde
okutulan ders kitaplarının çoğunluğu Kazakistan içerisinde Kazak dilinde
çıkan ders kitapları değildir. Okutulan kitaplar genellikle dış ülkelerde
hazırlanmış ders kitaplarıdır. Bu kaynaklardan ders hocalarının
çevirebildiği ölçülerde yararlanılmaktadır. Dolaysıyla ders kitapları;
Kazak dünya görüşüne, kültürüne, medeniyetine ve din algısına göre
hazırlanmış kaynaklar olmaya bilmekte, hatta bazı kaynaklar; Kazak dünya
görüşü, kültür ve medeniyeti ile çatışabilmektedir. Diğer bir konu Temel
İslam Bilimi alanında ders veren hocaların büyük çoğunluğu alan mezunu
değildir. Temel İslam Bilimi alan hocalarının yetersizliğinden felsefe,
Halkbilimci ve başka da alanlarda yetişmiş ancak din konusuna ilgi duyan
hocaların bu derslere girmesi Din Bilimi eğitiminin kalitesini etkileyen bir
durumdur. Ayrıca Din Bilimi bölümünü seçen öğrencilerin giriş
puanlarının düşük olması başarısız öğrencilerin Din Bilimi bölümüne
gelmesi anlamına gelir ki bu da eğitim kalitesini etkiler. (Abdiresilkızı,
2017: 49-50). Ancak Din Bilimi bölümünün puanlarının düşük olmasının
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sebeplerinden birisi ilahiyat bölümünü bitirenlerin iş bulmada ki sorunu
olarak gösterilebilir. Bir yandan ilahiyat kadroları yeterli düzeyde değil,
diğer yandan ise ilahiyat bitirenler işsiz kalmaktadır. Bu bir çelişkiymiş
gibi görünse de özellikle ortaokul düzeyinde din dersinin olmayışı, var olan
seçmeli din dersinin bir saat olması ve bu bir saat için öğretmen ihtiyacı
duyulmaması ile kanunen bu derslere tarihçilerin girmesi ortaya bu sonucu
çıkarmaktadır.
Son dönemlerde Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlı tarafından Din
Bilimi alanına verilen burs oranı artmaktadır. 2013 e kadar yıllık 65 burslu
öğrenci üniversitelere alınırken,
2013-2014 yılından itibaren 77 ye
çıkarılmıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora olarak baktığımızda 20112013 yılları arasında her eğitim öğretim yılı için 100 burslu öğrenci, 20132014 eğitim öğretim yılı 150 burslu öğrenci ile 2014-2015 eğitim öğretim
yılında 200 burslu öğrenci Din Bilimi bölümü için ayrılmıştır.
(Abdiresilkızı, 2017). Ancak her eğitim-öğretim yılı için bu oran
Kazakistan genelindeki ihtiyaca cevap verebilecek yeterlilikte bir oran
değildir. Kazakistan’daki mevcut Din Bilimi bölümü öğrencileri oranı ile
Türkiye’deki ilahiyat öğrenci oranlarını karşılaştırdığımızda ülke
genelindeki Din Bilimi, Teoloji, İslam Bilimleri toplamı, Türkiye’deki bir
üniversitedeki ilahiyat fakültesi öğrenci sayısı kadardır.
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yükseköğretim
programları standartları içerisinde Din Bilimi ile ilgili Sosyal İlimler adı
altında 5B020600-Din Bilimi Lisans ve 5В013000–Tarih-Din Bilimi
Bölümü Lisans programları standartları belirlenmiştir. 2013 yılında sadece
Din Bilimi bölümünün standartları yer alırken 2016 yılı standartlarında Din
Bilimi bölümü yan sıra Tarih-Din Bilimi Bölümü standartları da
belirlenmiştir. 2013 yılı belirlenen Din Bilimi bölümü standartları ile 2016
yılı belirlenen standartlar arasında da büyük farklar gözükmededir.
Din Bilimi Bölümü Standartları:
Tablo 1. 2013 Yılı 5В020600 – Din Bilimi Temel Eğitim Programı
Eğitim Yılı: 4 Yıl
Akademik Derecesi: 5В020600 – Sosyal Bilimler, Din Bilimi Bölümü
Lisans
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Dersler
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1
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3
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33
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Sınav

ETD 1105

Ekonomi ve Gelişim

2

1

Sınav

K(O)T 1106 Kazak (Rus) Dili

6

1-2

Sınav

ETN 2107

Ekonomi Teorisi

2

3

Sınav

ShT1108

Yabancı Dil

6

1-2

Sınav

KN 2109

Temel Hukuk

2

4

Sınav

Saya 2110

Siyaset Bilimi

2

4

Sınav

Fil 2111

Felsefe

3

4

Sınav

1.2.Seçmeli Dersler

0

2.Temel Dersler

64

2.1.Zorunlu Dersler

20

KK(O)T
2201

Mesleki Kazak (Rus) Dili

2

3

Sınav

KBShT
3202

Mesleki Yabancı Dil

2

5

Sınav

DT1203

Dinler tarihi

4

2

Sınav

DF2204

Din Felsefesi

3

3

Sınav

DF4205

Dinler Felsefesi

3

7

Sınav

DP2206

Dinler Psikolojisi

3

3

Sınav

MD2207

Ahlak ve Din

3

4

Sınav

2.2.Seçmeli Dersler

44

3.Mesleki Dersler

32

3.1.Zorunlu Dersler

5

DA 3301

3

5

Sınav

KADE 3302 Modern Dünyada Dinlerin Evrimi 2

6

Sınav

Dini Antropoloji

3.2.Seçmeli dersler

27

Teori Dersler Toplamı

129

4.Ek Dersler
6-dan az olamaz

4.1.Mesleki Staj
Eğitim

Savunma
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Üretim

Savunma

Diploma Öncesi

Savunma

4.2.Beden Eğitimi

16

4.3.Seçmeli Ders

0

4.4.Yeterlilik

3

Mesleki imtihan (Komisyonca kabul edilir)

1

8

Bitirme Ödevi

2

8

Toplam

154-den az olamaz

Kaynak: Kazakstan Respublikası Bilim Jane Gılım Ministri Mindetin
Atkaruvşının 2013 Jılgı 16 Tamızdağı No 343 Buyrığına 29 Kosımşa

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 16 Ağustos 2013 yılı
343 sayılı Buyruğuna ek 29’da belirlenen üniversitelerdeki Din Bilimi
bölümlerinin uyması gerekli minimum ders müfredatı Tablo 1 de
belirlenmiştir. Müfredat içerisinde bakanlığın zorunlu okutulmasını
istediği dersler ve kredisi gösterilmiş, diğer derslerin toplam kredisi
bakanlıkça belirlenmiş; ancak dersin adı, ders kredisi bölümlere
bırakmıştır. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az 154 kredi alması
gerekmektedir. Toplamda 154 kredilik derslerin stajlar dahil 86 kredilik
dersi ve kredisini Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı zorunlu ders
olarak belirlemiştir. Geriye kalan 68 kredilik ders ise bölümlere
bırakılmıştır. Bu dersler arasında dikkatimizi çeken Beden Eğitimi dersinin
zorunlu ve 16 kredilik bir ders olarak oldukça fazla olmasıdır. Dikkatimizi
çeken diğer bir konu ise genel dersler içerindeki zorunlu dersler ve
kredileridir. Bütün üniversitelere zorunlu olarak verilen bu dersler
Kazakistan Tarihi, Bilgisayar, İş Güvenliği, Sosyoloji, Ekonomi, Kazak
Dili, Temel Hukuk, Yabancı Dil, Felsefe, Siyaset Bilimi gibi toplamda 33
krediyi oluşturmaktadır. Bu derslerin mezun olduğu alana bakılmaksızın
her bir birey için önemli olduğunu düşünsek de, Din Bilimi bölümü için
kredilerinin fazla olduğu kanaatindeyiz.
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Tablo 2. 2016 yılı 5В020600 – Din Bilimi Temel Eğitim Programı
Eğitim Yılı: 4 Yıl
Akademik Derecesi: 5В020600 – Sosyal Bilimler, Din Bilimi Bölümü
Lisans
Kredi

Sömestr

1
2
1.Genel Dersler
1.1.Zorunlu Dersler
KКZT 1101
Günümüz Kazakistan Tarihi

3
28
21
3

4

Fil 2102
Sht 1103
K(O)T 1104
ICT 1105

3
6
6
3

4
1,2
1,2
2

Komisyon
Sınavı
Sınav
Sınav
Sınav
Sınav

7
69
20
2

3

Sınav

2
4
3
3
3
3
49
32
5
3

4
3
3
4
6
5

Sınav
Sınav
Sınav
Sınav
Sınav
Sınav

5

Sınav

2
27
129

6

Sınav

Ders Kodu

Dersler

Felsefe
Yabancı Dil
Kazakça (Rusça)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(İngilizce)
1.2.Seçmeli Dersler
2.Temel Dersler
2.1.Zorunlu Dersler
KK(O)T
Mesleki Kazak (Rus) Dili
2201
KBShT 2202 Mesleki Yabancı Dil
DT 2203
Dinler Tarihi
DA 2204
Din Sosyolojisi
DP 2205
Din Psikolojisi
DAnt 3207
Din Antropolojisi
DF 3208
Din Felsefesi
2.2.Seçmeli Dersler
3.Mesleki Dersler
3.1.Zorunlu Dersler
KDKK 3301
Günümüz Dini Oluşumlar ve
Tarikatlar
DFen 3302
Din Fenomenolojisi
3.2.Seçmeli Dersler
Teori Dersler Toplamı
4.Ek Dersler
4.1.Zorunlu Dersler
Beden Eğitimi
4.2.Mesleki Staj
Eğitim
Üretim
Diploma Öncesi Staj
4.3.Yeterlilik
Mesleki Dersten Komisyonca Sınav
Bitirme Ödevi veya Mesleki İki Dersten
Komisyonca Sınav
Toplam

1

Ölçme
Türü
5

14-den az olamaz
8
6-dan az olamaz
Kanaat
Kanaat
Kanaat
3
1
2

8
8

146-dan az olamaz

Kaynak: Kazakstan Respublikası Bilim Jane Gılım Ministri Mindetin
Atkaruvşının 2016 Jılgı 5 Şildedeği No 425 Buyrığına 35-Kosımşa
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16 Ağustos 2013 yılı 343 sayılı buyruğuna ek 29 ile Kazakistan Eğitim
ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanan Din Bilimi bölümlerinin
müfredatı, 5 Temmuz 2016 yılı 425 sayılı buyruğun ek 35 ile
değiştirilmiştir. Din Bilimi bölümü, 2013 müfredatına göre mezun olmaya
hak kazananlar 154 krediyi tamamlamak zorundayken, 2016 yılında
hazırlanan müfredatta göre mezun olmak için 146 krediyi tamamlamak
yeterli olmaktadır. 2013 müfredatında toplamda 154 kredilik derslerin
stajlar dahil 86 kredilik dersi ve kredisini Kazakistan Eğitim ve Bilim
Bakanlığı belirlemişken, 2016 müfredatı ile toplamda 146 kredinin stajlar
dahil 60 kredilik dersi ve kredisini Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı
belirlemiştir. Baktığımızda üniversitelerin müfredatları üzerinde
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının zorunlu dersleri azalmakta,
bölümlerin ise her geçen gün müfredatlar üzerinde daha belirleyici hale
geldiğini söyleyebiliriz.
Din Bilimi bölümünün 2013 yıl hazırlanan müfredatı ile 2016 yıl
hazırlanan müfredatını karşılaştıracak olursak, 2013 yılındaki müfredata
toplamda 33 krediyi oluşturan ve tamamı zorunlu olan Kazakistan
genelindeki üniversitelerin Din Bilimi bölümü dahil tüm bölümlerinde
okutulan genel dersler, 2016 müfredatıyla 28 krediye düşürülmüş onun
içerisinde de 7 kredilik seçmeli ders bölümlere bırakılmıştır. 2013 yılı
müfredatında yer alan genel derslerden İş Güvenliği, Sosyoloji, Ekonomi,
Temel Hukuk, Siyaset Bilimi dersleri 2016 müfredatından çıkartılmıştır.
2016 müfredatı ile genel derslerden Felsefe, Yabancı Dil, Kazakça (Rusça)
dersleri muhafaza edilmiş, Kazakistan Tarihi dersi Günümüz Kazakistan
Tarihi dersine dönüştürülmüş, Bilgisayar dersi ise Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (İngilizce) olarak değiştirilmiştir.
Müfredatlar arasındaki farklılıklarda temel derslere bakacak olursak
2013 müfredatında 64 kredi olan temel dersler, 2016 müfredatı ile 69
krediye çıkarılmıştır. Temel dersler içerisinde Kazakistan Eğitim ve Bilim
Bakanlığının belirlediği zorunlu ders kredisi her iki müfredatta da 20
olarak kalmış, Mesleki Kazak (Rus) Dili, Mesleki Yabancı Dil, Dinler
tarihi, Din Piskolojisi, Din Felsefesi dersleri aynen muhafaza edilmiş,
Dinler Felsefesi ile Ahlak ve Din dersleri çıkartılarak yerine Din
Sosyolojisi, Din Antropolojisi dersleri konmuştur. 2013 müfredatı ile
Temel ders içeresinde seçmeli ders 44 kredi iken, 2016 müfredatında 49
krediye çıkarılmıştır.
2013 müfredatı ile 2016 müfredatında mesleki derslere baktığımızda
her iki müfredatta da toplam 32 kredidir. Bunun 5 kredisi Kazakistan
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından zorunlu ders olarak belirlenmiş, 27
kredisi ise seçmeli ders olarak bölümlere bırakılmıştır. Ancak Kazakistan
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından mesleki dersler içerisindeki zorunlu
derslerden Dini Antropoloji, Modern Dünyada Dinlerin Evrimi dersleri
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yerine, Din Fenomenolojisi, Günümüz Dini Oluşumlar ve Tarikatlar
dersleri konmuştur.
Ek derslere baktığımızda en önemli fark 2013 yılında 16 kredi olan
Beden Eğitimi dersi, 2016 müfredatında 8 krediye düşürülmüştür.
2013 yılı müfredatında zorunlu olan Bitirme Ödevi, 2016 müfredatında
seçmeli hale getirilmiş bitirme ödevi yazmak istemeyen öğrencilere,
komisyonca kabul edilmesi şartıyla mesleki iki dersten genel sınav
önerilmiştir.

Tablo 3. 2016 yılı 5В013000-Tarih-Din Bilimi Temel Eğitim
Programı
Eğitim Yılı: 4 Yıl, Akademik Derecesi: 5В013000 – Sosyal Bilimler,
Tarih-Din Bilimi Bölümü Lisans
Kredi

Sömestr

1
2
1.Genel Dersler
1.1.Zorunlu Dersler
KКZT 1101
Günümüz Kazakistan Tarihi

3
28
21
3

4

Fil 2102
Sht 1103
K(O)T 1104
ICT 1105

3
6
6
3

4
1,2
1,2
2

Komisyon
Sınavı
Sınav
Sınav
Sınav
Sınav

7
69
20
2

5

Sınav

6
2
3
3
4
4
5
4

Sınav
Sınav
Sınav
Sınav
Sınav

Sınav

5
5

Sınav
Sınav

Ders Kodu

Dersler

Felsefe
Yabancı Dil
Kazakça (Rusça)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(İngilizce)
1.2.Seçmeli Dersler
2.Temel Dersler
2.1.Zorunlu Dersler
KK(O)T
Mesleki Kazak (Rus) Dili
2201
KBShT 2202 Mesleki Yabancı Dil
OFD 1201
Öğrencilerin Fizyolojik Gelişimi
Ped 2202
Pedagoji
Psi 2203
Psikolojisi
BM 2204
Eğitim İşletmeciliği
BOT 2205
Ölçme ve Değerlendirme
IBB 3208
Genel Eğitim
TZhTA 2209 Eğitim Teorisi ve Metodu
2.2.Seçmeli Dersler
3.Mesleki Dersler
3.1.Zorunlu Dersler
TOA 3301
Tarih Eğitim Metodu
DOA 3302
Din Bilimi Eğitim Metodu
3.2.Seçmeli Dersler
Teori Dersler Toplamı
4.Ek Dersler
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1

2
2
3
3
2
2
2
2
49
32
5
3
2
27
129

Ölçme
Türü
5

4.1.Zorunlu Dersler
Beden Eğitimi
4.2.Mesleki Staj
Eğitim
Üretim
Diploma Öncesi Staj
4.3.Yeterlilik
Mesleki Dersten Komisyonca Sınav
Bitirme Ödevi veya Mesleki İki Dersten
Komisyonca Sınav
Toplam

14-den az olamaz
8
6-dan az olamaz
Kanaat
Kanaat
Kanaat
3
1
2

8
8

146-dan az olamaz

Kaynak: Kazakstan Respublikası Bilim Jane Gılım Ministri Mindetin
Atkaruvşının 2016 Jılgı 5 Şildedeği No 425 Buyrığına 29-Kosımşa
5 Temmuz 2016 yılı 425 sayılı buyruğun 29. ekiyle Tarih ve Din Bilimi
bölümü örnek müfredatı yayınlanmıştır. Tarih ve Din Bilimi Bölümünü,
Din Bilimi müfredatıyla karşılaştırdığımızda genel dersler içerisindeki 28
kredilik zorunlu ders ile kredisi aynıdır.
Tarih ve Din Bilimi Bölümünün temel dersler kısmındaki zorunlu
derslere baktığımızda Din Bilimi müfredatından tamamen farklıdır ve daha
çok eğitim ve psikoloji dersleri yer almaktadır. Öğrencilerin Fizyolojik
Gelişimi, Pedagoji, Psikolojisi, Eğitim İşletmeciliği, Ölçme ve
Değerlendirme, Çoğulcu Eğitim, Eğitim Teorisi ve Metodu gibi formasyon
dersleri Din Bilimi bölümünde yer almazken; Tarih- Din Bilimi
Bölümünün temel dersleri içerisinde zorunlu dersler haline getirilmiştir.
Din Bilimi Bölümünün mesleki dersleri içerisinde zorunlu dersler
olarak Günümüz Dini Oluşumlar ve Tarikatlar ve Din Fenomenolojisi dersi
konulmuşken, Tarih ve Din Bilimi Bölümünün mesleki derslerinin zorunlu
dersleri; Din Bilimi Eğitim Metodu ve Tarih Eğitim Metodu dersleridir.
Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere ortaöğretim 9. Sınıflarda seçmeli
olarak verilen Temel Din Bilgisi dersleri için öğretmen yetiştirme programı
olarak Tarih ve Din Bilimi Bölümü açılmıştır. Din Bilimi Bölümünün
müfredatı ise öğretmen yetiştirmeye yönelik değildir.
Yüksek öğretimde din eğitimi veren üniversitelerin müfredatı
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından genel çerçevesi çizilmiş
ve Genel Dersler, Temel Dersler, Mesleki Dersler, Ek Dersler olarak dört
kısımda ele alınmış olduğunu görmekteyiz. Bu bölümlerden her biri için
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının belirlediği zorunlu dersler vardır.
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mezun olabilmek için şart
koştuğu stajlar dahil toplam 146 krediden 52 kredi zorunlu ders olarak
merkezden belirlenmiş, 94 kredilik derslerin belirlenmesi ise
üniversitelerin ilgili bölümlerine bırakılmıştır.
Bu gün Kazakistan’da din uzmanlığı Din Bilimcileri ve Teoloji olarak
iki şekilde yapılmaktadır. Din Bilimcileri dini ilmi yönden irdelemekte;
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Teologlar dini, dini yönden ele alıp incelmektedirler (Kuzanbayev, 2014:
37). Din Bilimi bölümü yüksek lisans müfredatlarına baktığımızda 2 yıllık,
1,5 yıllık ve 1 yıllık sürelerde biten 3 farklı yüksek lisans programı
hazırlanmıştır. Yüksek lisans programı bilimsel-pedagoji alanı ile teoloji
alanı olarak ikiye ayrılmıştır.
Din Bilimi Yüksek Lisans Müfredatı:
Tablo 4. 2016 yılı 6M020600- Din Bilimi (Uzmanlık Alanı: Bilim ve
Pedagoji) Yüksek Lisans Temel Eğitim Programı
Eğitim Yılı: 2 yıl Akademik Derecesi: 6M020600 –
Bölümü, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans

Ders
Dersler
Kodu
1
2
1.Temel Dersler
1.1.Zorunlu Dersler
GTF
Bilim Tarihi ve Felsefesi
5201
ShT 5202 Mesleki Yabancı Dil
Ped 5203 Pedagoji
Psi 5204
Psikolojisi
Seçmeli Dersler
2.Mesleki Dersler
2.1.Zorunlu Dersler
KDM
Günümüz Din Bilimlerinin
5301
Problemleri
2.2.Seçmeli Dersler
Teori Dersler Toplamı
3.Ek Dersler
3.1.Mesleki Staj (Pedagojik, Araştırma)
Tez Hazırlama
4.Yeterlilik
Son Sınav
Yüksek Lisans Tez Savunma
Toplam

Kredi

Sömestr

3

4
20
8
2
2
2
2
12
22
2
2

Din Bilimi

Ölçme
Türü
5

1

Sınav

1
2
1

Sınav
Sınav
Sınav

Sınav

20
42
13-den az olamaz
6-dan az olamaz
7-den az
olamaz
4
1
4
3
4
59-dan az olamaz

Kaynak: Kazakstan Respublikası Bilim Jane Gılım Ministri Mindetin
Atkaruvşının 2016 Jılgı 5 Şildedeği No 425 Buyrığına 198-Kosımşa
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Tablo 5. 2016 yılı 6M020600- Din Bilimi (Teoloji) Yüksek Lisans
Temel Eğitim Programı
Eğitim Yılı: 1,5 yıl, Akademik Derecesi: 6M020600 – Din Bilimi
Bölümü, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Kodu

Dersler

1
2
1.Temel Dersler
1.1.Zorunlu Dersler
ShT 5201
Mesleki Yabancı Dil
Men 5202
İşletme
Psi 5203
Psikolojisi
1.2.Seçmeli Dersler
2.Mesleki Dersler
2.1.Zorunlu Dersler
DA 5301
Din Bilimleri Metodu
2.2.Seçmeli Dersler
Teori Dersler Toplamı
3.Ek Dersler
3.1.Mesleki Staj (Pedagojik,
Araştırma)
Tez Hazırlama
3.2.Yeterlilik
Son Sınav
Yüksek Lisans Tez Savunma
Toplam

Kredi

Sömestr

3
10
5
2
1
2
5
26
3
3
23
36
8-den az olamaz
4-dan az olamaz

4

4-den az
olamaz
4
1
3
48-dan az olamaz

Ölçme
Türü
5

1
1
1

Sınav
Sınav
Sınav

2

Sınav

3
3

Kaynak: Kazakstan Respublikası Bilim Jane Gılım Ministri Mindetin
Atkaruvşının 2016 Jılgı 5 Şildedeği No 425 Buyrığına 198-Kosımşa
Tablo 6. 2016 yılı 6M020600- Din Bilimi (Teoloji) Yüksek Lisans
Temel Eğitim Programı
Eğitim Yılı: 1 yıl, Akademik Derecesi 6M020600 –
Bölümü, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders
Dersler
Kodu
1
2
1.Temel Dersler
1.1.Zorunlu Dersler
ShT
Mesleki Yabancı Dil
5201
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Din Bilimi

Kredi

Sömestr

3
8
5
2

4

Ölçme
Türü
5

1

Sınav

Men
İşletme
5202
Psi 5203 Psikolojisi
1.2.Seçmeli Dersler
2.Mesleki Dersler
2.1.Zorunlu Dersler
DA
Dini Kurum ve Kuruluşların
5301
Hukuki Temelleri
2.2.Seçmeli Dersler
Teori Dersler Toplamı
3.Ek Dersler
3.1.Mesleki Staj (Pedagojik, Araştırma)
Tez Hazırlama
3.2.Yeterlilik
Son Sınav
Yüksek Lisans Tez Savunma
Toplam

1
2

1

Sınav

1

Sınav

2

Sınav

3
10
1
1

9
18
6-den az olamaz
2-dan az olamaz
4-den az
olamaz
4
1
2
3
2
28-dan az olamaz

Kaynak: Kazakstan Respublikası Bilim Jane Gılım Ministri Mindetin
Atkaruvşının 2016 Jılgı 5 Şildedeği No 425 Buyrığına 198-Kosımşa
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının belirlediği temel Din Bilimi
müfredatına baktığımızda din bilimleri ile ilgili doğrudan belirlenmiş ders
ve kredisi bulunmamaktadır. Bu durum, ülkede Din Bilimi alanında
yetişmiş akademisyenlerin az olması ve müfredat belirlemede kurumlar
arası işbirliğinin yeterli düzeyde olmamasına bağlanabilir. Üniversitedeki
Din Bilimi alanında toplam öğretim üyesi ve öğretim görevlisi 95’tir. 58’i
doktora derecesine sahipken 37’si yüksek lisanslı öğretim görevlisinden
oluşmaktadır (Abdiresilkızı, 2017). Bunların bir kısmı Din Bilimi alanına
farklı bölümlerden geçen öğretim üyeleridir.
Din Bilimi bölümlerinin müfredatları Kazakistan Eğitim ve Bilim
Bakanlığı tarafından temel müfredata uygun hazırlanmaktadır. Bölümlerin
müfredatını Temel İslam Bilimleri, Din Eğitimi ve formasyon dersleri
açısından irdelediğimizde bu derslerinin yeterli düzeyde olmadığı
görülmektedir. Nur-Mübarek Üniversitesi Din Bilimi bölümünde Hanefi
Mezhebi esasları doğrultusunda Tefsir, Hadis, Akait, Fıkıh, Kelam,
Tasavvuf, dersleri verilmektedir. Bununla beraber Kur’an’ı Kerim,
Peygamberler Tarihi, Mezhepler Tarihi, Ebu Hanife Mezhebi, Günümüz
İslam Felsefesinin Problemleri, Dünyadaki Dini Oluşumlar,
Kazakistan’daki Dini Oluşumlar, Kazak Alimlerinin Dini Düşünceleri gibi
dersler yer almaktadır. Eğitim derslerinden Pedagoji Temelleri ve Eğitim
Teorisi / Din Eğitim Metodu ve Sınıf Yönetimi derslerinden biri sadece iki
kredi olarak yer almaktadır.
Kazakistan’da ilk Din Bilimi bölümü, 1991 yılında Türkistan Devlet
Üniversitesi adıyla kurulan daha sonra Türkiye’nin ortaklığıyla
uluslararası statüye dönüşen Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi’nde açılmıştır. Din Bilimi Lisans müfredatları içerisinde
[56]

İslam Dini Esasları, Arap Dili, Kuran I, Hadis Esasları ve Usulü, Tefsir
Esasları ve Usulü, Günümüz Dini Akımları, Kelam, Hadis, Tefsir, İslam
Meshepleri, Hanefi ve Maturidi Mezhebi dersleri verilmektedir. Eğitim
derslerinden Pedagoji Tarihi, Din Pedagojisi, Pedagoji ve Teknoloji,
Pedagojide Uzmanlık gibi dersler seçmeli olarak yer almaktadır
(Kazakıstandağı Dintanıv Bilimi men Gılımınıg Damuv Uderisteri Jane
Özekti Meseleleri Taldamalık Zertev Jumısının Korıtındıları, Astana, 2016
j.).
Al Farabî Devlet Üniversitesi bünyesinde Dini Bilimler ve Kültür
Bilimi bölümü programı çerçevesinde İslami ilimler, Hıristiyanlık ilimi,
Kuran ve Kuran İlmi, Hanefi Mezhebi gibi dersler verilmektedir. Eğitim
derslerine baktığımızda Din Eğitimi ve Metodu dersi üç kredi olarak yer
almakta, formasyon dersleri ise verilmemektedir (Kazakıstandağı Dintanıv
Bilimi men Gılımınıg Damuv Uderisteri Jane Özekti Meseleleri
Taldamalık Zertev Jumısının Korıtındıları, Astana, 2016 j.).
Gumilev Evraziya Devlet Üniversitesinde Din Bilimi bölümü
müfredatında Arap Müslüman Medeniyeti, Tasavvuf, İslam Teolojisi ve
Hukuku, Geleneksel Dinler ve Yeni Dini akımlar, Kutsal Metinler, İslam
ve Hıristiyan İlişki Tarihi, Oryantalizm, Eleştiri ve Din, İncili Tanıma,
Kur’an, Genler ve Din gibi dersler yer almaktadır. Eğitim derslerine
baktığımızda sadece Din Eğitimi ve Metodu dersi iki kredi olarak
okutulmakta formasyon dersleri verilmemektedir (Kazakıstandağı
Dintanıv Bilimi men Gılımınıg Damuv Uderisteri Jane Özekti Meseleleri
Taldamalık Zertev Jumısının Korıtındıları, Astana, 2016 j.).
E.A. Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi Din Bilimi müfredatına
baktığımızda İncili Tanıma, Mitoloji, Teoloji, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi,
Mitoloji, Felsefede Tanrı Problemi, Kazakistan’daki Dinler, Çok
Kültürlülük, Özgür Düşünce Tarihi, Sosyal Çelişkiler, Din ve Siyaset, Din
Sosyolojisinin Gelişimi, Dini Aşırıcılığa Karşı Önlem gibi dersler
verilmektedir. Temel İslam Bilimleri bölümü ile ilgili dersler müfredatta
yer almamaktadır. Eğitim dersi ise Din Eğitim Metodu üç kredi olarak
müfredatta yer almakta, formasyon adına başka eğitim dersi
verilmemektedir (Kazakıstandağı Dintanıv Bilimi men Gılımınıg Damuv
Uderisteri Jane Özekti Meseleleri Taldamalık Zertev Jumısının
Korıtındıları, Astana, 2016 j.).
Uluslararası Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi İlahiyat
müfredatında Hadis, Dini Metinler, Fıkıh Usulü Esasları, İslam Felsefesi,
Günümüz Geleneksel Olmayan Dinler ve İbadet Şekilleri, Mezhepler
Tarihi, Fıkıh, Kazakistan’daki Dinler, Devletin Din Hakkındaki Kanunları,
İslam Teolojisi, Din Felsefesi ve Teolojisi, İslam Etiği, Türk İslam
Edebiyatı, Karşılaştırmalı Dini Bilimleri gibi dersler yer almaktadır.
Eğitim derslerine baktığımızda Din Eğitimi Metodu üç kredi olarak yer
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almaktadır (Kazakıstandağı Dintanıv Bilimi men Gılımınıg Damuv
Uderisteri Jane Özekti Meseleleri Taldamalık Zertev Jumısının
Korıtındıları, Astana, 2016 j.).
Din Bilimi Bölümünden mezun olanlar Din Bilimi, Felsefe, Etik, Dinler
Tarihi gibi derslerin öğretmenliğini yapabilirler. Sosyal ve kültürel
sahalarda danışmanlık ve yöneticilik yapabilir, Resmi kurumlarda ve sivil
toplum örgütlerinde, dini kurumlarda, uluslararası ve dinler arası ilişkilerle
ilgili danışmanlık hizmeti verebilir, eğitim ve sosyal vakıflarda
danışmanlık vb. gibi alanlarda görev alabilmektedirler. Ayrıca çocuklar ve
gençler için oluşturulmuş terbiye ve disiplin evlerinde, iş bulma
kurumlarında, mesleki okullarda, toplum düşünce kuruluşlarında ve siyasi
olayları inceleme merkezlerinde,
halkla ilişkiler ve gençlik
organizasyonlarında, devletin dini kurumlarında ve bu kurumların taşra
teşkilatlarında, adli makamlarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler
(Erpay, 2013: 44-45).
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak diyebiliriz ki değerler nesilden nesille aktarılması gerekir
ki, nesiller arasında bağ kurulabilsin ve milli kültürün ve bilincin devamı
sağlanabilsin. Bu anlamda Kazakistan topraklarında yaklaşık üç asırdan
beri devam eden siyasi baskı ile milli karakterinden, düşüncesinden,
değerlerinden ayrılmak üzere olan halk; bağımsızlıkla beraber dilini,
tarihini, medeniyetini ve dinini yeniden ayağa kaldırabilmek için olağan
üstü çaba göstermektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar takdire
şayandır. Kazakistan Anayasası ve buna bağlı yapılan kanunlar
çerçevesinde, ülkedeki din işlerini yürütecek resmi mekanizmalar
oluşturulmuştur.
Kazakistan’daki örgün eğitim kurumlarındaki din eğitim standartlarını
irdeleyerek elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunları söyleyebiliriz:
Genel olarak Kazakistan’da din ile ilgilenen aydınlar gençlerin dini
bilgilerinin olmadığından, dolayısıyla dıştan gelen zararlı dini akımlara
bilgi eksikliğinden kaynaklı karşı duramamalarından dem vurmaktadırlar.
Ancak çocuklar ve gençler genelde eğitimi; özelde ise din eğitimini okul
öncesinden başlayarak ya aileden, ya okuldan ya da çevreden (resmi
olmayan kurum ve kuruluşlar dahil) alırlar. Kazakistan’ın yakın zamanda
dinsizlik anlayışından laik anlayışa geçtiğini göz önünde bulundurarak
ailelerin din ve din eğitimi hakkındaki bilgi ve görgüleri malumunuzdur.
Dolayısıyla çocukların aileden din ve din eğitimi bilgisini alma olasılığı
pek görünmemektedir.
İkinci eğitim ocağı okulları ele aldığımızda sadece 9. Sınıflarda Laiklik
ve Din Bilgisi Temelleri dersinin seçmeli olarak verilmesi dinlerin genel
yapısı hakkında bilgi edinmeleri açısından gerekli olabilir. Laiklik ve Din
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Bilgisi Temelleri dersinin müfredatını İslam dini öğretimi açısından ele
aldığımızda ise oldukça yetersiz olduğu kanaatindeyiz.
Laiklik ve Din Bilgisi Temelleri dersinin içeriğinde İslam dini bilgisinin
yetersiz olması, öğrenci açısından bazı sakıncalar doğurabilir. Mesela
İslam dini mensubu olan; ancak İslam hakkında hiç bilgisi olmayan gençler
için böyle bir müfredat, farklı dinlere yönelimin doğal karşılana bileceği
algısını oluşturabilir. Yine aynı müfredat öğrencilerde, dinler arasında
hiçbir fark yokmuş anlayışı oluşturma tehlikesini de taşımaktadır.
Çocukların üçüncü eğitim aldığı yer ise çevredir. Din eğitimi açısından
baktığımızda çevrede çeşitli gayri resmi dini kurum ve kuruluşlar ile zararlı
dini akımlar faaliyet yürütmektedir. Ailede ve okulda din eğitimi almamış;
ancak dine ilgi duyan gençleri devlet ve aile olarak kendi ellerimizle
çevremizdeki zararlı dini akımların eline terk etmekteyiz. Kişinin dini
duygusunu yasaklayıp, dini ilgisine ket vurmamız imkânsızdır. Ancak dine
ilgi duyan bireyleri resmi din eğitimi veren dini kurumlarla
buluşturabiliriz.
Diğer bir konu din ve din eğitimi çeşitli kurum ve kuruluşların eline
bırakılacak kadar önemsiz olmamalıdır. Nasıl ki kimya, matematik, tarih
derslerini veren öğretmenler çeşitli pedagojik altyapıdan geçmeden
öğretmenlik yapamıyorlarsa, gerek resmi organlarda gerekse de dini kurum
ve kuruluşlarda gerekli altyapı oluşturulmadan, alan yeterliliği yanında
pedagojik formasyon dersi almamış kimselerin din eğitimi vermemesinin
doğru olacağı kanaatindeyiz.
Bağımsızlık sonrası Kazakistan’daki örgün din eğitimi standartlarının
irdelenmesi neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler
geliştirilmiştir.
Ortaöğretim çağındaki çocukların gelişim evreleri dikkate alınarak
ailesinin de tercihi ile dini yönelimlerine göre okullarda din eğitimi
verilmelidir.
9. Sınıfta okutulan Laiklik ve Din Bilgisi Temelleri dersi kredisi
arttırılarak, zorunlu hale getirilmeli, bu içerikteki ders ilerleyen sınıflarda
kademeli olarak okutulmalıdır. Ayrıca seçmeli ders olarak İslami
konularıiçeren bir ders konmalıdır.
Kazakistan’daki laik din siyasetinin ulusun dini, medeni ve kültürel
oluşumuna katkı sağlaması elzemdir. Bu bağlamda; devletin öngördüğü
amaçları gerçekleştirmek için din eğitim sisteminin oluşturulması,
pedagojik yöntemlerle desteklenmesi ve geliştirilmesi yükseköğretim
kurumları ile bilim camiasının çözmesi gereken meselelerin başında
gelmektedir. Din Bilimleri bölümleri içerisinde gerek mesleki dersler
gerekse de pedagojik dersler ve kredileri günümüz gelişmeleri ışığında
yeniden düzenlenmelidir. Yükseköğretim kurumlarında Din Bilimi
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bölümü için ortak müfredat geliştirilmelidir. Din Bilimleri Bölümü için
mesleki hazırlık kursları açılmalıdır.
Başta Din Eğitimcileri olmak üzere, Temel İslam Bilimleri ve diğer
bölümlerde doktora yapmış akademisyenlerin sayıları çoğaltılmalı ve
kendi branşlarında ders vermeleri sağlanmalıdır.
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HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE KONUŞULAN ARAP
DİYALEKTİ: BEDEVÎ – HADARÎ LEHÇELERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Arab Dialectics is Spoken in Hatay's Reyhanli: Comparison of Bedevi Hadarî Dialectics
Semira KARUKO
Giriş
Arap dili, İslam dininin gelişimine paralel olarak yayılan ve en çok
konuşulan Sami dillerindendir. Ortadoğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere
çok geniş bir coğrafyada konuşulması, beraberinde çeşitli sosyal ve
kültürel farklılıkların dile yansıması gerçeğini de gözler önüne
sermektedir. Arap dili Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Somali,
Suriye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Amman, Yemen, Ürdün,
Irak, Lübnan, Djbouti ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde
konuşulmaktadır (Salih, 1994; Watson, 2002). Arıca Arap dili Arap
kökenli olanların yaşadığı ülkelerde de konuşulmaktadır. Bunların başında
birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarını barındıran
Türkiye gelmektedir. Türkiye de ise Arapçanın en yaygın ve kültüreletnik farklılıklar çerçevesinde çeşitli lehçelere sahip Hatay gelmektedir.
Hatay ili, Türkiye’nin diğer yörelerine göre farklı bir yapılanmaya
sahiptir. İl merkezi Antakya XVIII. yüzyıldan itibaren bir ilim merkezi
haline gelmiştir.
Araştırmada Hatay- Reyhanlı Arapları tarafından konuşulan Arap
dilinin bedevî ve hadarî lehçeleri ve bunların karşılaştırılması ele
alınmıştır. Bu bakımdan araştırmamızda sıklıkla kullanacağımız dil, lehçe
ve ağız gibi kavramları özetle incelemek yerinde olacaktır. En genel
anlamıyla dil; “Her topluluğun merâmını ifade ettiği araç” olarak
tanımlanmıştır. (Cürcânî, 1971; Tehânevî, 1996). Özel anlamıyla ise dil;
“Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak
olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan,
çok yönlü, çok kapsamlı bir dizgedir” şeklinde tarif edilmiştir. (Aksan,
2009). Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere dilbilim, genelde dili sabit bir
olgu ve fertlerin zihinlerine kayıtlı bulunan sesli - simgesel bir sistem, yani
bir dil ailesi veya bir dil grubuna değil de dilin ortak niteliklerine eğilen bir
kavram olarak ele almaktadır (Temmâm, 195; Aksan, 2009).
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Lehçe kavramı da kişinin toplumsal konumuna göre esnek biçimde
kullandığı dinamik, değişime açık bir yapı olarak değerlendirilmektedir
(Temmâm, 1958). Başka bir ifade ile lehçe, bir dilin değişik ülkelerde ve
bölgelerde yine aynı dil birliğinden kimselerce konuşulan biçimine
denilmektedir. Bu kavram yerine “ diyalekt” terimi de kullanılmaktadır.
(Aksan, 2009). Ağız terimi ise aynı lehçe içerisinde daha küçük yerleşim
yerlerine özgü olan ve daha küçük ayrımlara dayanan konuşma biçimidir
(Aksan, 2009). Arap Dili açısından diğer bir tasnif ise lehçe ve ağız
kavramları arasında hiçbir ayrım yapmadan el-Luğatu’l- ‘Âmmiyye veya
lehçe tabirlerini kullanan tasniftir (Alp, 2011). Biz çalışmamızda bedevî ve
hadarî lehçeleri ifadelerini kullanacağız.
Arap diyalektleri, beş ana grupta incelenmektedir. Bunlar, 1) Arap
Yarımadası, 2) Mezepotamya, 3) Büyük Suriye (Biladüş-Şam), 4) Mısır ve
5) Kuzey Mısır diyalektleridir. Bu sınıflandırma birtakım dilbilimsel
özelliklerle desteklense de coğrafi ayrımı esas almaktadır (Jastrow, 2008).
Türkiye’de ise Arapçanın farklı diyalektleri Hatay, Mersin, Adana, Şanlı
Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Muş illerinde konuşulmaktadır.
Hatay, Mersin ve Adana’da konuşulan Arapça Suriye, Urfa’da konuşulan
Suriye’nin bedevî lehçesine bağlanırken, Mardin, Siirt, Batman ve Muş’ta
konuşulan Arapça ise Mezepotamya grubuna aittir (Jastrow, 2008).
Hatay’da ise Sünniler, Aleviler, Hıristiyanlar ve Antakya ilçesinde yaşayan
Yahudi topluluğu tarafından konuşulan Arap diyalektleri, dilbilimsel
olarak Suriye- Filistin diyalekti bölgesinin kuzey batı çevresinde yer
almaktadır ve genelde hadarî lehçesine sahiptirler. Bedevî diyalektleri ise
Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusunda yaşayan Sawi Bedevîlerinin
diyalektleriyle yakından bağlantılıdır (Arnold, 2006; Ağbaht ve Arnold,
2014).
Lügavî terimleri aktardıktan sonra, konumuzun daha net anlaşılması
adına, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin coğrafi konumuna ve tarihi önemine
bakmakta fayda vardır. Hatay ilinin doğusunda bulunan Reyhanlı,
Suriye’ye sınırdır. İlçeye Cilvegözü sınır kapısından geçilmektedir. İlçe
topraklarında bulunan Tel Cüdeyde höyüğünde M.Ö. 6100 yıllarına
dayanan kalıntılar bulunmuştur. 1930 ve 1948 yıllarında yapılan kazılarda
da Hititlere dayanan kalıntılara rastlanmıştır.
Reyhanlı ilçesi XVI. yüzyıl başlarına kadar “Irtah” ismini taşımaktadır.
Osmanlı topraklarına dâhil olduktan sonra “Reyhanlı” ismini almıştır.
XIX. Yüzyıl ortalarında Kıbrıs ve Kafkasya’dan gelen göçmenler buraya
yerleştirilmiştir. 1919’da Fransızların elinde bucak Merkezi olarak
yönetilmiş, 1939’da Türkiye’ye katıldıktan sonra ilçe konumuna gelmiştir
(http://www.reyhanli.gov.tr/).
Reyhanlı son dönemlerde Suriyeli göçmenler ve maalesef patlayan
bombalarla gündeme gelse de asıl ününü -Hatay’ın genelinde olduğu gibi[64]

farklı etnik yapıya ve inançlara sahip insanların bir arada hoşgörü içinde
yaşadığı bir kent olmasından alır (Doğruel, 2013).” Halkın büyük kısmının
Arapça konuştuğu kentte çoğunluğu Sünni Araplar oluşturmaktadır.
Konuşulan Arapçada iki farklı lehçeyle karşılaşmaktayız: Bedevî ve
Hadarî lehçeleri. Burada sosyo- kültürel anlamda bir bedevîlik ya da
hadarîlik olgusundan söz etmek mümkün değildir. Bunlar bir dilin iki farklı
lehçesinin ismi olmaktan öteye giden kavramlar değillerdir. Öyle ki bu iki
lehçe bazen aynı sokakta bazen bitişik komşu evlerinde, bazen de aynı evde
–evlilik sonucuyla- konuşulmaktadır. Dolayısıyla sosyal ve kültürel yaşam
boyutunda bir farklılık söz konusu değildir.
2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada; Hatay - Rayhanlı ilçesinde konuşulan Bedevî- Hadarî
lehçelerinin incelenmesi, her iki lehçedeki kullanım özelliklerinin ve
farklılıklarının belirlenmesi, böylelikle bunların kayda alınması
amaçlanmıştır.
Reyhanlı’da halen kullanılan bu lehçelerin günümüzde de ileri ki
zamanlarda da birer dil ve kültür zenginliği olarak yaşatılmasını ve
tanınmasını sağlamak,
ayrıca bu alanda yapılan çalışmalara ve
araştırmacılara yazılı bir metin sunmak hedeflenmiştir.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış
(Semi-structured) görüşme tekniği kullanılmıştır (Smith, 2003). Görüşme
( İnterview, Mülakat) sözlü iletişim yoluyla veri toplama (soruşturma)
tekniğidir (Karasar, 2005). Bu araştırma modelinde araştırmacı, görüşeceği
kişilere yönelteceği belli başlı sorular hazırlar. Görüşme esnasında ihtiyaç
hissederse yeni sorular da yöneltebilir. Soru sırası önemli değildir (Smith,
2003; Mil, 2007).
Konuşulan lehçeleri telaffuzlarıyla tespit edebilmek adına katılımcılara
önceden belirlenmiş başlıklar altındaki sorular yöneltilmiş, soruları rahat
bir şekilde cevaplamaları sağlanmıştır. Böylece Reyhanlı’da konuşulan ve
iç içe olan bu iki lehçenin özellikleri -ana hatlarıyla- kaleme alınmıştır.
3.2. Çalışma Grubu (Katılımcılar)
Araştırmamızda kaynak kişi olarak 2018 yılı itibariyle Hatay- Reyhanlı
ilçelerinde ikamet eden dört kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde de yoğun bir şekilde bulunmaları hasebiyle burada
yaşayan Reyhanlı’lı dört kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Toplamda 8 kişi
olan bu katılımcıların dördü bedevî dördü de hadarî lehçesini
kullanmaktadır. Araştırmanın katılımcılardan ikisi karı-koca olup, birinin
hadarî lehçesini biri de bedevî lehçesini kullanmaktadır.
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Kaynak kişilerle gönüllülük esasına dayalı olarak görüşmeler yapılmış,
bu kişilerin eğitim düzeylerinin, yaş gruplarının ve ikamet yerlerinin farklı
olmasına dikkat edilmiştir. Örneğin hiç okuma yazma bilmeyenden
üniversite mezunu, şehir merkezinde yaşayandan köyde yaşayanına kadar
farklı kişiler seçilmiştir.
3.3. Verilerin Toplanması
Lehçeler arasındaki farklılıkları belirlemek adına dildeki belli başlı
başlıklar ışığında kaynak kişilere belirlenen sorular yöneltilmiş, hazırlanan
bazı cümle ve kelimeleri söylemeleri talep edilmiştir. Cümlelerin hayatın
içinden günlük konuşmalardan seçilmesine dikkat edilmiştir. Görüşmeler
yüz yüze yapılmış, ihtiyaç halinde ses kaydına da başvurulmuştur.
Cevaplar olduğu gibi not alınmıştır.
Araştırmada genel anlamda şu sorulara cevaplar aranmıştır:
S.1.Size aktardığımız Türkçe cümlelerin Arapçalarını söyler misiniz?
S.2. Size aktarılan zamirlerin telaffuzu nasıldır?
S.3. Size aktarılan fiillerin telaffuzu nasıldır?
S.4. Bu soru edatlarının karşılıkları nedir?
3.4. Verilerin Analizi
Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler akabinde betimsel analiz
yapılmıştır. Betimsel analiz, yüzeysel bir özelliğe sahip olup veriler
görüşülenden elde edildiği şekilde değiştirilmeden alıntılar şeklinde alınır.
(Altunışık vd. 2010; Şimşek, 2008).
Araştırmamızda da tüm görüşmeler, hiçbir değişiklik olmaksızın
kaydedilmiş ve doküman haline getirilmiştir. Bu bilgiler sistematik ve
anlaşılır bir biçimde düzenlenmiş, yorumlanmış ve iki lehçedeki kullanım
özellikleri maddeler halinde belirtilmiştir. Böylece lehçeler arasındaki
farklılıklar ile fasih Arapçayı ve birbirlerini anlama düzeyleri de
yorumlanmıştır.
Ayrıca kaleme alınan verilerin güvenirliliğini sağlamak adına kaynak
kişilerin haricinde her biri kendi lehçesine hakim iki kişinin görüş ve
onayları alınmıştır.
4. Bulgular ve Tesbitler
4.1. Hatay-Reyhanlı Diyalektiğindeki Bedevî- Hadarî Lehçelerinin
Karakteristik Özellikleri:
Hatay- Reyhanlı ilçesi il genelinde Arapçanın en yoğun konuşulduğu
ilçedir. Burada yaşayan Araplar gerek bedevî gerek hadarîler olsun,
telaffuzda zorlarına giden harfleri kuralsız bir şekilde değiştirerek telaffuzu
daha kolay bir hale getirmişlerdir.
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Bedevî Araplarda değişikliğe uğrayan harflerin başında ( قkaf) harfi
gelmektedir. Bu harfin yerine “g” (  = قلبGalb ); “cim” ( ق)جرن = قرنve
“çe” (
 = قتلÇetele) harfleri telaffuz edilmektedir. Harfin hiç
değiştirilmeden kendi telaffuzu da söz konusudur. (  = قسمةkısme)
örneğinde olduğu gibi.
Hadarî lehçesinde ise; (  = قkaf) harfi olduğu telaffuz edilmektedir.
Ancak başta Suriye kökenli olanların kullandığı Hadarî lehçesinde ise ( ق
) harfi yerine hemzenin kullanıldığını görürüz.
Bedevî lehçesinde yaygın olarak görülen diğer bir harf değişikliği ise (
 = كKef ) harfinin “چÇe” olarak telaffuz edilmesidir. Mesela “= چلب( كَلب
Çelb ) ,  =چبير ( كَبيرÇebîr) gibi.
Hadarîlerde ise bu harf olduğu gibi kullanılmıştır. )كلب( كَلب, إ ْكبير ( كَبير
) örneklerinde olduğu gibi.
Reyhanlı bedevî lehçesinde harflerin ibdal edildiğini de görüyoruz.
Telaffuz değişikliğinde olduğu gibi bunun da herhangi bir kaidesi yoktur.
Fakat bu durumun kesin bir sebebi olarak gösterebileceğimiz unsur
Türkçenin etkisidir. İbdale vereceğimiz ilk örnek “ ” قharfi yerine “ ”ك
harfinin kullanılmasıdır.  وقتkelimesi  وكتolarak ince bir şekilde söylenir.
( ذzal) harfinin de ( ضdad) harfine ibdal edildiğini görebiliyoruz. Örneğin
 ذاقyerine ( ضاقDâg) denilir. Hadarî lehçesinde de aynı ibdal örneklerini
görebiliyoruz.
Aynı şekilde elif-i maksure ve elif-i memdude, ta-i marbuta’ya ibdal
edilmektedir.  صفرة = صفرى ; حلوة = حلوىörneklerinde olduğu gibi. Aynı
zamanda bu ta-i marbuta da “h” şeklinde telaffuz edilmektedir. Hadarîlerde
bunlar olduğu gibi kullanılmaktadır.
Harflerin telaffuzuyla ilgili olarak bedevî lehçesinde gözlemlediğimiz
en belirgin karakteristik özeliklerden biri de fusha Arapçasındaki peltek
harflerin –telaffuzca en yakın harfe- dönüştürülmesidir: – ثلج ; تَالَت – ثَالَث
 هَذ ; ت َلج-  هَدgibi. Bu kullanım diğer Arap diyalektlerinin bazılarında da
görülebilmektedir ( Jastrow, Çev: Özezen, 20015) Hadarî lehçesinde de
peltek harfler aynı şekilde kullanılmamaktadır. Bunun nedeni ise pratikte
dilin her zaman kolay olanı seçmesi olarak düşünülebilir.
Bedevî lehçesinde müzekkerlik- müenneslik hususunda, fasih
Arapçadan farklı olarak, muhataba kefi’nin “ چçe” şeklinde telaffuz
edildiğini görmekteyiz: / = إسمچİsmiç örneğinde olduğu gibi Lehçeler
üzerine kaleme alınmış bazı kaynaklarda muhataba kef’inin aslında “şin”
harfinin kullanıldığı bundan dolayı buna “keşkeşe” adı verildiğini
görmekteyiz. ( Kerim, 1996; Bâşâ, 1973 ).
Hadarî lehçesinde ise “çe” harfinin kullanımını görmediğimiz gibi
müennes kullanımında da bazen sadece müfret siygalar için vurguyla iktifa
ederken bazen böyle bir ayrıma hiç gitmediklerini tespit ettik.
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Bedevî lehçesinde gördüğümüz diğer bir farklı kullanım sakin ‘Ayn
harfinin “nun” harfine çevrilmesidir. Dilbilimcilerin “ İstintâ’” olarak
adlandırdıkları bu kullanım birçok Arap lehçesinde de görülmektedir. (esSuyûtî, tsz.; ez- Zemahşerî, 1971). Mesela  أعطىyerine  أنطىdenilir. Bu
örnekleri Arap ülkelerinde konuşulan lehçelerde de görmek mümkündür.(
el-Ferâhidî, 2003).
Hadarî lehçesinde ise bu kullanımı görmek mümkün değildir. ‘Ayn
harfi olduğu gibi telaffuz edilir.
4.2. Bedevî - Hadarî Lehçelerinde Zamir Kullanımları
Reyhanlı bedevî lehçesinde zamirlerin kullanımıyla ilgili en bariz
özellik  هوve  هيmunfasıl zamirlerinin هو-  هيşeklinde şeddeli olarak
söylenmesidir. Bu tarzın Hemdan lehçesine ait olduğu söylenilmektedir. (
Kerim, 1996 ). Hadarîlerde de bu şeddeli kullanım görülmektedir.
Zamir kullanımında her iki lehçede de müsenna (ikil) kullanımı mevcut
değildir. Hadarî lehçesinde ayrıca müennes ve müzekker kullanımların bir
birinin yerine geçtiğini de görebiliyoruz.
4.2.1. Munfasıl (Ayrı) Zamirler:
Hadarî
Bedevî
Fusha
هن/هُو
 ُه ْم/ هُو
 ُه ْم/هُو
Gaib
 هن/هي
 هن/ هي
 هُن/ي
Gaibe
َ ه
 إ ْنتُو/إ ْنت َى
 إ ْنت َم/ َإ ْنت
 أ َ ْنتُم/ َأ ْنت
Muhatab
 إ ْنتُو/إ ْنت
 إ ْنت َْن/ إ ْنت
 أنتُن/أ ْنت
Muhataba
 نحنَى/ َأَن
ن
/
ى
ن
ا
َحن
ن
/
أنا
Mütekellim
َحْ ن
Not: Tablolara, lehçelerde yer almadığından, müsenna kullanımlar
eklenmemiştir. Müfret ve cemi siygalarla iktifa edilmiştir.
4.2.2. Muttasıl (BİTİŞİK) Zamirler:
Hadarî
ْ كت
كت َابُوا/بون
(kitebo)/kitiboon

Bedevî
كتابُو
Kitêbû

Fusha
ُكتابُه

Gaib

 كتبون/كت َابا
Kitebê/ Kitiboon
كتابَ ْك/كتبْكون
Kitebek/Kitibkoon
 كتبْكون/كتا َب ْك
Kitêbik/Kitebkoon
 كت ْبنَا/ كتابي
Kitêbî / Kitibne

كتابْها
Kitbhe
كتابَ ْك
Kitêbek
كتابچ
Kitêbiç
كتابي
Kitêbî

كتابُها

Gaibe

َكت َابُك

Muhatab

كت َابُك

Muhataba

كت َابي

Mütekellim
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4.3. Fiiller:
Reyhanlı diyalektiğinde, her iki lehçede de ister isim olsun ister fiil
olsun fushadaki müsenna (ikil) kullanımları görmek mümkün değildir. İkil
yerine cemi (çoğul) kipler kullanılmaktadır:
4.3.1. Mazi Fiil Çekimi
4.3.1.1. Bedevî Lehçesinde Mazi Fiil Çekimi:
Kitbâm/ كتْ َب ْم
Kitben/ كتْبَن
Kitebtâm/ كت َ ْبتُم
Kitebten / كت َ ْبت َْن
Kitebnê / كت َ ْبنَا

Kitbâm/ كتْ َب ْم
Kitben/ كتْبَن
Kitebtâm/كت َ ْبتُم
Kitebten / كت َ ْبت َْن
Kitebnê / كت َ ْبنَا

Kiteb / كت َب
Kitbet / ْكتْبَت
Kitebt / كتَبْـت
Kitebtî / كتَبْتى
Kitebit / ْكت َبت

Gaib
Gaibe
Muhatab
Muhataba
Mütekellim

4.3.1.2. Hadarî Lehçesinde Mazi Fiil Çekimi:
Ketebu / َكت َُبو
Ketebu / َكت َبو
Ketebt / َكتَبْتو
Ketebtu / َكتَبْتو
Ketebne / َكتَبْنا

Ketebu / َكت َُبو
Ketebu / َكت َبو
Ketebt / َكتَبْتو
Ketebtu /َكتَبْتو
Ketebne / َكتَبْنا

Keteb / َْكتَب
Ketbet / َْكتْ َبت
Ketebit / َْكت َبت
Ketebti / كتَبْت
Ketebt / َْكت َ ْبت

Gaib
Gaibe
Muhatab
Muhataba
Mütekellim

4.3.2. Muzârî Fiil Çekimi
Muzârî fiil çekimlerinde, Reyhanlı bedevî ve hadarî lehçelerinde fiilin
başına “ ع ْم
َ ” eki getirilir. Böylelikle şimdiki zaman ifade edilir. Geniş
zamanda bu ek kullanılmaz.
4.3.2.1. Bedevî Lehçesinde Muzârî ( Şimdiki Zaman) Fiil Çekimi
ع ْم ي ْكتبُو
َ
ع ْم ي ْكت َب ْن
َ
ْ ع ْم ت ْكتب
ُون
َ
ع ْم ت ْكت َب ْن
َ
ْع ْم ن ْكتب
َ

ع ْم ي ْكتبُو
َ
ع ْم ي ْكت َب ْن
َ
ْ ع ْم ت ْكتب
ُون
َ
ع ْم ت ْكت َب ْن
َ
ْع ْم ن ْكتب
َ

ْع ْم ي ْكتب
َ
ْع ْم ت ْكتب
َ
ْع ْم ت ْكتب
َ
ْ ع ْم ت ْكتب
ين
َ
ْع ْم أ َ ْكتب
َ

Gaib
Gaibe
Muhatab
Muhataba
Mütekellim

4.3.2.2. Hadarî Lehçesinde Muzârî Çekimi
Am
yıkitbu ‘Am
yıkitbu ‘Am Yiktob/ Gaib
/ ع ْم يكتْبو
/ ع ْم يكتْبو
ع ْم ي ْكتوب
َ
َ
َ
Am
yıkitbu Am
yıkitbu ‘Am Tiktob/ عم
َ Gaibe
ْ
/ ع ْم يكتْبو
/
بو
ت
ك
ي
م
ع
ت
ْكتوب
َ
َْ
‘Am tiktubû / ‘Am tiktubû / ‘Am
Tiktob Muhatab
عم ت ْكتُبو
عم ت ْكتُبو
/ ع ْم ت ْكتوب
َ
َ
َ
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‘Am tiktubû / ‘Am tiktubû / ‘Am Tikitbî / Muhataba
عم ت ْكتُبو
عم ت ْكتُبو
ع ْم تكتْبي
َ
َ
َ
‘Amniktob /
ع ْم ن ْكتوب
َ

‘Amniktob /
ع ْم ن ْكتوب
َ

‘Ambiktob
ْع ْم ب ْكتُوب
َ

/ Mütekellim

Gelecek zamanın ifadesi için de her iki lehçede, kullanılan Muzârî fiil
formatının başına “  ”بديkelimesi getirilir. Bu kelimenin aslı fushadaki “ُأُريد
= istiyorum” anlamında kullanılan “”أود
َ dur. Mesela “ gideceğim” demek
için “ أروح
ُ  ”بديdenilir.
4.3.3. Bedevî Lehçesinde Gelecek Zaman
ْ ب ْدهُم ي ْكت
ْ ب ْدهُم ي ْكت
بون
بون
ْبد ي ْكتب
ْ
ْ
بدْهن يكتبَن
بدْهن يكتبَ ْن
ْبدْها ت ْكتب
ب ْد َك ْم ت ْكتبُون
ب ْد َك ْم ت ْكتبُون
ْبد ْك ت ْكتب
ب ْد َچ ْن تكتْ َبن
ب ْد َچ ْن تكتْ َب ْن
بدچ ت ْكتبين
ْ
ْ
ْب ْدنَا نكتب
ْب ْدنَا نكتب
ْبدي أ ْكتب
4.3.4. Hadarî Lehçesinde Gelecek Zaman

Gaib
Gaibe
Muhatab
Muhataba
Mütekellim

ْ بد
ون ي ْكتوبو
Biddon yıktibu
ْ بد
ون ي ْكتوبو
Biddon
Yıktibu
ْ بد
ون ي ْكتوبو
Biddon
Yıktıbu
ْ بد
ْكون ت ْكـتوبو
bidkon tiktubu

ْ بد
ون ي ْكتوبو
Biddon yıktibu
ْ بد
ون ي ْكتوبو
Biddon yıktibu

ْبدو ي ْكتوب
Biddo yıktob
ْتوب
ُ بد ت ْك
Bidde Tıktoob

Gaib

ْ بد
ون ي ْكتوبو
Biddon yıktibu

ْتوب
ُ بد ت ْك
Bidde tıktob

Muhatab

ْبدْنا ن ْكتوب
Bidne
Nıktob

ْبدْنا ن ْكتوب
Bidne
Nıktob

ْ بد
ْكون ت ْكـتوبو
bidkon tiktubu

بد ْك تكتْبي
bideek tıkitbiy
ْبد أ َ ْكتوب
Biddiy
ektob

Gaibe

Muhataba
Mütekellim

4.3.5. Emir Fiil Kullanımı:
4.3.5.1.Bedevî Lehçesinde Emr-İ Hazır Fiil Kullanımı:
Cemi
إ ْكتبَ ْم
إ ْكت َب ْن

Müsennâ
إ ْكتبَ ْم
إ ْكت َب ْن

Müfret
ْإ ْكتب
إ ْكتبي
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Muhatab
Muhataba

4.3.5.2. Hadarî Lehçesinde Emr-i Hazır Kullanımı:
Cemi
Ktibu/كتبو
Ktibu/كتبو

Müsennâ
Ktibu /كتبو
Ktibu /كتبو

Müfret
Ktoob ْكتوب/
Ktibî/ كتبي

Muhatab
Muhataba

Hadarî lehçesinde Emr-i Hâzır kullanımında daha önceki müzekker ve
müennes ayrımının müfret siyga haricinde olmadığını, her ikisinin yerine
müzekker siyganın kullanıldığını müşahede ediyoruz.
4.3.6. Emr-i Gâib
4.3.6.1. Bedevî Lehçesinde Emr-i Gaib Kullanımı:
Cemi
خَل ي ْكتبون
خَل ي ْكتبَن

Müsennâ
خَل ي ْكتبون
خَل ي ْكتبَن

Müfret
ْخَل ي ْكتب
ْخَل ت ْكتب

Gâib
Gâibe

4.3.6.2. Hadarî Lehçesinde Emr-i Gaib Kullanımı:
Cemi
Müsennâ
Müfret
ْ
ْ
 خَليون يكتوبوا/
 خَليون يكتوبوا/ ْيو ْكتوب
 خَلGâib
halliyyoon
halliyyoon
/halliy yuktoob
yıktubu
yıktubu
 خَليون ي ْكتوبوا/ ي ْكتوبوا
خَليون
 خَليا ت ْكتوب/ Gâibe
halliyyoon
halliyyoon
halliyye tiktoob
yıktubu
yıktubu /
Görüldüğü üzere her iki lehçede Emr-i gaibde muzârî fiilin başına خَل
eki getirilir.
Reyhanlı bedevî lehçesinde ism-i fail hemze ile başlıyorsa hemze mim
harfine çevrilir. Örneğin  ) ماخد ( آخذgibi. Hadarîlerde baktığımızda da bu
durum hadarîlerde ise bu kullanım söz konusu değildir. İsm-i fail olduğu
gibi kullanılmaktadır.
Her iki lehçe de marifelik – Nekralık durumunun Fusha ile aynı
olduğunu görmekteyiz. Yani belirli bir ismin başına  الtakısı getirilirken,
belirsiz isimde bu takı kullanılmamaktadır.
Bedevî ve hadarî lehçelerinde, bir dilin en temel taşlarından olan ve bazı
günlük hayattan bazı kullanımlar ise şu şekildedir:
4.4. Soru Edatları:
Türkçesi
Kim
Ne
Ne zaman

Fusha
َمن
َما
َمت َى

Bedevî
مين
شينُو
ْا َ َمت
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Hadarî
ْ م
ين
إشو
ْا َمت

Niçin
Nerede
Kaç / Ne kadar
Hangi

َلماذ
أين
كم
أي

الش
ْ ع
ْ َال
َ /ش
َوايْن
 َچ ْم/ إ ْشكَد
ي
ْ  إه/إه ُْو

لَيْش
 أيْن/ َويْن
 َك ْم/ ْإ ْشقَد
 أ َ ْينُو/ي
ْ َأ

Nasıl

ْف
َ َكي

ْ إ ْش
نون

إ ْشلُون

4.5. İşaret İsimleri:
Bedevî
ها َ ْد
هَدي/هَاي
هَدول
َهدَن
هَدول
َهدَن

Fusha
َهذَا
هَذه
هَذان
هَتان
هَوالء
هَوالء

Hadarî
هَا ْد
هَيا
َهدُول
َهدُول
َهدُول
َهدُول

4.6. Mekân Zarfları
Fasih
Hune هنا/
Huneke / هُناك

Bedevî
ْ  ه/ hên
َان
 إ ْهنَاك/ ihnâk

Hadarî
 هُون/ hoon
ْ  ه/ hooniyk
ُونيك

Müfret
Cemi

Sonuç- Değerlendirme
Anadolu’da konuşulan diyalektlerden olan Hatay ilinin Reyhanlı
ilçesinde konuşulan bedevî ve hadarî lehçelerini konu alan çalışmamız
sırasında aşağıda maddeler halinde sıralayacağımız başlıca sonuçlar şu
şekildedir:
1. Öncelikle Reyhanlı ilçesinde yaşayan Araplar konuştukları dilin
karakteristik özelliği olarak Bedevî ve Hadarî olarak ayrılsalar da bu ayrım
yaşantılarında kültürel ve sosyal bakımdan herhangi bir fark
gözlenmemektedir. Dolayısıyla bu isimlendirme onlara bugün sadece
lehçeler bakımından yapılmaktadır.
2. Her iki lehçenin kullandıkları kendilerine has olan ve fasih Arapçada
bulunmayan harfler mevcuttur. Örneğin bedevî lehçesinde “çe”, “g”
harfleri kullanılıyorken hadarî lehçesinde de “o” sesli harfini görüyoruz.
Ayrıca her iki lehçede de fushada mevcut olan peltek harfler telaffuzca en
yakın harfe ibdal edilmektedir. " "ثyerine " "ذ" ; "تyerine " "دharfinin
kullanılması gibi.
3. Müenneslik ve müzekkerlik ayrımı her iki lehçede mevcut olmakla
birlikte, bedevî lehçesinde müennes kullanımlar müfret ve cemi siygalarda
kullanılıyorken hadarî lehçesinde ise sadece müfrette müennes ayrımı
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gözetilmektedir. Bu özellik kendini fiil ve zamir kullanımları başta olmak
üzere ilgili her kullanımda kendini göstermektedir.
4. Bedevî lehçesinde kelimelerin telaffuzu daha keskin ve net iken
hadarî lehçesinde kelimenin sonunda uzatmaların ve vurguların olduğu
görülmektedir. Bunun örneklerini yukarıdaki tablolarda yazıya
aktarabildiğimiz ölçüde ifade etmeye çalıştık.
5. Her iki lehçede de kaçınılmaz bir sonuç olarak Türkçenin etkisi
mevcuttur. Özellikle yerine Arapçasını koyamadıkları kelimelerin yerine
adeta bir can simidi şeklinde Türkçelerini kullanmaktadırlar. Bu kelimeleri
bazen olduğu gibi kullanırken bazen de değiştirmektedirler: mesela
bilgisayar, öğretmen, ütü gibi kelimeleri olduğu gibi kullanırken, kaşık =
( خاشوكةhaşuka – hadarîlerde), ( خاشوگةhaşuge- bedevîlerde), kürek = كاروك
(kêrûk) kelimelerinde olduğu gibi değiştirilerek kullanılmaktadır.
6. Her iki lehçede birçok ifade, dile kolay geldiği şekliyle fushadan
devşirilmiştir diyebiliriz:( شلونك ؟ = كيف حالك ؟hadarîlerde), شنونك ؟
(bedevîlerde) nasılsın anlamında;  ( عليش = على ماذiki lehçede “niçin"
anlamında kullanılmaktadır.
7. Reyhanlı’da Arap diyalektinin yeni nesil tarafından giderek
unutulduğunu görmekteyiz. Nitekim katılımcılarımızdan yaşı daha büyük
olanlar, sorularımıza takılmadan cevap verirken daha genç olanların
zorlandıklarını gözlemledik. Bu durum Kıbrıs’ta yaşayan katılımcılarda da
gözlenmiştir. Öte yandan Suriye’deki iç savaş nedeniyle Reyhanlı’ya gelen
Suriyeliler ile iletişim kurma zorunluluğunun burada konuşulan Arapçaya
bir canlılık kattığı da kesin bir olgudur. Bu durum, başlı başına bir
araştırma konusu olduğundan ve araştırmamızın sınırlarını
zorlayacağından ele alınmamıştır.
Son olarak, Reyhanlı’da yaşayan Araplar bedevîsi ve hadarîsiyle iç içe
yaşamaktadırlar. Bazen aynı köyü, aynı sokağı hatta aynı evi
paylaşmaktadırlar. Lehçelerindeki farklılıklara rağmen birbirlerini
sorunsuz bir şekilde anlamakta yeri geldiğinde karşıdakinin lehçesini de
kullanabilmektedirler. Fasih Arapçayı genelde anlamalarına rağmen
konuşmakta zorluk çekmektedirler.
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