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Bâzen
“köktencilik” olarak
dilimize çevrilen
“fundamantalizm” kelimesi
esâsında
Batı ülkelerinde
“gericilik, irticâ” anlamında
ortaya çıkmıştır.
“Fundamantalizm kelimesi
ilk defâ
American Chicago Üniversitesi
"Kitâb-ı Mukaddes" Enstitüsü tarafından
1909 ile 1915 yılları arasında yayınlanan
12 ciltlik
büyük
bir doktora tezinde görülmüştür.”
“Bu tez,
Charles Darwin`in görüşlerine karşı çıkıyor ve
Amerikan Protestanları adına;
insanın
maymundan geldiği fikriyle
şiddetli
bir mücâdeleye girişiyordu."
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“Çağın getirdiği aşırılıklara
karşı
uzun zaman
sessiz kalmış Amerikan Protestanları,
bu
tez çerçevesinde
nihâyet
seslerini duyurmaya karar verirler ve
`Kutsal Kitap’ta yer alan ve
“Yaratılış” inancına ters düşen
her türlü
düşünce ile amansız bir savaş vereceklerini
dünyâya ilân ederler."
Ispanyol TV`sinde
başarılı
programlar yapan
Francisco Oleza`ya göre:
“Fundamantalizm
sâdece
dinde değil,
her
yerdedir.
Ekonomide, devlet idâresinde, eğitimde, politikada...
her yerde, her köşede
fundamantalistler
vardır.
Bunlar,
her türlü gelişmeye karşı çıkarlar.
Tek
istedikleri,
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değişimsiz devamlılıktır.
Bunlar,
hiç bir şeyin değişmesini istemezler,
her şeyin
aynı
kalmasına özen
gösterirler.
Yânî,
bu
insanlar gericidirler...
Meselâ,
Amerika Birleşik Devletleri’nde de
fundamantalizm vardır. Onlar da siyâsette
gericidirler7.”
Memleketimizde
1930‟lu yıllara dönme özlemi içinde olanlar,
yâni
günümüzdeki
İnönü zihniyetliler de,
bu
târife göre,
Yeni Türkiye‟deki
gerçek
gericilerdir.
Demokrasiyi
beyin yıkama, reklâm, propaganda ve
kamuoyu oluşturulmasındaki
aşırılıklardan korumak;
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yanlışa yönelmemek,
sihirli, entrikalı, yanıltıcı davranışların etkisinde
kalmamak için,
“ilmin ışığı altında“ prensibi gereğince
insanların
fert fert
mânevî ve iç donanımlarının
sağlam olarak
kurulması
gerekir.
Çünkü
bilgisiz ve ilkesiz insanlar,
maddî ve mânevî çıkar sağlama uğruna,
kolayca
aldatılabilmektedirler.
İnsanların
bilgisizliğinden faydalanarak
Türkiyemiz`de
yaygarası yapılan ve
şu sıralarda
âdetâ
bir can simidi olarak kullanılan,
beyin yıkamaya ilişkin
terim veyâ
kavramlardan
bir tânesi de lâikliktir.
Bu
kelimeyi hâlâ anlamış değilim.
Bundan,
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meselâ Anadolumuz’un her hangi bir köyündeki
vatandaşlarımız
acabâ
ne anlıyorlar?
Benim asıl ölçüm bu?
Anayasada’da
lâiklik
yazılı olarak tanımlanmamıştır.
Bu yüzden herkes
lâikliği
kendi anladığı biçimde
târif etmektedir.
Prof. Amiran Kutkan Bilgiseven’in,
“Din Sosyolojisi” kitabında
lâiklik
şöyle yorumlanmaktadır:
"İslâmiyet’in
lâikliği teşvik eden
özü
anlaşılamamıştır.”
“Mevlânâ da
hukûkun hem dinî, hem dünyevî olmasını savunmuştur...”
“Ne yazık ki,
biz
lâikliği bir ayırım prensibi olarak almışız ve
onun
birleştirici
özünü
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ihmal etmişizdir."
"İslâm Peygamberi‟nin koyduğu
Medine Site Devleti Anayasası’nın
25. maddesi,
„Beni-Avf Yahûdileri’,
mü`minlerle birlikte bir ümmet teşkil ederler.”
“Yahûdiler‟in dinleri kendilerinin, mü’minlerin dinleri
kendilerinindir`
hükmünü
veriyor.”
“Bu hüküm
lâikliğin asıl târifine uymaktadır8."
Tanımla sınırı çizilmeyen
bir
kavram,
baskı aracı olarak kullanılmaya
çok uygundur ve
bir
silâh gibi
kullanılabilmektedir.
Geçen
80-100 yıllık süre içinde
yapılan da
ancak bu olmuştur.
Bunun
böyle olduğunu
herkesin
bilmesine rağmen,
8

Kabaklı, A., Gün Işığında, Türkiye Gazetesi, 19 Mart 1993.

7

bunun
insanlarımız üzerinde
hâlâ
bir
baskı aracı olarak
kullanılmasına müsaade edilmesini de,
bir türlü
anlamak mümkün değildir.
Halihâzırda
tavsiyem odur ki
lâiklik,
gericilik ve benzeri kavramların tanımları yapılıp
sınırları çizilmelidir ki,
insanlarımız
önlerini görebilsinler ve
geçmişte olduğu gibi,
tekrar
içimizdeki
asıl ve gerçek gericilerin,
hışmına
uğramasınlar1.
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