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MURAT SOMER* / Erdoğan yazıda demokrasiyi (ve laikliği) sadece 

negatif özgür olmak bağlamında savunuyor. Bu yüzden de dinî pratikleri 

düzenleyen veya kontrol eden laik devleti haklı olarak eleştiriyor. Bu, 

liberal düşünce açısından doğru ama eksik bir yargı. Modern 

demokrasilerde devletin bireylerin pozitif özgür olmasını da güvenceye 

alma gayreti ve yükümlülüğü var. Pozitif özgürlük açısından 

baktığımızda ise devletin bireyi dinsel (sosyal veya kurumsal) 

baskılardan koruma yükümlülüğü de olabilir. 

Türkiye’nin demokrasisini konsolide etme sürecinde, meydanda laikliği temelden reddeden 
önemli siyasi aktör pek kalmasa da, birbirine karşıt gözüken laiklik anlayışlarının çatışmakta 
olduğu ve düşünsel bir karmaşa içinde olduğumuz aşikar. Prof. Mustafa Erdoğan geçenlerde 
Taraf’ta bu konuda liberal perspektiften değerli bir yazı yayınladı (27 Eylül 2008) ve 
aşağıdaki katıldığım saptamalarda bulundu.  

Laiklik çoğulcu toplumlarda toplumsal barışın güvencesi. Laikliğin içselleştirilmesi 
gerekli. Bunu yaparken başlangıç noktamız “demokrasi” ve “özgürlük” olmalı. Liberal 
düşünceyi daha iyi ve önyargısız anlamaya çalışmalıyız. Her bir toplumun (laiklik sistemi) 
devlet geleneğiyle ve bu arada kilise veya kiliselerle (veya ulemayla) ilişkisinin tarihiyle 
doğrudan doğruya ilgilidir.  

SURİYE: LAİK AMA DEMOKRATİK DEĞİL 

Bu noktadan sonra kendisinden farklı düşünüyorum. Öncelikle laikliğin ülkeden ülkeye 
değişen nitelikleri yanında değişmeyen niteliklerine ve laiklik demokrasi ilişkisine yeniden 
bakmakta yarar var. Devletin kendini laik gördüğü ama demokratik olmayan birçok ülke var 
dünyada, Suriye gibi. Yani laiklik tek başına demokrasi getirmiyor. Ama konsolide olmuş 
(sağlamlaşmış) demokrasi olduğu kabul edilen hemen bütün ülkelerde de bir tür laik sistem 
var. ABD, İsveç, Fransa ve Hindistan gibi görece sağlam kabul edilen demokrasilerin hepsi de 
aynı zamanda laik. Her birindeki laik kurumlar önemli farklılıklar gösterebiliyor. Ama yine 
de, bu farklı kurumların hepsi sonuçları itibarıyla laikler, yani laikliğin iki temel koşulunu 
büyük ölçüde sağlamışlar. Bu koşullardan birincisi din ve devlet (yani kamu hukuku) işlerinin 
pratikte birbirinden bağımsız (her zaman ayrı değil) olması. İkincisiyse din ve vicdan (ve 



buna bağlı olarak düşünce) özgürlüğü. Konsolide olmuş demokrasilerin hemen hepsinin aynı 
zamanda bu iki koşulun sağlanması anlamında laik olması, bu ikisi arasında Prof. Erdoğan’ın 
düşündüğünden çok daha fazla bağlantı olduğunu düşündürüyor. Laiklik demokrasinin ön 
şartı mı bu tartışılabilir; bunun böyle olmadığını birçok siyaset bilimci öne sürüyor ama, 
laiklik olmadan demokrasinin sağlamlaşabileceğini iddia etmek zor. 

Peki, nasıl bir laiklik? Laiklik dindarlığı dışlamıyor, örneğin Amerikan toplumu oldukça 
dindar. Laiklik din ve devlet işlerinin tamamen birbirinden ayrılması da değil. İngiltere ve 
İsveç’te devlet kiliseleri, Almanya’da kilise vergisi, Fransa’da din üzerinde devlet kontrolü 
var. Önemli olan devlet işlerinin dinî ilhamdan ve sembollerden olmasa bile (devlet adamları 
dindar olabilir ve inançlarından ilham alabilir) dinî ilkelerden bağımsız, dünyevi-rasyonel 
ilkelere göre belirlenmesi. Bir diğer nokta ise, dünyada İsrail ve Senegal gibi demokrasi kabul 
edilen ama laiklikleri su götürür ülkelerin olması. Bu gibi örnekler demokrasinin laiklik 
olmadan da sağlamlaşabileceğini gösteriyor mu? Sanırım bu soru karşısında kendi aklımıza 
dayanarak bazı tercihler yapmamız gerekiyor. Bu ülkelerde etkili olan bir tür cemaat 
demokrasisi ne derece arzu edilir? İstediğimiz salt politik çoğulculuk ve seçimlerden ibaret 
seçimsel demokrasi mi? Dinin özel hukuk ve sosyal ilişkiler üzerinde çok etkili olması 
bireylerin din, vicdan ve fikir özgürlüğünü nasıl etkiler? Bu anlamda bu ülkeleri ne dereceye 
kadar özgürlükçü demokrasi olarak görebiliriz?  

LAİKLİKTE DEVLETİN ROLÜ 

Burada Prof. Erdoğan’ın özgürlük tanımını da eleştirmek mümkün. Erdoğan yazıda 
demokrasiyi (ve laikliği) sadece negatif (yani devlet baskısından) özgür olmak bağlamında 
savunuyor. Bu yüzden de dinî pratikleri düzenleyen veya kontrol eden laik devleti haklı 
olarak eleştiriyor. Bu, liberal düşünce açısından doğru ama eksik bir yargı. Modern 
demokrasilerde devletin, bireylerin pozitif (çevresel kısıtlardan ve baskılardan) özgür 
olmasını da güvenceye alma gayreti ve yükümlülüğü var. Pozitif özgürlük açısından 
baktığımızda ise devletin bireyi dinsel (sosyal veya kurumsal) baskılardan koruma 
yükümlülüğü de olabilir. Pozitif özgürlükçü demokrasi açısından bakarsak, cemaatlerin 
bireylerin yaşamı üzerinde fazla etkili olduğu demokrasiler eksik demokrasiler olarak 
görülebilirler. Özgürlükçü demokraside insanların özgür seçimleriyle dinî gruplara katılma 
hakkı vardır. Ama bir o kadar da bu gruplara dâhil olmama ve her türlü grup tahakkümünden 
korunma hakları olmalıdır. 

Peki, Türkiye nasıl bir laiklik üzerinde uzlaşma sağlayabilir? Erdoğan’ın da saptadığı 
ama arkasını getirmediği üzere, her ülkenin kendi özgül şartlarına göre laikliğinin temel 
sorunsalı, temel amacı değişebilir. Bu yüzden, “Fransa’da laiklik esas olarak devleti dinden 
özgürleştirmekle ilgili olmasına karşılık, ABD’de din-devlet ayrılığının öncelikli amacı dini 



devletten özgürleştirmek.” O zaman Türkiye’de laikliğin temel sorunsalı ne olmalı?  

Bu konuda Türkiye’de kabaca iki görüş çarpışıyor. Bu görüşlerden birincisi değişik 
renklerdeki İslamî ve muhafazakâr kesimlerce savunuluyor ve kendi antitezini “radikal veya 
militan laikçi” olmakla suçluyor. Buna göre Türkiye’de dindarlar baskı altında ve laikliğin 
temel amacı dinin ve dindarların devletin ve laikçi kesimlerin hegemonyasından özgürleşmesi 
olmalı. Laik veya laikçi görüşlere göre ise esas sorun dinin sosyal hayatta ve devlet işlerinde 
fazla etkili olmak istemesi. Karşıtlarını ise dinci veya İslamcı olmakla suçluyorlar. Tabii her 
iki kesim de homojen değil. Her birinin içinde bir arada yaşamaya az veya çok açık olan ve 
kendi tercihlerini başkalarına devlet eliyle dayatmaya az veya çok açık kesimler var. Yani 
demokrasiye az veya çok yatkın olanlar. Ama aralarında güven sorunu olan iki grup arasında 
bir saflaşma olduğu ve bunun demokratikleşme açısından sağlıklı bir durum olmadığı da açık.  

Peki, gerçeklik üzerine birbirine karşıt iddialar içeren bu iki görüşten hangisi doğru? Bu 
soruya kişilerin dünya görüşlerinden, hayat tarzlarından ve buna bağlı çıkarlarından bağımsız 
bir yanıt vermeye çalışmak boşuna. Kişi azınlık olduğu yerde daha çok baskı hisseder. 
Tesettürlü (veya ailesinde tesettürlü olan) bir kişi için devletin başörtüsü-türban kısıtlamaları 
ve tesettürü dışlayan hatta yer yer aşağıladığı izlenimini veren uygulamaları çok daha “reel” 
ve incitici. Çünkü üniversite gibi alanlarda veya yüksek eğitimliler arasında başıörtülüler hala 
azınlıkta. Dindar olmayan bir insan için ise, toplumdan gelen mevcut veya potansiyel dinî 
baskılar çok daha reel ve tehdit edici. Çünkü toplumun çoğunluğu dindar veya gelenekselci, 
diğerleri azınlık; din kisvesi altında toplumsal baskıların başlıca objesi olan kadınlar da 
toplumsal statü ve güç anlamında azınlık. Birinciler için laikliğin temel sorunsalı dinin 
devletten özgürleşmesi, ikinci grup içinse bireyin ve devletin dinden özgürleşmesi olacaktır.  

İki grubun da haklı olduğu yerler var. Oy verme hakkına sahip yetişkin öğrencileri dinî 
tercihleri nedeniyle üniversitelere sokmamak gitgide daha çok kabul görüyor ki önemli bir 
özgürlük ve demokrasi eksiği. Dinî grupların önemli manevi ve sosyal işlevler gördüğü bir 
toplumda her türlü dinî cemaati sivil toplumdan da olsa dışlayan bir laiklik anlayışı da. Öte 
yandan Türkiye’nin büyük çoğunluğu tek bir dine mensup ve dinin hayatında önemli 
olduğunu düşünüyor. Bu anlamda çok dinli Amerika’dan da toplumun çoğunlukla seküler 
olduğu Fransa’dan da farklı. Bu durumda bireyin çoğunluk dinî karşısında korunmasının da 
laiklik sorunsalının bir parçası olma zorunluluğu doğuyor. Özellikle kırsal kesimlerde 
ramazanda oruç tutmama hakkı gibi özgürlükler bir yana, bireyin dinî eleştirme (yani 
düşünce) özgürlüğünün pratikte olmaması veya çok az olması da önemli demokrasi ve 
özgürlük eksiklikleri. Toplumun dindar olan ve olmayan kesimleri bu eksiklikleri farklı 
algılıyorlar.  

Bu farklı olgu algılamalarını aşmak için daha çok empatiye ihtiyacımız var ama bu bir 



yere kadar etkili olabilir. Sağlam bir demokrasi için ayrılıkları demokratik kurumlar ve 
pratikler yoluyla yönetmeyi öğrenmeliyiz. Bu da iki yolla ve zamanla mümkün olabilir. Bu 
yollardan birincisi yasaları ve sosyal politikaları belirlerken olabildiğince pozitif olgulardan 
yola çıkmak, genellemelerden kaçınarak örnek bazında hareket etmek. Türkiye’de din mi 
baskı altında yoksa devlet ve seküler birey mi anlaşamayabiliriz. Ama cami, okul ve hastane 
sayısı üzerinden bir tartışma yürütebiliriz. Farklı yorumlasak da üzerinde tartışılabileceği 
konusunda anlaştığımız veriler bulabiliriz. Boğaziçi Üniversitesi’nde veya İstiklal 
Caddesi’nde dini eleştirme özgürlüğünün tehdit altında olduğuna, örtülü kızların olmayanlar 
üzerinde baskı oluşturabileceklerine inanmak çok zordur. Ama Anadolu’nun birçok yerinde 
de muhafazakâr çoğunluktan farklı yaşayabilme hakkının, dini veya dinî pratikleri eleştirme 
özgürlüğünün yeterince varlığına inanmak zor. Dolayısıyla bireyi korumak için Atatürk ve 
Boğaziçi Üniversite’lerinde farklı güvenceler, pozitif ayrımcılıklar gerekir.  

ÖRTÜNME KONUSUNDA ORTA YOL YOK MU 

Ayrılıkları aşmanın ikinci yolu da dille ilgili. Farklı hedeflerin benzer kavramlar 
üzerinden savunulabileceği bir ortak dil ve kavramlar sepeti oluşturmak zorundayız. Örneğin 
başörtüsü-türban serbestîsi dinî vecibeler, kısıtlamasıysa çağdaşlık üzerinden savunulursa bir 
yere varamayız. Dinî vecibeyse eğer, her Müslüman kadın örtünmeli anlamını çıkarabilir 
birileri, çağdışıysa eğer belki başka yerlerde de yasaklanmalı anlamını çıkabilirler. Ama her 
iki tez de kadın hakları ve eğitim hakkı üzerinden de tartışılabilir. O zaman hem örtünenlerin 
eğitim hakkını gözeten hem de kadınları çoğunluk baskısından koruyan orta yollar bulabiliriz.  

Siyasetin uzlaşmaya değil bertaraf etmeye yönelmiş gözüktüğü bir ortamda bu tür bir 
uzlaşma için ne derece iyimser olabiliriz? Kaotik siyaset sahnesinin arkasında Atatürk 
devrimlerinin özünün büyük ölçüde benimsenmiş olması, tarihten gelen birarada yaşama 
kültürümüz, görece uzun demokrasi deneyimimiz ve sonunda üye olsak da olmasak da AB’ye 
üyelik süreci, farklılıklarımızı demokrasi, özgürlük ve kalkınma hedefi doğrultusunda 
yönetmek konusunda önemli fırsatlar sunuyor.  
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