1. Din Bireyi Esas Alır
Din, bu sorumlukları insana öğretir ve bireyi esas alır. Din, insanı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmayı
amaçlar. Bunun için bireye yönelik pek çok hüküm, emir ve öğüt içerir. Örneğin din, insandan verdiği sözleri yerine
getirmesini ister. İş ve davranışlarında dürüst olmasını emreder. Anne ve babaya saygılı davranmayı, alçak gönüllü
olmayı öğütler. Din bireylere, hırsızlık, iftira, dedikodu, kötü zan, hile gibi kötü davranışlardan da kaçınmalarını
emreder. Bununla ilgili olarak bir ayette “... Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından
çekiştirmesin...”(Hucurat/12) buyrulur.
Kutsal kitabımız Kur’an’da dinî emirlerin bireye yönelik olduğunu belirten ayetler yer almaktadır.
“... Hiçbir
suçlu başkasının suçunu yüklenemez...”(Enam/164), “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar.
Herkesin kazandığı (hayır) kendisine, yapacağı (şer) de kendisinedir…”(Bakara/286) mealindeki ayetler buna
örnektir. Bütün bunlar dinin insanı muhatap aldığını, bireye yönelik ilke ve hükümler içerdiğini ortaya koymaktadır.

2. Laikliği Doğuran Nedenler
Laiklik, dilimize Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Siyasi bir kavram olarak laiklik; din ve devlet işlerinin
birbirinden ayrı yürütülmesi, devletin tüm dinler karşısında yansız olması demektir.
Laiklik Hristiyanlığın hâkim olduğu Batı dünyasında büyük bir mücadele sonucunda ortaya çıkmıştır. Orta
Çağda Hristiyanlığın hâkim olduğu Avrupa ülkelerinde kilise her şeyi kendi nüfuzu altında tutuyordu. Günlük
hayattan bilimsel çalışmalara, felsefeden siyasete kadar hemen her şey kilisenin otoritesi altındaydı. Kilisenin yani
din adamlarının ortaya koyduğu görüşler tartışılmaz ve mutlak doğru kabul edilirdi. Kilise, Tanrı adına görüş
bildirme hak ve yetkisine sahipti. Din konusunda neyin doğru neyin yanlış olduğuna kilise karar verirdi. Din
adamları kilisenin uygulamalarına karşı çıkanları aforoz ediyordu. Halk; kilisenin baskı ve otoritesinden iyice
bunalmıştı. Bütün bu hususlar, kilisenin halk üzerindeki nüfuzunu, din adamlarının baskılarını ortadan kaldırmaya
yönelik çalışmaları artırdı ve laikliğin doğuşunda etkili oldu. 1789 Fransız Devrimi’yle birlikte laiklik, siyasi ve hukuki
bir kavram olarak kullanılmaya başlandı.
Ülkemizde Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte laiklik ilkesi benimsendi ve bu ilke, 1937’de Anayasa’mızdaki yerini
aldı. Devletimizin temel ilkelerinden biri hâline geldi.

3. Laik Devlet
Laiklik devletimizin temel niteliklerinden biridir. Bu durum Anayasa’mızın ikinci maddesinde şöyle ifade edilir:
“Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde,
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devletidir.” T. C. Anayasası Madde 2
Laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes istediği dine inanmakta serbesttir. Her
birey düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Devletimiz tüm vatandaşlara eşit mesafededir. Atatürk
bununla ilgili olarak bir sözünde, “Türk devleti laiktir. Her yetişkin dinini seçmekte serbesttir. demiştir.
Atatürk, taassubun temelinde bilgisizliğin olduğunu belirtir ve bunun ortadan kaldırılması için halkın
aydınlatılması gerektiğini savunur. O bu durumu bir sözünde şöyle ifade eder: “Taassup cahilliğe dayanır. Bundan
dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener. O hâlde halkı aydınlatmak gerekir.”

4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
Laiklik ilkesine göre her insan istediği dine inanmak ve ibadetlerini serbestçe yerine getirmekte özgürdür. Din
ve vicdan özgürlüğü laikliğin bir gereğidir. Atatürk bunu bir sözünde şöyle ifade etmiştir: “Laiklik yalnız din ve dünya
işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Tüm vatandaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”
Atatürk inanç ve ibadet hürriyeti ile ilgili olarak başka bir sözünde de “Türkiye Cumhuriyeti’nde, her yetişkin
dinini seçmekte hür olduğu gibi belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır... demiştir.
Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmıştır. Bu durum Anayasa’mızın yirmi
dördüncü maddesinde şöyle belirtilmiştir: “Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete,
dinî ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.”
Laiklik,

5. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
Atatürk’ün laiklik anlayışı iki esasa dayanmaktadır. Bunlardan biri din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması,
diğeri de din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alınmasıdır. Din bir vicdan meselesidir. Herkes inancında
özgürdür ve hiç kimse bir başkasına din konusunda baskı yapamaz. O, bu konuyla ilgili bir sözünde şöyle der: “Din
bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir…”
Atatürk, laikliği dinsizlik olarak görenlere karşı çıkmıştır. Bu düşüncenin yanlış olduğunu bir sözünde şöyle ifade
etmiştir: “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek
dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir...”

