
9  

Dinin Geleceği mi, 
Ortak Geleceğimiz mi?

2000’Lİ yıllar boyunca yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada modernlik 
hakkındaki temel tezlerden birinin çöktüğünü, kentleşmenin berabe-

rinde sekülerleşmeyi getirmediğini, dinin kamusal alanda daha görünür ol-
duğunu tartıştık. Büyük şehirlerde dindarlar kendi paralel kamusallıklarını 
kurmakla kalmıyor, kamusal sorunların ele alındığı mekanizmalarda daha 
çok söz sahibi oluyor ve herkes için geçerli kuralları şekillendirmek için si-
yasi güç toparlıyordu. Bütün bu süreç, başta Türkiye, Hindistan ve Brezilya 
gibi “gelişmekte olan ülke” kategorisini aşamayan bağlamlarda olduğu ka-
dar, “gelişmiş ülkeler” kategorisinde yer alan pek çok ülkede de popülist 
siyasetçilerin yaslanabilecekleri, handiyse standart denilebilecek ikilikler, 
kutuplaşmalar ve öfkeler yarattı. Her ne kadar dünya gündeminde öncekiler 
kadar çok yer almadılarsa da Afrika ve Asya’nın yoksul ülkelerinde de dinin 
ve dindarlığın etkileri görünürleşti. Dinler ve temsilcileri, yalnızca verili si-
yasi düzenlerle değil, birbirleriyle giriştikleri mücadelelerin yarattığı istikrar-
sızlıkların kalıcılaştığı; zaten pamuk ipliğine bağlı bulunan ulusal birliklerin 
sarsıldığı, buna paralel olarak otoriterleşmenin adeta modaya dönüştüğü bir 
küresel siyasi manzarada failler arasında yerlerini aldı. Bu manzara büyük 
ölçüde, II. Dünya Savaşı sonrasında şekillenen uluslararası kurumların iş-
levlerini yitirmelerinden ve birbirleriyle bu kurumların oluşturduğu bağlam-
larda ilişkilenen merkezi devletlerin gelecek oryantasyonlarını kaybetmele-
rinden kaynaklanıyordu. Uluslararası düzenle ulusal rejimler arasındaki bu 
bakışımlı erozyonun başlıca sebebi ise kuşkusuz küreselleşmeydi.
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Gündelik hayatlarımıza küreselleşme yalnızca malların, hizmetlerin ve 
insanların değil, hayat tarzlarının ve siyasi-ekonomik krizlerin de eskiye 
oranla daha serbest dolaştığı, her anlamda kontrolden çıkmış, zincirinden 
boşanmış, her türden değişimin adeta ışık hızında yaşanıp tüketildiği çılgın 
bir dönüşüm olarak yansıdı. Bu kadarını hiç kimse hesaplamamıştı galiba. 
Gerek sosyal bilimlerin gerek mevcut ideoloji paradigmalarının, yöntem-
lerinin ve öngörülerinin paramparça olduğu bir süreç yaşadık. Yöntemler 
parçalanır da kavramlar ve teoriler dağılmaz mı? Onlar da dağıldı. Dünya-
nın zembereği kırılmıştı adeta.

Dinlerin ve dindarlıkların tam böyle bir anda, bütün bunlar olurken 
ortaya çıkmaları tesadüf olmasa gerek. Bilginin hem sonsuz kere çoğullan-
dığı ve hem de yine bu yüzden anlamını, kullanışlılığını yitirdiği, kimsenin 
bildiklerini hazmetmeye takatinin kalmadığı bir ortamda inanç büyücek, 
aşina olunan, her şeyi nasılsa bilemeyecek olmanın verdiği panik duygu-
sundan kaçılıp saklanılabilecek bir sığınaktı. 1990’ların ortasından itiba-
ren büyük kentler, yalnız yeni sakinlerinin değil, kozmopolit ve seküler 
yaşamlarını sürdürecek takati kalmayanların da kapıldıkları ve katıldıkları 
bir dinileşme akımının mekânsal görünümleriyle doldu. Tekrar edeyim, 
bütün bunlar yalnız Türkiye’de ya da İslam dünyasında olmadı. Dünyanın 
en gelişmiş ülkelerinde bile görmek mümkündü dinsel ruhaniliğin uzun 
süredir kenara itilmiş gibi görünen geri tepmesini. Büyük kentlerin koz-
mopolitanizmi kutsadıkları bir bağlamda, din önce her bir kültürel kim-
liğin orijinalliğini vurgulayan motiflerden biri olarak belirdi, derken daha 
önce de yaptığı gibi, diğer tüm motifleri kendi gücüne tercüme eden bir 
boşgösterene dönüştü. Dindarın inancına sığınma ihtiyacı ve bu akut ih-
tiyacın yarattığı dinamik, popülist siyasetçilerin, onların dünyaya galebe 
çalmalarını sağlayan birer avatar gibi işlev görmelerine fırsat verdi. Öyle ki, 
dinin bu yeniden doğuş cezbesiyle yaktığı ateş, geriye kalan her şeyi eriten, 
buharlaştıran ve görünmezleştiren bir güce dönüştü.

Bütün bu gidişat, aynı zamanda dinlerin önerdiği kaidelerin, bugü-
nün koşullarında bir kez daha sınandığı bir tarihsel sürece dalalet ediyor-
du. Bunu tersine çevrilmiş bir ilahi imtihan olarak düşünmek mümkün. 
Daha evvelki, hukuk ve dinin aynı anlama daha çok geldikleri zaman-
larda dinler birbirlerinin terazisinde tartılıyordu. İçinden geçtiğimiz 
dönemde ise bir başka terazi daha vardı önümüzde. Seküler deneyimin 
dünyanın hemen her yerinde şu ya da bu ölçüde hukuka da dönüşmüş 
olması. Dolayısıyla, başlangıçta sözünü ettiğim, ‘teori (aslında sosyoloji 
disiplini) yanıldı, büyük kentler insanları sekülerleştirir diye bir kaide 
yok,’ çıkarsaması çok erken varılmış bir sonuçtu. Dinler saklandıkları 
özel alanlardan, ibadethanelerden, yaldızlı ilmihallerden çıkıp, herkese 
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ait, ortak şeyler hakkında konuşmaya başlamışlardı, bu doğruydu. Bunu 
da dünyanın her yerinde piyasa aracılığıyla yapıyorlardı. Dünyevîleşiyor-
lardı yani. Fakat her şey bitmiş değildi henüz. Test ediliyorlardı. Ancak 
imtihan başvurularının kabul edilmesi onaylandıkları anlamına gelmi-
yordu.

Bilimin/üniversitelerin, merkezi devletlerin, özellikle sosyal devlet me-
kanizmalarının, uluslararası kurumların çeşitli şekillerde çuvalladıkları ve 
bu çuvallayışların süper ötesi bir hızla her birimizin bilgisine ve deneyi-
mine dahil olmaları bizi Nietszche’nin “Tanrı’nın ölümü”nü ilan ettiğine 
benzer bir halet-i ruhiyeye taşıdı. Dünya ısınıyor, zenginler bize ait olan 
her şeyi çalıyor, küresel şirketler hayatlarımızı asla kontrol edemeyeceği-
miz süreçlerle yönetiyor, hemen her yolla irademiz yok sayılıyordu. Bütün 
o kurumlar ve mekanizmalar hiçbir şekilde insanlığa verdikleri sözü tu-
tamamışlardı. Dahası var, hiç biri, dinin vadettiği uzunlukta bir ömür su-
namaz ama en önemlisi dininkine benzer bir vicdan rahatlığı, kendinden 
eminlik ve haz öneremezlerdi. O rahatlığın ve hazzın kaynağı, kuşkusuz 
dinin öne sürdüğü iddiaların hiçbir şekilde ispatlanamayacak olmasıydı. 
Babaannemin dediği gibi, onca insan ölmüş, öte dünyaya göçmüş, biri de 
mektup yazmamış ya da telefon etmemişti ki bilelim orada gerçekten ne 
olduğunu. Öte dünyanın varlığına dair katiyen ispatlanamayacak bu iddia, 
bu dünyaya ilişkin iddiaların ne şekilde yanlışlandığını önemsizleştiriyor-
du. Kendinden şüphe etmemenin hazzı başka neyde var ki, değil mi ama? 
Bu hazzın merkezinde olduğu bir müşterekliğin yaratabileceği dinamizmi 
hayal edebiliyor musunuz?

Hayal etmemize gerek yok aslında. Son 30-40 yıldır, küreselleşmenin 
yarattığı belirsizliklerden o dinamizme sığınan insanların, ailelerin oluş-
turdukları cemaatlerin, siyasi partilerin, uluslararası ya da ulusaşırı ittifak-
ların ürettiği belirsizliklere şahit oluyoruz zaten. Öyle ki, bu iki tür belirsiz-
liği birbirinden izole etmek iyice zorlaşıyor gün geçtikçe. Fakat bütün bu 
tecrübe, daha doğrusu dindarların ve dünyanın bugünkü koşullarında üre-
tebildikleri siyasi dinamizm, dinin ve insanlığın müşterek iman kaslarının 
da ciddi manada görünürleşmesi anlamına da geldi. Din ve ona dayanıla-
rak üretilmiş siyasi projeler saklı birer potansiyel olmaktan çıkıp, her biri-
mizin kendi hayatında ve ilaveten kamusal işlerimizde sınadığımız dünye-
vi önermelere dönüşmüş oldu. Halep orada ama arşın buradaydı nihayet. 
Öte dünya ötedeydi, o dünyayı merkeze alarak kurgulandığı söylenen im-
tihan sorularına verilen cevaplar da burada, gözlerimizin önündeydi. Yal-
nız inanmayanların ya da inansa da hayatını buna göre düzenlemeyenlerin 
değil, daha önemlisi inananların ve inandığı şekilde yaşamak isteyenlerin 
de gözlerinin önünde gerçekleşti bu imtihan. Jüri hepimizdik, soruları hep 
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birlikte hazırlamıştık, cevap kâğıdı boş değildi çünkü soruları çoktan ele 
geçirmişti imtihana başvuranlar. Asıl mevzu, o cevapların uygulamada ne 
anlama gelecekleriydi.

Mevcut uluslararası düzeni ikame edebilecek bir proje çıktı mı din-
darlardan? Popülist siyasilerin dönem dönem birbirleriyle ahbaplıklarını 
saymayacağız elbette. Bilginin üretimi ve dolaşımı konusunda üniversite-
nin yerini alabilecek bir proje çıktı mı? Peki ya herkesin şikâyetçi oldu-
ğu küresel ekonomik düzenin bir alternatifini üretebildiler mi? Merkezi 
devletin yurttaşlık kimliğinin yerini doldurabilecek, bu yolla sosyal dev-
letin gördüğü işlevi, mümkünse ondan daha ileriye götürecek bir çözüm 
çıktı mı?

Doğrusu bu ya, denediler. Bu denemeler esnasında ortaya çıkan man-
zaralar dünyanın önceki dönemlerine oranla çok daha fazla gözler önünde 
gerçekleşti. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın başka her yerinde de 
her bir başarısızlık dindarların ürettikleri ya da destekledikleri siyasi pro-
jelerin otoriter tonlarını daha da artırdı. Böylece daha evvelki zamanlarda 
dinlerin neyi, neden başaramadıkları bir kez daha delilleriyle ortaya kon-
muş oldu. Ve yine önceki dönemlerde olduğu gibi, bu defa da bu başarı-
sızlık, dinin belki de en iddialı olduğu alandaki gücünün, yetkinliğinin de 
sorgulanmaya başlamasıyla sonuçlandı. Din insan ruhunu dinginleştirmi-
yor, huzur vermiyordu.

Yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada bir kez daha sekülerliğin ne ka-
dar gerekli olduğu tartışılıyor. Trump sonrası ABD ve henüz gerçekleşmese 
de konuşulmaya başlanan AKP sonrası Türkiye, önceki döneme olduğu 
gibi bu döneme de öncülük edecekler gibi görünüyor. Tarikatlardan, kült-
lerden, dini örgütlerden kopan her yaştan insan neyin içinden geçtiklerini 
anlatıyor. O anlatılardaki en tuhaf ayrıntılardan biri, dinlerin modern ileti-
şim araçlarını ve kurumları, yayılma ve hegemonya kurma stratejilerine na-
sıl entegre ettikleriydi. Din, dindarın hayatını başka şeylere açan araçlara 
sızarak onları ele geçiriyor ve onlara ruhundan üfleyerek kutsuyor adeta. 
Dindarın ömrünü, gündelik hayatını küreselleşmenin kafa karıştıran, baş 
döndüren işgalinden korumak üzere sığındığı din, küreselleşmeyi müm-
kün kılan tüm kanalları katlanılır ve hatta arzulanır kılıyor. Görünürleştik-
çe görünürleşiyor. Sahnede yalnız kendisi kalana kadar büyütmek istiyor 
hacmini. Aksi gibi, ruhunu üflediği her mecrada, girdiği her siyasi/ekono-
mik/toplumsal müzakere ya da mücadelede, bir başka sınırını daha görü-
nürleştiriyor. Hacmini meseleler ve mekânlar boyunca genişlettiği ölçüde, 
ele aldığı sorulara cevap vermek üzere başvurduğu kaynaklardan süzülen 
“ışık” seyreliyor. Hemen yakınında, hatta dibinde olmayanın dünyayı ve 
kendini okumasını sağlayacak bir enerjisi olmadığı bir kez daha anlaşılıyor.
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Peki buradan nasıl bir gelecek çıkar? Dinin geleceği ne olacak? Dinsiz 
bir gelecek mi bekliyor bizi? Dinden geriye kalan şeylere ne olacak? Ruh-
suz mu olacağız artık? Yeni bir aydınlanma ve rasyonelleşme dalgası mı 
geliyor? Öncekinin sonuçlarıyla baş edemiyoruz ki hâlâ, şimdi daha kala-
balıkken, bunu nasıl yapacağız?

Kolay değil, saklı bir potansiyelin açığa çıkmasından söz ediyoruz. Ya-
nardağ patlaması gibi bir şeyden. Çevresindeki her şeyi kendine dönüş-
türmek suretiyle ağır bir imtihan verdi o şey ama aynı zamanda o şeyler 
de aynı imtihana tabi tutulmuş oldular. Örneğin inancın, ruhaniliğin, 
duyguların dili bu son otuz yıl öncekine oranla çok ama çok daha baskın 
kamusal hayatlarımızda. Çünkü inanç da ruhanilik de duygular da piyasa 
koşullarında hem reklam/propaganda teknikleriyle iyice bilendiler hem 
spot ışıkları altında iyiden iyiye cazip hâle geldiler. Aynı zamanda o kadar 
ifşa oldular ve tüketildiler ki, sahiciliklerini de yitireyazdılar. İtibarlarından 
da bir şeyler eksildi sanki. Demek ki şimdi başka bir şeyler geri tepecek. 
Hatta belki çoktan başladı bile...

Pasajlar’ın bu sayısında okuyacağınız, çoğunluğu saha araştırmalarına 
dayanan makaleler geri tepmekte olanın ne olduğu konusunda çok önemli 
ipuçları veriyor. Çeşitli süreçler sonucunda dinden ve dindarlıktan kopan 
genç insanların tecrübelerinde de mevcut dindar yaşam tarzı ihtiyaçları-
na karşılık vermediği için yavaşça uzaklaşanların öykülerinde de dinden 
vazgeçmese de onunla kendisinden önceki kuşakla kopuşa yakın bir sor-
gulama ilişkisi üzerinden bağ kuranlarda da ortak bir öğe var. Doğrusu ar-
kadaşlarımızdan yazıları isterken böyle bir ortak tema belirlemiş değildik, 
o yüzden sonunda büyücek bir hediye gibi çıktı o öğe karşımıza: Dinin 
—özellikle kurumsal dinin— “ideal olarak inanç”la “yaşantı olarak inanç” 
arasındaki uçuruma yuvarlanmakta olduğu. Yeniden kurmaya çalışayım 
cümleyi: Dinin kurumsallaştıkça, idea düzeyindeki önermelerini katılaştı-
rıp hayata uyarladıkça, görünürleştikçe gözden düştüğü, sıradanlaştığı ve 
banalleştiği. Çünkü bu şekilde din, yaşam için bir anlam ya da alan üretme 
potansiyelinden/ihtimalinden vazgeçip, anlamla alanın birbirinin içinde 
adeta kırıldığı bir sınır işaretine dönüşüyor. Sembolikleşiyor, maddeleşiyor, 
ölçülebilir, tartılabilir, değişim aracı olarak kullanılabilir hâle geliyor. Daha-
sı, o sınır da herkes için geçerli değil. Değişken; ne zaman, nasıl devreye 
gireceği; kimin için bir imkânsızlığa, kimin için bir imtiyaza dönüşeceği 
katiyen belirgin değil. Bu yüzden hayatın mevcut belirsizliğini artırmanın 
dışında bir işe yaramıyor. O belirsizlik arttıkça da din adeta dokunduğu 
her şeyle birlikte bir kez daha kendi içine bükülüyor ve nihayet o şeyler 
için kapalı bir hazne işlevi görüyor: O şeylerin hayatla arasındaki sınır ya 
da o şeyleri hayatın dışında tutan bir sınır. Üstelik bunu profanlaşarak, 
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yani dünyevîleşerek yapıyor. Profanlaştıkça/dünyevîleştikçe daha da fazla 
yapıyor. Makaleleri okudukça, şu ya da bu şekilde inancını kaybedenlerin 
pek çoğunda dinle hayat arasındaki uçurumun yerine ahlaki sorgulamanın 
konduğunu göreceksiniz. Ahlakla dinin yolları ayrılıyor. Hatta kimi anlatı-
larda birbirinin zıddı iki yöne işaret ediyor. Demek ki biz aslında yalnızca 
dinin değil, sekülerliğin geleceğini de konuşuyoruz. Dinin bir kamusal ha-
yat projesinin temel öğesi olarak sınandığı yaklaşık otuz yıllık bir sürecin 
ardından, geleceği konuşmaya başladığımızda yeni bir sekülerliğin belir-
mekte olduğunu fark ediyoruz.

Peki buradan bir kez daha dindarlıkla sekülerliğin birbiriyle tam ve 
mükemmel bir zıtlık içinde oldukları sonucuna mı varacağız? Hiç de de-
ğil. Şahit olduğumuz süreç, bu ikisinin nasıl birbirlerinin içinde yuva-
landıklarını, tam olarak bir arada bulunduklarını gösteriyor sadece. Se-
külerliğin, sekülerleşmenin, Türkiye özelinde ilk kez değil ama bu denli 
kamusal, yaygın ve sivil bir talep olarak dile geldiğini görüyoruz. Başta 
CHP olmak üzere tüm siyasi partiler laiklik tartışmasından uzak durabil-
mek için ellerinden geleni yaparken, toplumun hemen her kesiminden 
hatta kimi dindar grupların görünür temsilcilerinden bile, dindar insan-
ların imanlarını korumalarının tek yolunun laik ve eşitlikçi bir hukuki 
düzen kurmak için çabalamak olduğu yolunda önermeler duyuyoruz. 
Dergideki makaleleri okurken göreceğiniz üzere, bu pragmatik bir top-
lumsal barış önermesinden ibaret değil yalnızca. Aynı zamanda son otuz 
yıllık tecrübede dinin ve dindarlığın ortaya koyduğu toplumsal, siyasi, 
ekonomik ve elbette ahlaki önermelere bakılarak varılmış bir sonuç. Tür-
kiye daha evvel, tüm İslam dünyasında laik bir hukuk sistemini eksiği 
gediğiyle hayata geçirebilmiş tek ülke olarak anılırdı. Bu niteliğini büyük 
ölçüde kaybetti. Fakat görünen o ki, bu defa Müslüman bağlamda şekil-
lenmiş orijinal ve sivil bir sekülerleşme talebi ve tecrübesiyle anılacak. 
Çok mu iyimserim? Peki, şöyle bir uzlaşma önereyim o zaman. Otuz yıl 
kadar önce, din ve dindarlık nasıl bir potansiyelse, bugün sekülerlik öyle 
bir potansiyel. O zamanlar, çeşitli sebeplerle önermelerini hayata geçir-
me olanağı elde edemeyen, “yerli ve milli” bir ortaklaşma projesi olarak 
siyasi alana atılmamış mıydı din? Şimdi, o potansiyel üzerine kurgulan-
mış projenin sonuçlarıyla yüzleşirken, devletlû olmayan bir sekülerlik de 
pek çok enerjiyi harekete geçirebilecek bir ortaklaşma projesi olarak, si-
vil hayatın serdettiği bir ihtiyaca karşılık olarak beliriyor gündemimizde. 
O ihtiyacın hangi soruya cevaben çıktığı da o kadar açık ki: Birlikte tanık 
olduğumuz bunca şeyden sonra, asıl önemlisi, birbirimizin en mahremi-
ne bu kadar aşinayken, birbirimize nasıl tahammül edeceğiz? Bu defa 
sekülerleşme bir devlet düzeninin kurgusu olarak değil, toplumsal temas 
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ve mesafe arzusunun bir ifadesi olarak gündemimize dönüyor. Yani yazılı 
yasalarda referans gösterilen bir hukukun değil, birbirimize tahammül 
etmeyi, dolayısıyla toplum olarak kalmayı mümkün kılacak bir sivil uz-
laşma manasındaki Hukuk’un referansı olarak...

Volkan Ertit olmasaydı bu sayının çıkması mümkün olmazdı. Kendi-
siyle eş editör olarak bu konuda çalışmak, bütün o tartışmaları yapmak 
müthiş besleyiciydi. Bu yazı da büyük ölçüde o tartışmalarla temellendi. 
Ne yazık ki birlikte yazmak mümkün olmadı. İçeride zaten bir yazısı oldu-
ğu için bu sorumluluğu bana bıraktı. Talha Dereci’ye Pasajlar’ın bu sayısını 
böylesi bir konuya açtığı ve gecikmeler karşısında sabırlı davrandığı için 
teşekkür ederim.

Makale yazarları, bu sayı hazırlığı içinde bizimle yalnız emeklerini de-
ğil, heyecanlarını da paylaştı. Sonunda ortaya çıkan bu bütünlüklü dergi 
sayısı onların sayesinde mümkün oldu. Ne kadar teşekkür etsem, o ka-
dar az. Her biri yepyeni sorular sordular. O sorulara heyecanlı ve umutlu 
cevaplar verdiler. Bu sayede zannediyorum ki, iyi bir kavramsal ve teorik 
tartışma için de sağlam bir zemin oluşturdular. Umarım bu tartışma bu 
dergide kalmaz, eleştiriler ve katkılarla sürer ve sürdükçe yalnız akademik 
değil, kamusal ve siyasi tartışma evrenimizde de yeni kapılar açar.

Ayşe Çavdar
Sayı Eş Editörü


