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Özet 
Bu makale iki bölümden olu�maktadır. �lk bölümde dinî 

fundamentalizm olgusu tanımlandıktan sonra sekülerle�me ile arasındaki 
ili�ki ele alınacaktır. Gerçekte bu ikisi arasında var olan yakın ili�ki, daha 
ziyade modern toplumda dinin konumuyla ilgilidir. Bu ba�lamda ‘dinî’ 
fundamentalistler kadar ‘seküler’ fundamentalistlerin de var oldu�unu 
bilmek önemlidir. Seküler fundamentalistler dinin toplumsal rolünün 
tamamen azaltılması, hatta yok olmasını dü�ünürlerken, dinî 
fundamentalistler de dinin gündelik hayatı tamamen ku�attı�ını iddia 
ederler.  

�kinci bölümde ise, dinî fundamentalizm veya tutuculuk ile �slam 
arasındaki ili�ki incelenecektir. Günümüzde dinî fundamentalizm ve 
gericili�i �slam toplumlarıyla özde�le�tirilmeye çalı�an e�ilimlere sıkça 
rastlanmaktadır. Böyle bir yakla�ımın sosyal bilimsel açıdan sorgulanması 
oldukça büyük bir önem ta�ımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sekülerle�me, fundamentalizm, seküler 
fundamentalizm, dinî fundamentalizm 
 

Abstract 
This paper consists of two parts. Firstly, after the describing the 

religious fundamentalism, the relationship between the secularization and 
religious fundamentalism will be examined. In fact there is a relationship 
between them. This relationship concerned with the status of religion in 
modern society. In this context, it is very important to understand that there 
are ‘religious’ fundamentalists as well as ‘secularist’ or ‘laisist’ ones. 
Although the ‘secularists’ tend to be diminishing the role of religion in the 
society, the religious fundamentalists claim that the religion completely 
surrounds all spheres of daily life.  

Secondly, the relationship between the religious fundamentalism or 
religious reactionism and Islam will be examined. Recently we often 
encounter the tendency that religious fundamentalism and religious 
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reactionism have been identified with Islam. It is important to discuss this 
approach in social scientific viewpoint.  

Keywords: Secularization, fundamentalism, secular 
fundamentalism, religious fundamentalism 

 

1. Giri� 

20. yüzyıl çok önemli de�i�imlerin ya�andı�ı, bu çerçevede pek çok yeni 
olgunun ortaya çıktı�ı bir dönem olarak tarihe geçmi�tir. Bu dönemde en çok 
tartı�ılan olgulardan biri “sekülerle�me”, daha do�rusu “de-sekülerle�me”, bir 
di�eri de “fundamentalizm”dir. Bu ba�lamda her iki olgunun ne oldu�u ve 
aralarında nasıl bir ili�kinin bulundu�u vb. sorular sürekli gündemde yer 
almaktadır. 

Dünyadaki tüm toplumları bir �ekilde etkiledi�i bilinen modernle�me ve 
beraberinde gerçekle�en sekülerle�me süreci, kendi içinde reaksiyoner olu�umları 
da ortaya çıkarmı�tır. Modern ve seküler ideolojilere alternatif bir sistem olarak 
geli�en ve toplumsal hayatın bütününü, toplumdaki siyaset, ekonomi, e�itim, 
hukuk ve din kurumlarını ve sistemlerini kendilerine özgü din yorumu eksenli 
dönü�türme amacı ta�ıyan çe�itli hareket ve söylemler için fundamentalizm 
kavramı kullanılmaktadır (bkz. Kirman 2004a:85). Kavram, ilk kez 1920 yılında 
özellikle Amerikan Protestanlarını ifade etmek üzere kullanılmı�sa da, bugün 
Yahudilik, Hristiyanlık ve �slam da dâhil olmak üzere bütün dinlerin 
fundamentalizm olarak tanımlanan bir olguyla kar�ı kar�ıya kaldıkları 
bilinmektedir. Aslında tüm dünyada kendini fundamentalizm olarak tanıtan radikal 
muhafazakârlık, a�ırı tutuculuk yönünde her geçen gün güçlenen bir e�ilimden söz 
etmek belki daha do�ru bir de�erlendirme olacaktır. 

Günümüzde Latin Amerika ülkelerinde ba�ta Pentekostalizm1 olmak üzere 
fundamentalist Hristiyanlık gözle görülür bir geli�me kaydetmektedir (bkz. Carr 
and Saha 2001:3-4). Güney Kore ve Tayvan’da Konfüçyanizmin neo-geleneksel 
yorumu yayılma sürecindedir. Japonya’da Protestan fundamentalizmine kar�ı esas 
itibariyle Budist karakter ta�ıyan yeni dinî hareketler hızlı bir �ekilde yayılma 
e�ilimindedir. Yahudilik’te Gush Emunim hareketi (bkz. Carr and Saha 2001:67-
86) hızla geli�mektedir. �slam dünyasında da Müslüman Karde�ler, Hamas, 
Hizbullah ve FIS (�slamî Kurtulu� Cephesi) gibi hareketlerin yaygın oldu�u 
bilinmektedir. Anla�ılan fundamentalizm, günümüz dünyasındaki hemen her dinî 

                                                 
1 Pentekostalizm (Pentecostalism): 20. yüzyılın ba�larında Protestan gelenek içerisinde 

Charles F. Parham (1873-1929) ile William J. Seymour (1870-1922) öncülü�ünde ortaya 
çıkmı� olan dinî bir akım. Mensupları, ilk hristiyanların Pentekost gününde geçirdikleri 
tecrübenin ve mükâfatın aynısına kendilerinin de sahip olabilece�i inancını ta�ırlar. Toplu 
duaya önem verirler. Pentekostal kiliseler özellikle ABD ve �ngiltere’de yaygın olan 
siyahlara veya göçmenlere ait çe�itli kiliseleri bünyesinde toplar. Bunlar arasında 
Mesih’te Tanrının Kilisesi, Elim Kilisesi, Apostolik Kilise sayılabilir. Günümüzde yüz 
milyon ba�lısı oldu�u tahmin edilen hareket, Latin Amerika ba�ta olmak üzere tüm 
dünyada yaygınlık kazanma e�ilimindedir (Bkz. Kirman 2004a:178). 
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yapı içerisinde görülen ve en bilinen unsurlardan biridir (bkz. Huff 2000:94). Öyle 
ki, fundamentalizmin genel olarak 20. yüzyıla özgü bir olgu oldu�u belirtilmekle 
birlikte 21. yüzyılda da en önemli dinî hareketlerden biri olma özelli�ini 
sürdürece�i yönünde öngörülerde bulunulmaktadır. Denebilir ki, fundamentalizm 
olgusu küresel bir sorun olarak dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı�ı gibi, din 
sosyolojisi ara�tırmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. 

Öte yandan sekülerle�me ve buna ba�lı olarak laikle�me olgusunun 
Hıristiyan toplumlara özgü oldu�u, buna kar�ılık Yahudilik ve �slamiyet’in 
do�aları gere�i böyle bir sürece izin vermedi�i yönünde yaygın bir kabulün 
varlı�ından söz etmek mümkündür. Bu kabule göre Hristiyanlık’ta ‘bilinç’ ve ‘içsel 
tartı�ma’ önemli bir yer tutarken, Yahudilik ve �slamiyet’te günlük hayatın hemen 
tamamı dinî kurallarla ku�atılmı�tır (Ferry 2004:vi). Bu da, söz konusu iki dinî 
gelenekte sekülerle�me ve laikle�me sürecine izin vermemekte ve dolayısıyla bu 
süreçlere kar�ı her zaman reaksiyoner bir yakla�ım sergileyen ‘fundamentalist’, 
‘tutucu’, ‘gerici’ veya ‘mürteci’ kesimlerin ortaya çıkması için uygun bir zemin 
olu�turmaktadır. Bu da sonuç olarak Hristiyan Batı dünyası ile müslüman 
toplumlar arasında önemli bir çatı�ma alanı meydana getirmektedir.  

Daha ziyade Hristiyan Batı’ya özgü tek yanlı bir tutumu yansıtan bu 
yakla�ımlara kar�ı ileri sürülen fikirlerin varlı�ı da bilinmektedir. �u halde tüm 
dünyada son derece etkili bir �ekilde yükseli�te oldu�u gözlenen ve dolayısıyla 
hemen her dinî gelenek içerisinde rastlanan fundamentalist e�ilimlerin bir tek dine 
hasredilemeyece�i gerçe�i ile dinî fundamentalizm olgusunun sekülerle�me 
perspektifinden sosyolojik bir analizinin yapılması büyük önem ta�ımaktadır. 

2. Fundamentalizm Olgusu ve Temel Karakteristikleri 

Oldukça karma�ık bir fenomen olan fundamentalizm olgusuyla ilgili olarak 
bir tanımlama sorunu, terminolojik bir karı�ıklık söz konusudur (bkz. Iannaccone 
1997:101). Fundamentalizm, ilk anda dinî yönüyle anla�ılmaktadır. Bu ba�lamda, 
ço�u zaman, yakın bir anlam içeri�ine sahip oldu�u dü�ünülen ‘gelenekçilik’ 
(tradionalism), ‘muhafazakârlık’ (conservatism) ve ‘ortodoksluk’ (ortodoxy) gibi 
kavramlarla tanımlansa da bunlarla e�anlamlı olmayıp, belli yönlerden 
ayrılmaktadır. Editörlü�ünü Martin Marty ve R. Scott Appleby’in yaptı�ı 
Fundamentalisms Observed adlı çalı�mada da fundamentalizm olgusunun 
anla�ılmasında katkı yapaca�ı dü�ünülen dört husus öne çıkarılır: a) dinî bir dünya 
görü�ü için mücadele etme, b) din tarafından olu�turulmu� olan mitler, gelenekler 
ve doktrinler için mücadele etme, c) dini kabul etmeyen ki�ilere kar�ı mücadele 
etme ve son olarak d) tanrı ve dinin nihaî kayna�ı oldu�u dü�ünülen di�er a�kın 
referanslar ı�ı�ında mücadele etme (bkz. Carr and Saha 2001:1-2). Tadeusz Doktòr 
öncülü�ünde gerçekle�tirilen Dinî ve Ahlakî Ço�ulculuk (RAMP) projesinde de 
fundamentalist e�ilimleri ölçmek için kullanılan kriterler arasında ‘dinî literalizm’, 
‘dinî partikülarizm’, ‘dinî dı�layıcılık’, ‘ilahî olanı ki�isel tecrübe’ ve ‘cezalandırıcı 
Tanrı imajı’ yer almı� ve deneklerin bunlarla ilgili tutum ve davranı�ları ölçülmeye 
çalı�ılmı�tır (bkz. Doktòr 2003). Fakat bunlar daha ziyade fundamentalizm 
olgusunun dinî yönlerine vurgu yapmaktadır. Oysa fundamentalizmin günümüzde 
sadece dinî alanla sınırlı olmadı�ı, siyasal alanda “neo-con”ların, ekonomik alanda 
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da neo-liberal fundamentalizmin etkin oldu�u bilinmektedir (bkz. Bodur 2004:19-
20). Anla�ılan fundamentalist e�ilimlerin sadece dinî alanla sınırlı olmayıp, siyaset 
ve ekonomi gibi alanlarda da varlı�ını sürdürüyor olması nedeniyle artık bu 
kavramı tek ba�ına kullanmak yeterli olmamakta, mutlaka ba�ına ‘siyasal’, 
‘ekonomik’, ‘dinî’ ve ‘seküler’ gibi sıfatlar getirmek gerekmektedir (bkz. Kirman 
2007). 

Dilimizde köktendincilik olarak da kar�ılanan fundamentalizm kavramı, 
dinin temellerine, vahyedilen ilk metinlere dönü�ü esas almak suretiyle geleneksel 
din anlayı�ını yeniden canlandırmaya çalı�an, bu yüzden modern ve liberal din 
yorumlarının, sekülerizmin, dünyaya uyumun ve entelektüel dindarlı�ın kar�ısında 
yer alan a�ırı muhafazakâr bir din anlayı�ını ifade eder. Kavram ilk olarak C. L. 
Laws tarafından Hristiyan gelenek içinde 19. yüzyılda Kitab-ı Mukaddes’e yönelik 
olarak yapılan modernist ve bilimsel ele�tirilere ve evrimci kuramlara tepki olarak 
1920’lerden itibaren geli�en ve Kitab-ı Mukaddes’i nihaî otorite kabul eden a�ırı 
muhafazakâr Protestan ekoller için kullanılmı�tır. 20. yüzyılın ilk yarısında 
ABD’deki kiliselerin neredeyse tamamı fundamentalistler ve modernistler �eklinde 
ikiye ayrılmı�tır (Kirman 2004a:85). Günümüzde ise fundamentalizm kavramı, 
Hristiyan gelenek içerisinde Pentekostal veya Evanjelik hareketler, Yahudi gelenek 
içerisinde ultra-Ortodoks Yahudilik, �slamî gelenek içerisinde de ihyacı hareketler 
için kullanılmaktadır (bkz. Lehmann 1998:617). Hangi kültürde veya hangi dinî 
gelenekte ortaya çıkarsa çıksın fundamentalist olarak anılan bütün hareketler, 
muhafazakâr, geleneksel, ortodoks ve klasik olarak nitelenen önceki hareketlerin 
yeni bir versiyonu olarak tezahür etmektedir (Carr and Saha 2001:202). Bir ba�ka 
ifadeyle, fundamentalizm, geleneksel ortodoks normlara göre heterodoks bir 
sapmadır. 

Popüler stereotipe göre fundamentalizm, sosyolojik olarak ça�dı�ı 
de�erlerle ve klan ve kabile gibi küçük toplulukların dar kurallarına sadık kalmayla 
ili�kilendirilmi�; kültürel olarak entelektüel olmayan bir ho�görüsüzlük içinde 
tanımlanmı�; entelektüel olarak tarih bilincinin kaybedilmesi ve ele�tirel dü�ünceyi 
terk etmekle, temel insan hürriyetlerini yok saymakla karakterize edilmi� ve 
teolojik olarak da literalizm, primitivizm, katı-kuralcılık ve dı�layıcılıkla 
(exclusivity) özde�le�tirilmi�tir (bkz. Ye�ilyurt 2001:763-5). Kavram, zamanla 
kilise çevreleri tarafından kötü ve olumsuz bir sıfata dönü�türülerek zamanla 
teolojik açıdan pejoratif bir anlam kazanmı�tır. Görüldü�ü gibi fundamentalizm 
kavramının günümüz toplumlarında kazandı�ı görünüm, ça�da� insanın 
dü�üncesinde olu�turdu�u imaj son derece olumsuzdur. Bu kavramlar arasına 
kültürümüze özgü ‘irtica’ kavramını da eklemek mümkündür. Bu nitelemelerin 
önemli bir kısmının de�er yüklü olması nedeniyle sosyal bilimlerin kavramları 
olmadı�ı yönünde yapılan iddialar, fundamentalizm olgusunun sosyal gerçekli�ini 
ortadan kaldırmaz. Nitekim fundamentalizm, dinî eylem ve aktivitenin bir sorunu 
olmaktan çok, sosyolojik analizlerin bir konusu olarak ün kazanmı�tır. Bu nedenle 
her ne kadar teolojik bir yönü olsa da daha ziyade sosyolojik ve sosyo-politik bir 
olgudur (Carr and Saha 2001:1-2). Bir di�er ifadeyle fundamentalizm, moderniteye 
veya herhangi sosyo-politik rahatsızlı�a kar�ı gerçekle�en bireysel ve toplumsal 
protestoların dinî bir hüviyet kazandırılmı� formudur. Ancak sadece toplumsal bir 
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sorun olmanın ötesinde aynı zamanda otantik ve sahih dine yönelik de önemli bir 
tehdit olu�turmaktadır. Zira fundamentalistlerin dini istismar eden maniplatif bir dil 
kullandıkları bilinmektedir (Carr and Saha 2001:205). 

Kullandıkları dil aracılı�ıyla kendileri dı�ındakileri gerçek dindar olarak 
görmeyen fundamentalistler, partikülarist bir din anlayı�ını benimserler. Bu 
ba�lamda, fundamentalizm, dar bir mezhepçilik (sectarianism) olarak 
tanımlanmı�tır (bkz. Iannaccone 1997:101-2). Bir dinin içinde ortaya çıkmı� 
mezhep, tarikat veya cemaat gibi yapılanmaların birço�u, mensuplarında 
partikülaristik bir anlayı�ın geli�mesini te�vik edici bir özellik ta�ımaktadır. Böyle 
bir din anlayı�ına sahip olanların sadece kendi din yorumlarının ve pratiklerinin 
do�ru oldu�una inandıkları bilinmektedir. Hemen her dinde partikülaristik bir 
anlayı�ın varlı�ı söz konusudur. Ancak dini dü�ünce ve zihniyet dünyasına hiçbir 
katkıda bulunmayan bu tür partikülaristik karakterli fundamentalist hareketlerin 
toplumda entegrasyon sa�layıcı olmaktan çok disfonksiyonel oldukları, yani 
toplumsal yapının çözülmesi yönünde bir fonksiyon üstlendikleri bilinmektedir. 
Zira partikülarist din anlayı�ı kendisi ile ötekiler arasındaki radikal bir ayrıma 
dayanır. Çünkü do�ruyu bulan, kurtulu�a eren veya inancı garantide olan tek 
mezhep (fırka-i nâciye) olu� mantı�ı, ötekilerinin dı�arıda bırakılmasını kaçınılmaz 
kılan bir yakla�ımdır (Bruce 2000:79). Dolayısıyla böyle bir anlayı�, bazen aynı 
dinî gelenek içerisinde bile mezhep ve me�rep çatı�malarına neden olmaktadır. 
Öyle ki, bir dinî gruba mensup insanlara sunulan din yorumu, o insanların �iddet 
içeren hareketlere yönelmesinde son derece etkili olmaktadır. Bir di�er ifadeyle, 
dinî bakı� açısından beslenen ve dinî referanslı terör eylemlerine karı�an örgütlerin, 
ço�u zaman ba�lılarını mobilize eden bir hareket ideolojisi haline getirilmesi söz 
konusudur (Kirman 2004b:327-8). Bu yüzden fundamentalizmin günümüzde ifade 
etti�i anlam, büyük ölçüde kutsal bir �iddet ya da baskı ve yıkıcılı�ın kutsanı�ı 
olmaktadır. Bu noktada denebilir ki, fundamentalizm, kayna�ı ister be�erî 
ideolojiler, sosyolojik anlayı�lar ya da isterse din olsun, bireysel ve toplumsal 
barı�ın önünde önemli bir bariyerdir (Ye�ilyurt 2001:765). 

Fundamentalizm üzerine yazı yazan ara�tırmacılar, onun modernli�e kar�ı 
bir tepki hareketi olarak do�du�unu belirtirler (bkz. Iannaccone 1997; Luckmann 
1999). Gerçekten de fundamentalizmin en temel özelli�i modern kültür ile 
ili�kisinde açı�a çıkar. Bir di�er ifadeyle, fundamentalizmin hemen her türünün 
modernle�meyle yüzle�menin bir neticesi olarak ortaya çıktı�ı söylenebilir. 
Dolayısıyla fundamentalist e�ilimlerin modern dünyanın etkisine maruz kalmayan 
kültürlerde ortaya çıkma ihtimali son derece zayıftır. Onun daha çok modernizmle 
kar�ıla�maktan ve onunla ba� edememekten kaynaklandı�ı söylenebilir. Bu 
anlamda ilk fundamentalist e�ilimlerin, modernlik tecrübelerini ilk önce ya�ayan 
Batılı toplumlarda ortaya çıkmı� olması son derece anla�ılır bir husustur. Zira dinî 
hassasiyetlerini öne çıkaran belli bir kesim, toplumda modernle�meyle birlikte 
gerçekle�en sekülerle�menin geli�mesinden endi�e duyuyordu. Tanrının reddi ve 
ilahî olanla ilgili farklı anlayı�ların varlı�ı ile ilgili korku ve endi�eler olumsuz 
etkilerde bulunuyordu. Bununla birlikte Batılı toplumlarda modernizmle çok hızlı 
bir uyum sürecine girilmi� oldu�u gözlenmektedir. Zira toplumsal de�i�imle 
birlikte ortaya çıkan yeni fırsat alanları da bu tür e�ilimler için son derece elveri�li 
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vasat olu�turan bir di�er faktördür. Zira “kaynak mobilizasyonu kuramı”na (bkz. 
Kirman 2004a:127) göre, fundamentalist hareketlerin ba�arılı olup olmamalarını 
belirleyen unsurlardan biri de, elde mevcut kaynakları ne ölçüde harekete 
geçirdikleri sorusuna verilecek cevaptır. Bu konuda hareketin sergileyece�i 
kapasite son derece önemli olmaktadır.  

Dinî köktencilik, tüm dünyada dinî ve siyasî bir muhafazakârlı�ın 
yükseli�ine paralel bir geli�me kaydetmektedir. Bunun sebepleri arasında öncelikle 
‘ekonomik küreselle�me’ zikredilebilir. Zira ekonomik pazarların küreselle�mesi 
sürecinde geli�en bilgi ve ileti�im araçları sayesinde yabancı markaların ve 
ürünlerin önemi artmaktadır. Yabancı marka ve ürünlerin bir ülkeye girmesiyle 
birlikte bunların ait oldu�u kültüre özgü yabancı de�erler ile o ülkenin yerli kültürü 
arasında bir çatı�ma ya�anmaktadır. Bu da, do�al olarak çokuluslu �irketlere kar�ı 
millî, dinî ve siyasî hassasiyetlerin kabarmasına ve daha tutucu e�ilimlerin 
yükselmesine yol açmaktadır. Zira dinî ideoloji ile millî kimlik arasında yakın bir 
ili�ki söz konusudur. Ekonomik küreselle�menin yanı sıra belirtilmesi gereken bir 
di�er faktör de, ‘sekülerle�me’ sürecidir. Bu süreçte dinî, kültürel ve etik de�erlerin 
ve sembollerin etki ve önemini kaybetmesi dı�ardan gelen yabancı kültürel 
unsurları sentezleme arayı�ını veya onlara kar�ı ortaya konabilecek direnci 
zayıflatmı�tır. Bütün bu geli�meler tüm dünyada ho�görüsüzlü�ün ve tepkisel bir 
tutuculu�un artmasına yol açmı�tır (Carr and Saha 2001:3-4). 

Fundamentalist olarak anılan reaksiyoner e�ilimleri de�erlendirirken 
hermenötik bir yakla�ımla bir empati kurmak suretiyle anlamaya çalı�ıldı�ında, bu 
tür olu�umların ortaya çıkı�ında modernle�me, sekülerle�me, batılıla�ma gibi 
süreçlerin bir takım krizlerin olu�masında uygun vasat olu�turdu�u görülür (Carr 
and Saha 2001:204). Bir di�er ifadeyle, radikal e�ilimler ve hareketler kaynak 
olarak büyük ölçüde yıllar süren ekonomik sıkıntılara maruz kalmı� toplumlarda 
kendine zemin bulabilmektedir. Bu tür krizlerin ya�andı�ı toplumlarda görülen 
sosyal ve ekonomik dengesizlikler, devlet otoritesinin sarsılmasına, halkın 
yönetime ve yargıya olan güveninin azalmasına neden olmaktadır. Ütopik bir 
kurguya sahip olan fundamentalist e�ilimlere ve hareketlere daha ziyade ekonomik 
ve siyasî kriz dönemlerinde rastlanmaktadır. Hatta denebilir ki, fundamentalist 
hareketler toplumsal krizlerin ürünüdürler. Ancak krizler gerçek olabilece�i gibi, 
kriz algılamalarının da bu tür e�ilimleri güçlendirdi�i bilinmektedir. Sözgelimi 
fundamentalist bir Protestan hareket olan “Ahlakî Ço�unluk” hareketinin2 
olu�maya ba�ladı�ı 1979 yılında ABD’de ekonomik bir kriz söz konusu de�ildi, 
ancak siyasî liderlik krizi ya�anmaktaydı veya fundamentalistler ya�anan olayları 
bu �ekilde algılamı�lardı. Ancak fundamentalist hareketleri kriz olgusu ile birlikte 

                                                 
2 Ahlakî Ço�unluk Hareketi (Moral Majority): 1978 yılında ABD’de dinî yönden 

tutucu, muhafazakar kesimleri kontrol etmek çabalarının sonucu olarak Evanjelik Jerry 
Falwell öncülü�ünde ortaya çıkmı� dinî-siyasî bir hareket. Aynı zamanda Batı siyaset 
dünyasında gözlenen “Yeni Hristiyan Sa�” akımıyla da çok yakından ili�kilidir. 
Amerikalıların ço�unlu�unun dü�üncelerini temsil ettiklerini iddia eden ve Hristiyanlı�a 
uygun ahlakî yasalarla yönetilmek isteyen bir grup tarafından organize edilen bu 
Protestan hareket, esas itibariyle saldırgan bir köktendincilik hareketi olarak 
tanımlanabilir. 
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olumsuz ve reaksiyoner olu�umlar �eklinde de�erlendirmek de eksik kalmaktadır. 
Burada siyasî kadroların ufuk eksikli�i, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları 
ve bunlara ba�lı olarak ortaya çıkan krizleri iyi yönetememeleri de hatırda 
tutulmalıdır. Zira sosyal, siyasal ve ekonomik faktörlere ba�lı krizlerin toplumsal 
yapıda meydana getirdi�i tahribat fundamentalist e�ilimler için uygun vasat 
olu�turmaktadır. Bu tür olu�umlar, daha ziyade toplumda ayrıcalı�ı olmayan, 
e�itim ve gelir düzeyi dü�ük kesimleri ile etnik azınlıklar arasından kendilerine 
taraftar dev�irirler (Iannaccone 1997:104). Bununla birlikte, özellikle son yıllarda 
e�itim ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olmakla birlikte “göreli yoksunluk” (bkz. 
Kirman 2004a:91) içerisinde bulunan kesimlerin de bu tür olu�umlara yöneldi�i 
bilinmektedir. Zira modernle�me ve sekülerle�me süreçlerinin etkisiyle sadece 
yoksul ülkelerde de�il, aynı zamanda zengin ülkelerde de belli ölçüde kimlik, 
otansite, kültür ve me�ruluk krizi ortaya çıkabilmektedir (Carr and Saha 2001:204). 
Anla�ılan bu tür olu�umların üyeleri üreme yoluyla de�il, daha ziyade dev�irme 
yoluyla bir araya gelir. 

Büyük dünya dinlerinin hemen hepsinde görülen fundamentalizm büyük 
ölçüde moderniteye kar�ı bir tepki ve protesto hareketi olmakla tanımlansa da, 
fundamentalist e�ilimlerin ço�ununun ça�da� teknolojinin ve modernitenin 
imkanlarını kullandıkları ve bu çerçevede argüman geli�tirdikleri bilinmektedir. 
Zira fikirlerini yayma konusunda son derece yenilikçi bir tutum içerisinde olup en 
son teknolojiyi kullanmakta tereddüt etmezler. Demokratik ve seküler karakterli 
toplumsal yapı içerisinde nispeten daha özgür biçimde faaliyetlerini sürdürürler. 
Söz gelimi radyo, teyp, televizyon, çanak anten, cep telefonu, faks, e-mail, internet 
vb. modern kitle ileti�im vasıtalarını, en son teknoloji ürünlerini kullanırlar ve 
bunlarla kendi dü�üncelerini yaymaya çalı�ırlar. Bu çerçevede kutsal metinleri de 
istedikleri gibi yorumlamak suretiyle kendilerine özgü bir dil ve terminoloji 
üretirler. Böylece ortak kültürel sermayelerini zenginle�tirirler. Seküler dünyada 
kendilerine statü ve saygınlık kazandıracak e�itim ve zenginlik elde etmeye özel 
önem verirler. Bununla birlikte kültürel de�erler, dini yorumlama, siyasî kararlar 
alma noktasında oldukça tutucu bir yakla�ım sergilerler. Fundamentalistler aynı 
zamanda oldukça co�kun bir dinî duygu içinde bulunurlar. Dinî duyguları son 
derece güçlüdür. Kılık kıyafet, saç-sakal tıra�ı gibi hususlarda ortak semboller 
üretirler ve bu semboller aracılı�ıyla kendi yanda�ları, üyeleri ile dı�arıdakiler, üye 
olmayanlar arasında oldukça katı bir sınır çizerler. Dı�arıdakileri �eytana ve bu 
dünyaya ait olan bir takım sembollerle tasvir ederler. Kendi ülkelerinde yönetimi 
elinde bulunduran siyasal elite son derece kızgındırlar. Bunlar toplumun geni� 
kesimleriyle entegre olmaya direnirler ve etnik ve yerel/bölgesel ba�lılıkları 
güçlendirirler. Fundamentalistlerin en önemli özelliklerinden biri de, erkek egemen 
cinsiyet rollerini ve kimliklerini güçlendirme e�ilimidir. Bunlar arasında namus 
anlayı�larını kadına hasrederek kadın cinselli�ini kontrol etme (bkz. Lehmann 
1998:629), kadınları örtünmeye ve kocalarının psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını 
tatmin etmeye zorlama, onların sosyal düzene katılmalarını engelleme 
zikredilebilir. Bununla birlikte kadınlar arasında yayılma e�ilimi gösteren 
fundamentalist e�ilimlerin varlı�ından da söz etmek mümkündür.  
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Modernite kar�ıtı her e�ilimi fundamentalizme e�itlemenin tutarlı 
olmayaca�ı gibi, pek çok formu bulunan bir hareketi, tek bir türe ya da modernite 
kar�ıtı bir davranı� biçimine hasretmenin bir tür indirgemecilik olarak 
görülebilece�ini belirten bir akademisyene göre, tıpkı modernite gibi, 
fundamentalizm olgusu da büyük ölçüde batı kültürüne özgüdür, bu nedenle bu 
olguya ba�ka kültürler ve dinler ba�lamında dinî, sosyolojik ve politik temeller 
aramak ço�u kere yanıltıcı olma olasılı�ını da beraberinde ta�ır (Ye�ilyurt 
2001:763). Ancak bu yakla�ım, bir kültürde ortaya çıkan bir olgunun belki aynısı 
olmasa da benzerinin ba�ka kültürlerde ortaya çıkmayaca�ı anlamı içermemektedir. 
Nitekim moderniteye kar�ı dinî gerekçelerle kar�ı çıkmalara özellikle Batı dı�ı 
toplumlarda sıklıkla rastlandı�ı gibi, dinî metinlerin literal yorumları ve buna ba�lı 
olarak katı-kuralcılık ve tutuculuk e�ilimleri de hemen her dini gelenek içerisinde 
gözlenebilmektedir. Söz gelimi Türk toplumunda özellikle Tanzimat’la birlikte 
ba�latılan yenile�me ve modernle�me hareketlerine kar�ı tarikat ve benzeri 
olu�umlar tarafından dinî gerekçelerle ortaya konan tavırlar3 oldukça büyük bir 
artı� kaydetmi�tir ki, buna kar�ı kültürümüzde “irtica” veya ‘gericilik’ gibi 
kavramlar üretilmi�tir. Tamamen kendi kültürümüze özgü olan bu kavrama ba�ka 
hiçbir kültürde rastlanmaması da, hiç ku�kusuz, modernizm kar�ıtlı�ının, dinî 
metinlerin literal yorumlarının, katı kuralcılı�ın, tutuculu�un sadece kendi 
toplumumuza özgü oldu�u anlamına gelmeyecektir.  

3. Sekülerle�me ve Fundamentalizm 

Batı kaynaklarında yer alan “dinî fundamentalizm”in sonradan kazandı�ı 
anlam ile reaksiyoner olu�umları ve e�ilimleri nitelerken kültürümüzde kullanılan 
“gericilik” veya “irtica” kavramlarının ortak yönleri oldu�u belirtilmi�ti. Her iki 
kavramın da modernle�me sürecinde liberal ve seküler de�erlerin egemenli�i ve 
tecavüzleri kar�ısında inancını koruma güdüsüyle ortaya çıktı�ı bilinmektedir. 
Bilindi�i gibi, modernle�me ve onunla birlikte zikredilen sanayile�me, �ehirle�me 
ve kültürel ço�ulculuk süreçleri sekülerle�meye yol açmı�tır.  

Sekülerle�me kavramı do�aüstü güçlerden veya kutsaldan uzakla�ma 
yönünde gerçekle�en bir e�ilimi ifade eder. Dilimizde bazen dünyevîle�me bazen 
de ça�da�la�ma kavramlarıyla kar�ılanmaya çalı�ılsa da, sekülerle�menin her ikisi 
birden ifade etti�i için bu kavramların tek ba�larına yeterli olmadı�ı açıktır (bkz. 
Kirman 2005:51-2). Weber’in dünyanın büyüsünden arınması ve toplumun 
rasyonelle�mesi kavramlarıyla ifade etmeye çalı�tı�ı olguyla ili�kili olan 
sekülerle�me, toplumsal açıdan ele alındı�ında dinin günlük hayatta her geçen gün 
etkisizle�erek önemini kaybetmesi, bilimin ve aklın egemen olması durumunu ifade 
eder. 1850’den itibaren kullanılmaya ba�lanan bu kavram, evrimci yakla�ımın bir 
uzantısı olarak ileri sürülmü�, teknik olarak ileri ve modern toplumların ortaya 
çıkmasıyla geli�mi�tir (Kirman 2004a:196-7). Ancak sekülerle�me ile dini 
kuralların zayıflaması arasında yakın bir ili�ki olmakla birlikte sekülerle�meyi dini 
kuralların zayıflamasının bir sonucu olarak görmek yanıltıcıdır. Zira bunların 

                                                 
3 Tasavvuf temelli bu hareketlerin bu özelli�ini, di�er tarikatlara göre daha çok ön plana 

çıkaranlar Nak�îler olmu�tur. Bkz. Mardin 1991:84; Algar 1997:129. 
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arasında bir ters orantı söz konusu de�ildir (Schmalzbauer and Wheeler 1996:250). 
Son yıllarda sekülerle�me tezinin öngörülerinin aksine bazı geli�meler 
ya�anmasıyla birlikte “de-sekülerle�me” olarak anılan bir sürece girilmi� ve yeni 
paradigmalar ortaya çıkmı�tır. 

Hem sekülerle�me hem de irtica ile yakından ilgili olan bir kavram da 
“laiklik”tir. Sekülerle�menin, din ve dünya i�lerinin birbirinden ayrılması 
anlamında politik ya da siyasî alandaki özel hali, ‘laiklik’ olarak bilinir (Kirman 
2004a:196-7). Ço�u zaman yaygın bir kabulle “din i�leri ile dünya i�lerinin 
birbirinden ayrılması” olarak anla�ılan laiklik, hukuk ve siyaset anlayı�ında 
herhangi bir dine dayalı de�erler yerine dinî bir özellik ta�ımayan dindı�ı, seküler 
de�erlere önem verme �eklinde tanımlanabilir. Laikli�in toplumsal planda 
gözlenen yansımaları arasında bilimsel çalı�maların teolojinin etkisinden uzak 
kılınması, hukuk ve ahlakın dinin nüfuzundan kurtulması ve e�itimin özgürle�mesi 
sayılabilir. Laiklik ve laik yapılar daha ziyade ça�da� demokrasilerde görülür ve 
siyasal otoritenin me�rulu�unu dine dayandırmaması anlamına gelir. Laiklik 
ilkesine ve uygulamalarına önem veren bir devlet, çe�itli dinler kar�ısında taraf 
olmadı�ı gibi dinler arasında herhangi bir ayrım da yapmaz. Laiklik, farklı 
inançlara ve dü�üncelere sahip olan vatanda�ların devlet otoritesi kar�ısında aynı, 
e�it muameleye tâbi tutulmasıdır. Bu anlamda laiklik, din ve vicdan özgürlü�ünün 
teminatıdır. Dolayısıyla laiklik, dine saygı sınırlarını a�an materyalist ve marksist 
dü�ünceler tarafından iddia edildi�i gibi dinsizlik veya manevî de�erlerin yıkılması 
demek de�ildir (Kirman 2004a:140). 

Din ve vicdan hürriyeti laikli�in genel ve de�i�mez kanunlar mı ifade 
etti�i, yoksa farklı toplumlarda de�i�ik tezahürler sergileyen evrensel bir olgu mu 
oldu�u yönündeki tartı�maların da bu noktada ö�retici bir de�ere sahip oldu�unu 
söylemek mümkündür. Bu noktada Bryan Turner, “sekülerle�me laikli�in 
hazırlayıcılarındandır, ama sekülerle�me küresel ve zarurî bir süreç de�ildir. Her 
toplumda özel de�erlendirmelere ihtiyaç vardır. �slam’ın sekülerle�mesi 
Hıristiyanlı�ınkinden farklı olacaktır.” demektedir (bkz. Turner 1991:206-222). 
Anla�ılan sekülerle�me ve laiklik, evrensel bir olgu olmakla birlikte içeri�i 
toplumsal �artlara göre de�i�mektedir. Nitekim dünyada da bir tek laiklik modeli 
yoktur, farklı uygulamalar vardır (bkz. Kirman 1999).  

Farklı sekülerlik ve laiklik uygulamalarının olması bir anlamda 
fundamentalist hareketlerin hangi toplumsal �artlarda ortaya çıktı�ını ve dolayısıyla 
çe�itlili�ini açıklar mahiyettedir. Seküler yöneticilerin dini taleplere kar�ı son 
derece katı bir tutum sergilemeleri nedeniyle fundamentalist ve reaksiyoner 
e�ilimlerin güç kazandı�ı bilinmektedir (Pelletiere 1995:34). Batının dinî 
fundamentalizmden anladı�ı gerçekte yakla�ık yarım asırdan fazla bir süreden beri 
seküler rejimlere, daha do�rusu seküler rejimler tarafından gerçekle�tirilen 
uygulamalara kar�ı sergilenen muhafazakâr bir tutuculuktur. Bir di�er ifadeyle, 
fundamentalist hareketlerin modernle�meye kar�ı reaksiyoner bir tutum 
sergiledikleri ve seküler toplumu kuralsız, ayartıcı, tehlikeli ve tehdit edici olarak 
gördükleri söylenebilir. �u halde fundamentalizm olgusu modernlikten ayrı 
dü�ünülemez. Bir di�er ifadeyle, modernle�me ve sekülerle�me anla�ılmadan 
fundamentalizm olgusunun anla�ılması pek mümkün görünmemektedir. Zira birçok 
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sosyal bilimcinin iddia etti�i gibi, modernle�me ve sekülerle�me süreçleri 
ya�anmamı� olsaydı fundamentalizm olgusunun da ortaya çıkmayaca�ı söylenebilir 
(bkz. Emerson and Hartman 2006:127-8). Modernlik sadece toplumda 
i�bölümünün artmasını ifade etmez; aynı zamanda o, insan hayatını 
kompartımanlara ayırma e�ilimindedir. Modernle�meyle birlikte aslında hayat da 
birbirinden ayrı farklı alanlara bölünmü�tür. En azından kamusal ve özel alan 
olarak ikiye ayrılmı�tır.  

Bununla birlikte dinî fundamentalizmin yükseli�inin her zaman 
sekülerli�in veya seküler siyasetin ba�arısızlı�ı anlamına gelmedi�i, gelmeyece�i 
açıktır. Zira söz konusu olgunun yükseli�inin sekülerle�meden ziyade otoriter 
siyaset veya otoriter laikçi (laisist) uygulamalarına tepki olarak geli�ti�i 
bilinmektedir (bkz. Davison 2002:311-4). Bir di�er ifadeyle, “dinî 
fundamentalizm”in “seküler fundamentalizm”e kar�ı bir tepki olarak ortaya çıktı�ı 
söylenebilir.4 Bununla birlikte fundamentalist hareketlerin otoriter bir yapıları 
oldu�u ve üyeleri arasında totaliter bir anlayı�ın egemen oldu�u da bilinmektedir. 
Bir sistemi totaliter yapan husus, ilkelerin türü ile ahlakî ve siyasî güçlerin 
miktarıdır. Köktenciler hayatın bütününü ku�atma, hayatın her alanına müdahil 
olma e�ilimindedirler. Bir di�er ifadeyle, sekülerle�me ve fundamentalizm 
arasındaki ili�ki en açık �ekliyle din ile dünya ili�kisi noktasında ortaya çıkar. 
Sekülerle�me dinin toplumsal ve bireysel alanda düzenleyici ve etkin olmaktan 
vazgeçmesi anlamına gelir. Oysa fundamentalizmin hayatın her alanını ku�atma 
e�iliminde oldu�u bilinmektedir. Fundamentalizm kavramı kutsal metinlerin 
sadece doktrin için otoriter bir kaynak olmayıp, aynı zamanda bilimsel ve tarihî 
bilgi için de bir kaynak oldu�u ve kutsal metinlerin içeri�iyle çeli�en ve çatı�an 
tarihî veya bilimsel bilginin reddedilmesi gerekti�i dü�üncesini ifade eder. 

4. Fundamentalizm ve �slam 

Her ne kadar Batı kökenli olsa da, fundamentalizm kavramı, yakla�ık otuz 
yıldan beri �slamiyet içindeki selefî dü�ünceye sahip e�ilimleri nitelemek üzere de 
kullanılmaktadır. �slamî köktencilik olgusu, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren 
yükseli�e geçmi�, 1970’lerde petrol fiyatlarındaki ani yükselme ve 1979 �ran 
Devrimi’nin etkisiyle büyük bir ivme kazanmı�tır. Ancak dinî fundamentalizmin 
�slam dünyasında ortaya çıkan versiyonu aslında daha geni� dinî canlanma (ihya) 
olgusunun bir parçası oldu�u için tanımını yapmak veya sınırlarını çizmek oldukça 
zordur. Zira fundamentalist hareketler, �slam’ın bütün insanlı�a gönderilmi� 
olmasına atfen ‘evrenselci’ (üniversal) ve tevhit anlayı�ından kaynaklanan ‘tekçi’ 
(üniteryan) karakterini vurgulamalarına kar�ın do�dukları toplumların ve faaliyet 
gösterdikleri yerlerin çe�itli yerel �artlarından da etkilenmi� oldukları için büyük 
bir farklılık sergilerler. Dolayısıyla �slamî fundamentalizm, medrese-temelli 
geleneksel gruplar ile tarikat ve benzeri olu�umlardan, �slam’ı siyasal ideoloji 
�eklinde gören ve son derece aktivist olan daha modern hareketler ve devrimci 

                                                 
4 Bu noktada Peter Berger’in fundamentalistlerle ilgili geli�tirmi� oldu�u ikili bir tipolojiyi 

hatırlamak yerinde olacaktır. Buna göre fundamentalistler ‘dinî’ ve ‘seküler’ olmak üzere 
ikiye ayrılır (Berger 2007:27). 
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yakla�ımları da içeren son derece radikal akımlara kadar oldukça geni� bir 
yelpazede yer alan çok çe�itli hareket ve söylemler için kullanılan kapsayıcı ve 
ku�atıcı bir kavram olarak kar�ımıza çıkar. 

Modern bir fenomen olmasına kar�ılık �slami fundamentalizmin kökleri 
�slam tarihinin ilk dönemlerine ait modeller ve sembollerle temellendirilen tarihsel 
ihya fenomenlerine kadar uzanır. Bu noktada �slam dünyasında ortaya çıkan 
köktenci hareketlerle dinî canlanma (ihya) hareketleri arasındaki benzerliklere 
dikkat çekmek gerekmektedir. Her ikisinin de ortaya çıkı�ında sömürgecili�in 
(kolonyalizm) etkisinden söz etmek mümkündür. Bilindi�i gibi Ortaça�da egemen 
olan büyük �slam devletlerinin güç kaybetmesiyle Batılı güçler �slam dünyası 
üzerinde kontrolü ellerine almı�lardır. Fransa Fas, Tunus, Cezayir ve Suriye’de, 
Britanya Mısır, Filistin, Irak, Körfez ülkeleri, Hindistan ve Malezya’da, Rusya da 
Orta Asya üzerinde egemen olmu�lardı. Batılı güçler girdikleri ülkelerde sömürgeci 
maksatlarla daha uzun kalmak ve kontrollerini peki�tirmek için kendi seküler 
hukuk sistemlerini de getirdikleri için söz konusu ülkelerde geçerli olan �slam 
hukuku evlilik, bo�anma ve miras gibi ki�isel hukuk alanına hapsedilmi�tir. 
Demokrasi, ekonomik geli�me ve barı� vaadinde bulunan Batılı sömürgeci güçler, 
20. yüzyılın ilk yarısında �slam ülkelerinden çekilmeye ba�layınca geride seküler 
hukuka uygun bir yönetim sergileyen krallıklar ve askerî hükümetler bıraktılar. 
Böylece �slam ülkeleri 3. Dünya ülkeleri konumuna dü�tü; bazı reformcular 
kar�ıla�tıkları sorunlar kar�ısında hükümetlerinin seküler do�asını sorumlu tutmaya 
ba�ladılar. Bütün müslümanlar hukukun toplumun ahlakî temeli oldu�una; 
�slamcılar da gerçek �slam toplumunun ancak �slam hukukunun kurallarıyla 
yönetilmesi gerekti�ine inanırlar. �slam hukukunun egemenli�ine dönü�ün, �slam 
dünyasının ilerlemesi için yegâne umut olaca�ına inanan �slamcılar, yeni ve �slamî 
hükümetler için heyecanlanmaya ba�ladılar. ��te “siyasal �slam” kavramı bu �ekilde 
ortaya çıkmı�tır.5 Bu ba�lamda �slamî fundamentalizm kavramıyla ifade edilen son 
derece aktivist ve reformist gruplar ve bu gruplara ba�lananları göz önüne alan bazı 
akademisyenler, fundamentalizm yerine “siyasal �slam” ya da �slamcılık” ifadesini 
tercih ederler (Sonn 2006:181). Bilindi�i gibi geleneksel ulemadan da Selefiyyeci 
reformist modernizmden de farklı bir anlayı� ve söylemi olan siyasal �slâmcılık, 
özellikle eylemci ve hatta çok çe�itli formlar altında devrimci bir karaktere sahiptir. 
1980’li yılları takiben ise, en azından bir bölümü itibariyle siyasal �slâmcılık 
devrimci ve dolayısıyla da yukarıdan a�a�ıya do�ru toplumu de�i�tirici yönelimi 
yerine, onu a�a�ıdan yukarıya do�ru yeniden �slamîle�tirmeyi amaçlayan reformcu 
bir stratejiye kayı� göstermi� olması nedeniyle bir kısım ara�tırıcılar onun almı� 
oldu�u bu son formu “neo-fundamentalizm” �eklinde adlandırmı�lardır (Günay 
1998:72-3). 

“�hyacı hareketler” veya “�slamî ihyacılık” denilince genellikle �slam 
ülkelerinde dinin siyasal ve toplumsal alanda yeniden göz önüne alınması anla�ılır 
(Monshipouri 1998:4-5). Birçokları modern �slamî ihya hareketlerinin Batılı 
sekülerizmin �slam ülkelerine nüfuzu ile Müslüman toplumların zayıf ekonomik 
durumlarından kaynaklandı�ını ileri sürerler. Ancak bu görü�ü payla�an ki�iler, 

                                                 
5 Siyasal �slam’ın tarihî arka planı hakkında geni� bilgi için bkz. Karpat 2001:20 vd. 
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�slamî bir devlet kurmaksızın bir toplumun sosyo-ekonomik hastalıklarını 
iyile�tirilip iyile�tirilemeyece�i veya kültürel mirasının korunup korunamayaca�ı 
konusunda anla�amazlar. Sözgelimi �hvan-ı Müslimin ve Cemaat-i �slamî adlı 
örgütler bu görü�ü temsil eder. Her ikisi de �slam’a devlet ve toplum açısından 
alternatif bir ideoloji �eklinde bakarlar (Monshipouri 1998:6-7). Bir di�er ifadeyle, 
toplumun tüm sosyal ve siyasal sistemlerini “�slamla�tırma” amacında birle�irler. 
Kısaca �slamî köktencilerin amacı, kendi anlayı� ve amaçları do�rultusunda ihya 
edilmi� bir �slam’ın yeniden olu�turulması ve onun bireysel ve toplumsal ya�amın 
tüm alanlarına tatbik edilmesi, dolayısıyla dinin hayatın her alanını ku�atması 
�eklinde özetlenebilir. Bunun en açık örneklerinden birini �u ifadelerde görmek 
mümkündür:  

“�slamî bakı� açısına göre, din ya�amın tüm alanlarını düzenler. Yalnızca 
cumadan cumaya ibadet edilen, sanattan, ticaretten ve politikadan ba�ımsız bir din 
de�ildir. Tikelden çok tümele ili�kindir… �slam’da din ve devlet otoritesinin 
ayrılı�ını niteleyen kavramlar bulunmaz. Laisizm ve sekülarizm gibi terimler Batı 
dilleri kaynaklıdır.” (Demirer 1999:29). 

�slamî fundamentalizmin modernizmin meydan okumalarının ve 
saldırıların yol açtı�ı sorunlara köklü çözümler bulunamamasından kaynaklandı�ı 
bilinmektedir. �slamî köktenciler batılı seküler etkilere ve modernizme kar�ı 
oldukça sert bir tavır sergilemektedir. Bütün bu geli�meleri di�er vasıtalarla birlikte 
kolonyalizmin bir devamı olarak görüp toptan reddetmektedirler. Böylece ba�lıca 
hedefleri, dü�ledikleri �slam toplumu ve devleti olu�turma yolunda Batılı de�erlerin 
en büyük engel oldu�u ve bunlarla mücadele edilmesi gerekti�i yönündedir. �slamî 
köktencilerin ideolojik söylemlerinde Batı medeniyeti her türlü kötülü�ün sebebi 
olarak görülmü� ve toplumların çökü�ünden sorumlu tutulmu�tur. Anla�ılan �slamî 
ihya sürecinde oldukça önemli bir konumda olan �slamî fundamentalizm, modern 
sosyal, ekonomik ve kültürel de�i�melere bir tepki olarak do�mu�tur. 
Modernle�menin nimetlerinden toplumun çok az bir kesiminin yararlanmasına 
kar�ılık nüfusun büyük bir kesiminin, kırsaldan kentlere do�ru göç etmesi ve çarpık 
�ehirle�menin bir sonucu olarak geleneksel ailenin parçalanması gibi unutulmu�luk 
ve hayal kırıklarına yol açan geli�melerle çok zor �artlar içerisinde ya�am 
mücadelesi verdi�i belirtilmektedir. Modernle�menin olumsuz etkilerine maruz 
kalan toplumun çe�itli kesimleri arasında görülen nüfus patlaması, geleneksel dinî 
ve sosyal de�erlerin parçalandı�ı hissinin yaygınla�ması, yüksek seviyede i�sizlik, 
gelir da�ılımında ya�anan e�itliksizlikler, parçalanmı�lık duygusuna, kimlik 
kaybına, yabancıla�ma ve anomiye yol açmaktadır. Batılı de�erleri benimsemi� 
siyasal elitin toplumdaki kırılmalarla u�ra�mada ve kitlelerin sosyo-ekonomik 
durumlarında iyile�me sa�lamada ba�arısız olduklarına inanılmakta ve bu gruplarca 
elit kadro sürekli hedef olarak gösterilmektedir. 

Fundamentalizmin dinî bir nitelik ta�ımakla birlikte genellikle toplumsal 
reform ve siyasal iktidarın organize ve silahlı mücadele sonucu ele geçirilme 
projesiyle ba�lantılı oldu�u söylenebilir. Bununla birlikte fundamentalistlerin 
homojen bir görünüm sergilemedikleri gözlenmektedir. Zira bir kısmı siyasal bir 
mücadele verirken, bir kısmı da daha farklı yöntemler benimseyerek de�i�ik 
faaliyetlerle görü�lerini yayma yoluna gitmi�lerdir. Genel olarak de�i�im korkusu, 
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yenilgiye kar�ı çıkma ve özellikle de modernizme kar�ı olu�tan beslendi�i anla�ılan 
fundamentalist hareketler, esas itibariyle toplumsal bütünle�me sürecine katkı 
yapan ahlakî bir inanç sistemi olan dini, partikülarist bir anlayı�la grupla�ma ve 
kutupla�ma aracı haline getirmekle ele�tirilmektedir (bkz. Kirman 2004a:85). 

�slamî fundamentalizm do�u�una katkıda bulunan bir ba�ka faktör de 
küreselle�me sürecinde milli egemenlik fikrinin zayıflaması (Carr and Saha 
2001:4-5) ve mevcut seküler rejimlerin oldu�u gibi, ulus-devlet modelinin 
ço�unluklu Müslüman olan bilhassa Arap ülkelerinde yeterli me�rulu�a 
kavu�turulamamı� olmasıdır. Bu ülkelerde teokratik ve otokratik rejimlerin 
yaygınlı�ı me�ruiyet krizini artırmaktadır. Bu noktada ulus-devlet formunda 
kurulmu� olan Türkiye’nin din ve devlet ili�kisi konusunda benimsemi� oldu�u 
kendine özgü tutumun, belli ölçüde ele�tirilmekle birlikte, �slam dünyasında e�siz 
bir istisna oldu�unun vurgulanması yerinde olacaktır (bkz. Mardin 2005; kar�. 
Kirman 2003). Öte yandan toplumların etnik, kabilevî, dinî-mezhebî çizgilerde 
devam eden parçalanmı�lı�ı bu krizi sürekli hale getirmektedir. Anla�ılan �slam 
toplumlarında ortaya çıkan köktenci hareketler, dine (�slam) bir tehdit olarak 
algıladıkları modernizme kar�ı bir söylem geli�tirmek ve Batının de�erlerine ve 
kültürel hâkimiyetine kar�ı çıkmak suretiyle �slam’ı siyasal bir ideoloji haline 
getirmi�lerdir. Böylece fundamentalistler içselle�tiremedikleri modern de�erleri 
tüm olumsuzluklardan sorumlu tutarak, tepkisel tutumlarıyla destek tabanlarını 
geni�letme çabası içerisine girmi�lerdir. Bu bakımdan �slam dünyasında ekonomik 
ba�ımsızlık, mülkiyet ve iyi yönetimi sa�lama konusunda seküler hükümetlerin 
ba�arısız olması veya öyle görünmesi nedeniyle �slam’ın siyasal versiyonu 20. 
yüzyılın ba�larında bir hareket olarak ortaya çıkmı�tır (Sonn 2006:181). Bir di�er 
ifadeyle, siyasal, ekonomik ve kültürel ba�arısızlılar, radikal de�i�imi isteyen ve 
bunu kitlesel temele oturtmaya çalı�an �slamî fundamentalizmin do�u�una katkıda 
bulunan önemli faktörler arasındadır. Özellikle kolonyal ili�ki içerisinde olan ve 
ço�unluklu Müslüman olan birçok ülkede ba�ımsızlık sonrası, Batılı seküler 
ideolojilere kar�ı, alternatif bir siyasal ideoloji olarak �slam’ın ilk uygulamalarına, 
asr-ı saadete dönü� ça�rısı yapan köktenci hareketlerin güçlendi�i görülmü�tür. 
Anla�ılan �slam dünyasında görülen köktendinci hareketler dinin özünden 
kaynaklanmayıp, daha ziyade batı emperyalizmine kar�ı geli�en tepki hareketleri 
konumundadır. Batılıla�ma, modernle�me ve sekülerle�me olgulara kar�ı çıkan 
�slamî fundamentalizm, �slam’ı yabancı kültürel unsurlardan arındırarak Hz. 
Muhammed (asr-ı saadet) dönemi uygulamalarına yani dinin orijinal �ekline dönme 
çabası içindedir. �u halde iki ana konu olan “Batı kar�ıtlı�ı” ve “altın ça�a” 
(golden age) nostaljik kaçı� birçok fundamentalist hareketin karakteristi�i 
olmaktadır (bkz. Kirman 2004a:85). Altın ça�a dönü�, aslında bir anlamda sosyal, 
siyasal ve ekonomik alanlarda ne yapaca�ı, nasıl yapaca�ı gibi konularda açık ve 
anla�ılır projeler üretememe neticesinde bir kaçı� olarak de�erlendirilebilir. 

Birçok fundamentalist kendilerinin uzun bir geçmi�in takipçileri 
olduklarını ve eski geleneklerin koruyucuları olduklarını ifade eder. Ya�anan geni� 
çaplı de�i�meler kar�ısında yeni kültürel de�erler üretmekte zorlanan toplumsal 
grupların, özellikle radikal dinî grupların geçmi�e dönerek belli bir dönemi, altın 
ça�ı (golden age) yüceltme e�ilimlerinin çok güçlü oldu�u bilinmektedir (Kirman 
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2004a:18). Oysa yönümüzün geçmi�e de�il, gelece�e dönük olması gerekir. 
Aslında �slam gelene�i içerisinde, özellikle Ebu Hanife ekolünde kar�ıla�ılan 
problemlerin çözümünde geçmi�e refere etme �eklinde bir yakla�ım söz konusu 
de�ildir. Bu ekolün sıkça ba�vurdu�u ‘istihsan’ anlayı�ı (bkz. Ebu Zehra 1981:226-
234) bunun en açık örne�idir. Ancak ça�da� dünyada �slamî bilimlerin 
uygulanamaması da fundamentalist e�ilimlerin güçlenmesinde etkili olmu�tur. Zira 
bu durum, modern �slam dünyasında bilginin azalıp ideolojinin yükselmesine yol 
açmı�tır. Bu noktada Vehhabîler ve Müslüman Karde�ler gibi köktenci reformistler 
ile radikal sekülerizm yanlısı modernistlerin yanlı� din yorumları devreye girmi� ve 
böylece ça�da� bilimsel verilere dayanan entelektüel ve zihinsel bir gelenek 
olu�mamı�tır (Lumbard 2004:41). 

Ütopik bir kurguya sahip olan fundamentalist ve irticaî e�ilimleri �slam ile 
özde�le�tirme çabalarına ba�ta Batılı medyada olmak üzere sıklıkla 
rastlanmaktadır. Sözgelimi, klasik oryantalizmin, �slam ile ilgili 
de�erlendirmelerde bulunurken kadının rolü, had cezaları, darülharb, darülislam, 
cihat, �ehitlik gibi konular üzerine vurgu yaptı�ı bilinmektedir. Son zamanlarda 
ba�ta Bernard Lewis olmak üzere bazı Batılı bilim adamları tarafından ifade 
edilmeye ba�lanan ve neo-oryantalist bakı� açısı olarak nitelenebilecek yakla�ıma 
göre ise, �slam, hayatın bütününü ku�atan ve de�i�meyen bir kurallar bütünü olarak 
anla�ılmaktadır (Lewis 2002). Daha ziyade �iddet ve terör olayları ekseninde 
ifadesini bulan bu anlayı�ın özellikle küreselle�me sürecinde etkinli�i her geçen 
gün artan ileti�im araçları vasıtasıyla tüm dünyada yaygınlık kazanmaya ba�ladı�ı 
gözlemlenmektedir. Böyle bir anlayı�ın uzantısı olarak �slamî olan her �eyi modern 
hayatın dı�ına itme, yani irtica ve gericilik olarak de�erlendirme e�ilimi güç 
kazanmaktadır. Oysa mesele tarafsız ve önyargısız bir yakla�ımla ele alındı�ında 
ciddi bir maniplasyon veya en azından bir bilgi eksikli�i oldu�u görülecektir. �slam 
hakkında yanlı ve sınırlı olmaktan öte gidemeyen oryantalist yakla�ımlarla yapılan 
de�erlendirmeler ve çalı�malar bir yandan kar�ı tarafta irtica olarak 
adlandırılabilecek savunmacı reflekslerin do�masına yol açmakta, bir yandan da 
kendini yeniden üretmektedir. Böylece �slam hakkındaki önyargılar peki�mi� 
olmaktadır. 

Hiç ku�ku yok ki, söz konusu de�erlendirmeleri klasik oryantalist söyleme 
indirgeme çabası da, nesnel bir yakla�ım olmaktan uzakla�ma anlamına gelecektir. 
Zira müslüman toplumlarda gözlenen din anlayı�ının oryantalist söylemin 
haklıla�tırılmasına veya yeniden üretilmesine çok önemli katkılar yaptı�ı da 
bilinmektedir. Müslüman toplumlarda ortaya çıkan fundamentalist hareketlerin 
totaliter bir yakla�ım içerisinde oldu�u ve dolayısıyla bu hareketlerde �slam dininin 
hayatın her alanını ku�attı�ı fikrine sıklıkla vurgu yapıldı�ı belirtilmi�ti. Oysa 
dinlerin insanlara gündelik hayatlarında oldukça geni� hareket alanı bıraktı�ı, bir 
di�er ifadeyle sekülerli�e belli ölçüde izin verdi�i gerçe�i dü�ünüldü�ünde, 
fundamentalist e�ilimlerin hem otantik dine hem sekülerli�e kar�ı bir tavır 
içerisinde oldu�una sonucuna varılabilir. Bu noktada bir örnekle konuyu açmak 
mümkündür. Söz gelimi �slam dininde bireylerin tercihine bırakılan alan “mübah 
alanı” olarak tanımlanmı�tır ve son derece geni�tir. Sade bir müslümanın hayatında 
gerekli olan teorik (itikadî) ve pratik (amelî) temel dinî bilgileri ve ahlakî ilkeleri 
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içeren ve Anadolu’ya, Türklere özgü bir gelenek olan (Bayram 1981:50-1), fakat 
bununla birlikte ele�tirel bir de�erlendirilmeye tabi tutulması gereken (bkz. 
Kırba�o�lu 2002) ilmihal kitaplarından bir örnekle bu dü�üncenin temelsizli�i 
ortaya konabilir. �slam bilginlerinin insanların gündelik hayattaki tutum ve 
davranı�larını dinî yönden sekiz kategoride de�erlendirdikleri bu kitaplarında 
“ef’al-i mükellefin” olarak bilinen bir tipoloji yer alır (bkz. Bilmen 1986:41-4; Ate� 
1997:81-3; Karaman vd. 2006:157-182). �nananların tutum ve davranı�larını 
de�erlendiren bu tipoloji yakından incelenirse, sadece bir kategorinin ‘sevap’ ve 
‘günah’ gibi dinî bir de�er ifade etmedi�i görülür. ‘Mübah’ olarak bilinen bu 
kategorinin kapsamının son derece geni� oldu�u ve bir müminin gündelik hayattaki 
davranı�larının ço�unun bu kategoriye girdi�i yine �slam bilginlerinin 
de�erlendirmeleri arasındadır. Sözgelimi �slam’ın iki temel kayna�ı olan Kuran ve 
Sünnet’i referans alan ilmihal kitaplarında farz ibadetler kategorisinde yer alan hac 
ibadetinin insan ömründe bir kez, oruç ve zekât ibadetlerinin ise yılda bir kez 
yapılması gerekti�i anla�ılır. Günde be� vakit kılınması istenen namaz ibadetinin 
ise di�erlerine göre daha sık oldu�u ve daha çok zaman aldı�ı söylenebilirse de, bu 
ibadetin icrasının yirmi dört saatlik bir zaman diliminin aslında yakla�ık yarım saat 
gibi çok az bir kısmını aldı�ı bilinmektedir. �slam dininin yasaklarına bakıldı�ında 
da hemen hemen aynı durumu gözlemek mümkündür. Söz gelimi le�, kan, domuz 
eti yenmesi, �arap içilmesi yasaklanmı� (Maide 5/3), fakat bunların dı�ında kalan 
sayısız yiyecek ve içecek maddesi temiz sayılmı� (Nahl 16/115) ve insanların 
istifadesine sunulmu�tur. �u halde insanlara böylesine geni� bir serbestiyet (ibaha) 
alanı veren �slam dininde herhangi bir fundamentalist e�ilime veya olu�uma 
teolojik bir dayanak bulmak son derece güçtür. Bunun aksine iddia etmek yanlı� bir 
bilgiden kaynaklanmıyorsa öznel veya maksatlı bir de�erlendirme olmak 
durumundadır. 

5. Sonuç 

Modernle�meyle birlikte gerçekle�en sekülerle�me sürecinin dünyadaki 
tüm toplumları bir �ekilde etkiledi�i bilinmektedir. Sekülerle�me en genel 
tanımıyla “dünyanın büyüsünden arınması” ve dinin toplumsal planda daha sınırlı 
bir fonksiyon görmesi demektir. Bu durum kendi içerisinde reaksiyoner 
tohumlarını da ta�ımı� ve fundamentalizm ve tutuculuk �eklinde tanımlanan 
olgusal gerçekli�in ortaya çıkmasına yol açmı�tır. Modern ve seküler bir bakı� 
açısından ele alındı�ında fundamentalistler tutucu ve reaksiyonerler ya da gücü 
elinde toplayarak toplumu karanlı�a sürüklemek isteyen radikaller olarak anılırlar. 
Tepkisel olarak ortaya çıktı�ı için fundamentalistlerin �iddet olaylarına karı�masına 
çok sık rastlanmaktadır. Fakat her halükarda dinin mezhepçi bir tarzda farklı 
yorumlanmasından kaynaklanan köktenci hareketler genelde partikülarist bir din 
anlayı�ına sahiptir. �u halde gerek sekülerle�me ve gerekse fundamentalizm 
olgusunun ortak noktası dinin toplumsal konumu üzerinde odaklanmaktadır. �lki, 
dini toplumsal plandan tamamen uzakla�tırmak isterken, ikincisi toplumsal alanın 
tamamını dinin düzenlemesi gerekti�i iddiasındadır. Sosyolojik açıdan 
bakıldı�ında, her ikisinin de farklı iki a�ırı ucu temsil etti�i görülür. Bir di�er 
ifadeyle, her ikisinin de birbirlerine kar�ı ‘dı�layıcı’ (exclusive) bir tavır sergileme 
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dı�ında ortak bir yönlerinin olmadı�ı söylenebilir. Nitekim fundamentalistleri ‘dinî’ 
ve ‘seküler’ olmak üzere ikiye ayıran Berger de, her iki kesimin de kendilerinden 
farklı olana kar�ı militan, saldırgan, küçümseyen ön kabulleri oldu�unu, üstelik 
bunları sorgulamaya kar�ı isteksiz davrandıklarını belirtir (Berger 2007:27). 

Modernli�e kar�ı ele�tirel bir tavır sergileyen köktenci hareketler, vaat 
ettikleri de�i�im ve dönü�ümü gerçekle�tirememektedirler. Zira hayata ve dünyaya 
bakı�ta ve bunları anlama noktasında gerekli bütüncül bir kavrayı� ortaya 
koyamamaktadır. Bu nedenle modern ve seküler de�erleri toptan reddetmektedir. 
Öte yandan seküler bakı� açısı da, modernle�me sürecinde ya�anan hızlı de�i�ime 
ayak uyduramayan insanların kaçıp sı�ındı�ı bir ilticagâh olarak görmekle 
fundamentalizm olgusuna kar�ı bütüncül bir bakı� açısı sergileyememektedir. Her 
iki kesimin de tutarsız davrandı�ına i�aret eden Berger, onların tutumunu açıkça 
ortaya koymak adına �u örne�i verir:  

“Bir yanda e�er kamu arazisi üzerine bir Noel a�acı dikilirse dinî 
tiranlı�ın geli�inin yakın oldu�unu dü�ünen fundamentalistler vardır. Di�er yanda 
e�er On Emir mahkeme salonundan kaldırılırsa ulusun ahlakî anar�iye bataca�ına 
inanan fundamentalistler vardır.” (Berger 2007:27). 

Bugün sosyologlar arasında kabul gören yakla�ımı �u �ekilde özetlemek 
mümkündür: Her �eyden önce modernlik dünyasında dinin konumunu açıklamaya 
çalı�an sekülerle�me teorisinin temel sayıtlıları arasında yer alan “din 
irrasyoneldir”, “inanan insanlar irrasyoneldir”, “toplumsal ve gündelik ya�am 
dünyası rasyonelle�tikçe, büyü yerine bilgi ve bilim tarafından yönlendirildikçe 
dinin kaderi kaybolmaktır” �eklindeki öngörüler do�rulanmamaktadır. Anla�ılan 
toplumlar var oldukça dinî inançlar farklı biçimler alsa da varlı�ını sürdürecektir. 
Bu çerçevede “sekülerle�meden dönü�”, “de-sekülerle�me”, “dinin canlanı�ı”, 
“kutsalın dönü�ü” gibi kavramlarla ifade edilmeye çalı�ılan yeni bir sürecin 
ya�andı�ı ileri sürülmektedir. Ancak bu yeni sürecin, fundamentalistlerin dinin 
toplumsal hayatın tamamını ku�ataca�ı ve düzenleyece�i �eklindeki temel tezlerini 
haklıla�tırma yönünde i�ledi�i anlamına gelmemektedir. Zira çok çe�itli 
toplumlarda de�i�ik zamanlarda yapılan bilimsel ara�tırmalarda dine ve Tanrıya 
olan inanç güçlü bir �ekilde varlı�ını sürdürürken, dinin siyasal, sosyal ve 
ekonomik alanda toplumsal hayatın tamamını ku�atması ve düzenlemesi gerekti�i 
fikrini onaylama düzeyi son derece dü�ük çıkmaktadır. �u an itibariyle 
sosyologların ellerinde bulunan mevcut veriler ve göstergeler, din ve sekülerli�in 
birbirine kar�ı kesin bir üstünlü�ünden ziyade ço�ulcu bir dinî pazarda birbirlerini 
kar�ılıklı etkilemek suretiyle varlıklarını bir arada devam ettirecekleri yönündedir 
(Kirman 2005:279). Bunun da, son tahlilde, ister dinî ister seküler olsun 
fundamentalist e�ilimlerin kaderini belirleyece�i söylenebilir. 
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