
ilimize Arapçadan geçmiş bir kelime olan istismar; bir şeyi işlet-
mek, meyvesini almak; menfaat sağlamak, bir kimse ya da zümre-
nin iyi niyet ve hareketini kötüye kullanmak; sömürmek

anlamlarına gelmektedir.1

Kelimeye yüklenen manalardan anlaşılacağı üzere istismar, istismara
konu olan şeye, yapılış amacına ve sonuçlarına göre hem olumlu hem de
olumsuz bir eylemin adı olabilmektedir. Aynı zamanda ahlâkî bir kusur sa-
yılan olumsuz manadaki istismarın özel bir biçimi de din istismarıdır.

Bir değer istismarı türü olarak din istismarı ise; dini suiistimal etme,
dini kullanma, din sömürüsü yapma, dini menfaati için kullanma, dini asıl
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Din İstismarı Üzerine

ÖÖZZEETT  Toplumumuzda geçmişten günümüze, bazen dindarlar, genellikle de dindar olmayan ya da
dine soğuk bakan kesimler tarafından sıkça dillendirilen bir din istismarı suçlaması sürüp gitmektedir.
Ancak, ahlâkî, siyasî ve hukukî yargıların hareket noktasını teşkil eden bu kavramın, hangi somut
davranışları ifade ettiği konusu açıklığa kavuşmamıştır. Bu yazımızda, gerçekte istismar ve onun özel
bir türünü teşkil eden din istismarı nedir? Din istismarına zemin hazırlayan bireysel, sosyal ve siyasal
sebepler nelerdir? Kişi ya da gruplar dini nasıl ve niçin istismar ederler? Bu istismar türünde din,
hangi amaçlara alet edilmektedir? İstismar edilen dinî değerler nelerdir? Daha çok dindarlar mı yoksa
din karşıtları mı din istismarı yaparlar? Bizzat din istismarı kavramının kendisi, bir istismar konusu
yapılabilir mi? Bir başka ifadeyle din istismarı suçlaması, dindarlar üzerinde bir baskı unsuru olarak
kullanılabilir mi? vb. sorulara, yaşanan hayata dair müşahedelerimize dayanarak cevap ararken,
geçmişten günümüze İslâm dünyasında yaşanmış somut istismar olaylarına da işaret edeceğiz.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İstismar; din istismarı; din istismarının istismarı

AABBSS  TTRRAACCTT  Many people claim that religious individuals and groups misuse even abuse reli-
gion.Although  religious people have always been accused of abusing religion, it is not clear that
what  sort of behaviors considered as  the misuse of religion in concrete level.We want to deal with
the following questions in this paper: What is really the misuse of religion?What are individual, so-
cial and political background of the misuse of religion?Why do people misuse religion?Why do ir-
religious people use the concept of the misuse of religion against religious people?In the light of
practical examples, we aim to analyze  the concept of the misuse of religion in this paper.

KKeeyy  WWoorrddss::  Misuse; the misuse of religion; the abuse of religious abusing
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mak sat la rı nın dı şın da kul lan ma, di ne, dinî inanç ve
duy gu la ra hak sız çı kar el de et mek ama cıy la atıf ta
bu lun ma, di ni bir şeye alet et me, dinî de ğer le ri kul-
la na rak top lum dan maddî ve ya ma nevî çı kar sağ-
la ma, Al lah ’ın adı nı kul la na rak çı kar el de et mek
gi bi an lam lar da kul la nıl mak ta dır.2

Din, in sa nın mut lu lu ğu için gön de ril di ği ne gö -
re, bi rey ya da top lum ola rak in sa nın, on dan gön-
de ri liş ga ye si ne uy gun ola rak ya rar lan ma sı,
din dar ca ya şa ma nın se me re si ni al ma sı, di nin biz-
zat ken di ama cı dır. Ya ni din in san için dir, in sa nın
ya ra rı na ola rak gön de ril miş tir. İnsa na maddî, ma -
nevî, dün yevî, uh revî, sos yal, psi ko lo jik vb. pek çok
fay da lar sağ lar. Ni te kim prag ma tik bir yak la şım la
in san ha ya tı na et ki le ri açı sın dan ba kıl dı ğın da, di -
nin, ha ya tın sür dü rül me sin de iti ci bir güç ol du ğu,
in san ha ya tı nın da ha iyi ya şan ma sı ve bi re yin ruh
sağ lı ğı, ki şi lik ve sos yal ge li şi mi açı sın dan fay da lı
ol du ğu; ha ya ta ve olay la ra da ir sun du ğu an lam çer-
çe ve si, gün lük ha yat ta kar şı la şı lan zor luk lar la ba şa
çık ma ko nu sun da ver di ği ve ye ri ni baş ka hiç bir
şeyin tu ta ma ya ca ğı mu az zam des tek do la yı sıy la, in-
sa nın ona muh taç ol du ğu söy le ne bi lir.

Bi na e na leyh bi re yin, biz zat di nin de he def ola-
rak or ta ya ko yup teş vik et ti ği Al lah ’ın rı za sı nı ka-
za na rak dün ya ve âhi ret sa a de ti ne eriş mek, ru hen
ve be de nen sağ lık lı, ken di si, çev re si ve Rab biy le
uyum lu ve ba rı şık iyi bir mü’ min, kâmil bir in san
ol mak vb amaç la ra yö ne lik ola rak din den ya rar sağ-
la ma sı, ga yet ta bi i hat ta ge rek li dir. Bu amaç la ra yö-
ne lik ola rak din den ya rar lan mak bir din is tis ma rı
de ğil dir.

Din is tis ma rı ya da din sö mü rü sün den mak sat,
ki şi nin din dar lı ğı nı, din dar ca ya şa ma nın amaç la rı
dı şın da ki dün ya lık men fa at le re alet et me si dir. Ya
da ger çek te din dar ol ma dı ğı hal de ki şi nin, dinî has-
sa si yet sa hi bi kim se le re ken di si ni din dar gös te re -
rek maddî, ma nevî, sos yal ve si yasî çı kar lar
sağ la ma yı amaç la yan dav ra nış la rı dır. Ya ni ki şi nin,
di ni, Al lah ta ra fın dan gön de ri liş ama cı nın dı şın da
ve din ta ra fın dan onay lan ma yan amaç la ra alet et-
me si bir din is tis ma rı dır.

Bu gün di li miz de yay gın ola rak, din ve ya baş -
ka her han gi bir de ğe rin, ola yın, ol gu nun, ki şi nin,
ob je nin is tis ma rı de nil di ğin de; o şeyin ken di ama-

cı nın dı şın da baş ka amaç la ra alet edil me si, kö tü ye
kul la nıl ma sı, sö mü rül me si kas te dil mek te dir. Ke li -
me nin olum lu yön de ki an la mı kay bol muş tur. Ya ni
is tis mar ke li me si da ha zi ya de, ‘ahlâkî, si yasî ve hu-
kukî yar gı la rın ha re ket nok ta sı nı teş kil eden, fa kat
han gi so mut dav ra nış la rı ifa de et ti ği ko nu su açık lı -
ğa ka vuş ma mış olum suz bir kav ram’3 ha li ne gel miş-
tir.

Ahlâkî söy lem de ise, is tis mar kav ra mı; bir ki-
şi nin iyi ni ye tin den, saf lı ğın dan, bil gi siz li ğin den is-
ti fa de ede rek ve bir ahlâkî de ğer ve ya top lum sal
ide a lin çe ki ci li ği ni kul la na rak, hak edil me miş bir
ya rar el de et mek an la mı na gel mek te dir. Bu ma na -
da ki is tis ma rın, sa hi bi için ahlâkî bir ku sur teş kil
et ti ği açık tır.4

Şu hal de ki şi ler, olay lar, ol gu lar, ob je ler, fi kir -
ler, ide o lo ji ler, din ler, mez hep ler, maddî ma nevî
her tür lü de ğer ler ye ri ne gö re is tis mar ko nu su ola-
bil mek te dir. Biz bu ya zı mız da, is tis ma rın hu su si bir
yö nü nü teş kil eden din is tis ma rın dan bah se de ce -
ğiz.

İstis ma ra ko nu ola bi le cek te mel top lum sal de-
ğer ler den bi ri si de hiç şüp he siz din ve din dar lık tır.
Hat ta din, is tis ma ra en mü sa it alan lar dan bi ri olup,
is tis mar cı lar için bir baş ka alan la kı yas la na ma ya -
cak de re ce de yük sek çı kar lar te min edi le bi le cek bir
is tis mar ko nu su dur. Bu yüz den dir ki, ta ri hin çe şit -
li dö nem le rin de ve çe şit li top lum lar da din ve din-
dar lık, en çok is tis mar edi len de ğer le rin ba şın da
gel miş; ge rek çı kar pe şin de ko şan tek tek bi rey ler
ve ge rek se ku rum lar, hep di ni ve din da rı is tis mar
edip sö mür me nin yol la rı nı ara mış la dır.

Din is tis ma rı nın nes ne si ya da bir baş ka de yiş -
le mağ dur la rı ge nel lik le din dar lar ol mak la bir lik -
te,5 iler le yen say fa lar da te mas edi le ce ği üze re,
ye ri ne gö re bir di ne inan mak la bir lik te di nin ge-
rek le ri ni ye ri ne ge tir me yen ler, din den uzak, di ne
so ğuk ve il gi siz olan lar, hat ta din kar şıt la rı da ola-
bil mek te dir.

Di nin is tis mar ko nu su ya pıl ma sı nın te me lin -
de ya tan se bep ler den bi ri hiç şüp he siz ki, di nin sa -
hip ol du ğu meş ru laş tır ma gü cün den ya rar la nıl mak
is te nil me si dir. Zi ra top lum sal de ğer ler içe ri sin de
mer kezî bir ko nu ma ve be lir le yi ci et ki ye sa hip olan
te mel bir de ğer ola rak din, hem de ğer üre te bil -
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mek te ve hem de di ğer de ğer le rin top lum ta ra fın -
dan ka bul le nil me sin de meş ru laş tır ma iş le vi gör-
mek te dir.6 Onun bu meş ru laş tır ma iş le vi,
bi rey le rin dav ra nış la rı nın top lum sal onay gör me si
açı sın dan da önem li dir. Bu nun için bi rey ler ye te -
rin ce din dar ol ma sa lar bi le, dav ra nış la rın sos yal
onay al ma sın da di nin re fe rans ka bul edil di ği din-
dar bir mu hit te dav ra nış la rı nı meş ru laş tır mak için
di ni re fe rans gös te re bi lir, onun meş ru laş tır ma iş le -
vin den ya rar lan ma yo lu na gi de bi lir ler.

Şu hal de din is tis ma rı dav ra nı şı nın zi hin sel ar -
ka pla nın da, di nin meş ru laş tır ma gü cün den ya rar -
lan ma dü şün ce si yat mak ta dır. Çün kü in san lar,
dav ra nış la rı nın meş ru lu ğu na yal nız ken di le ri inan-
mak la kal maz, baş ka la rı nı da bu na inan dır mak,
top lum ta ra fın dan onay lan mak is ter ler. Böy le ce
top lum ta ra fın dan ge nel ka bul gö ren din vb. de ğer-
le re gö re ha re ket et me nin ra hat lık ve gü ven li ği ni
his se der ler. Ki şi ya da grup la rın, di nin bu gü cü nü,
as lın da meş ru ol ma yan dav ra nış la rı nı meş ru laş tır -
mak için kul la na rak bi rey sel, top lum sal, eko no mik,
si yasî ve cin sel çı kar lar sağ la ma yo lu na git me le ri,
din is tis ma rı dır. Bu is tis mar, baş ka la rı nın as lın da
meş ru olan dav ra nış la rı nı, di ni kul la na rak gayr-ı
meş ru ilan et mek su re tiy le de ya pı la bi lir.7 As lın da
bu meş ru laş tır ma ça ba sı her iki şek liy le, ki şi nin
ken di emel le ri ne ulaş mak için dav ra nış la rı na dinî
bir kı lıf ara ma sın dan baş ka bir şey de ğil dir.

Din is tis ma rı gö rü nüş te, di nin ve din dar la rın
le hin de ve aley hin de ol mak üze re iki şekil de ya pı -
la bi lir, ama ger çek te o, her ha lü kar da di nin ve din-
dar la rın aley hi ne dir ve geç miş ten gü nü mü ze bu iki
şek liy le ya pı la gel miş tir. 

Bi rin ci si, da ha zi ya de din dar lık adı na ya pı lan
din is tis ma rı olup, di nin ve din dar lı ğın, di nin vaz
edi liş amaç la rı nın dı şın da kul la nıl ma sı ve di nin
meş ru gör me di ği he def le re alet edil me si dir. Bir
baş ka ifa dey le, bu is tis mar bi çi min de din dar lar di -
ni, bir amaç tan zi ya de, din dar ol ma nın ya da din dar
gö rün me nin ken di le ri ne sağ la ya ca ğı si yasî, sos yal,
eko no mik vb. fay da lar için araç ola rak gör mek te -
dir ler. All port, bu tür din dar la rı dış yö ne lim li din-
dar lar ola rak ni te le mek te dir. Ona gö re, iç yö ne lim li
din dar lar din le ri ni iç sel leş ti ren, di ni din ol du ğu
için ya şa ma ya de ğer gö ren, din le ri ni cid di ye alan,

onu kim lik le ri ile öz deş leş ti ren ger çek mü’ min ler
iken; dış yö ne lim li din dar lar ise, din le ri ni si yasî,
sos yal, eko no mik vb. amaç la rın ger çek leş me sin de
bir araç ola rak gör mek te dir ler.8 İkin ci de re ce din-
dar lık ola rak da ni te len di ri le bi le cek olan dış yö ne -
lim li din dar lık mo de li, hem di nin ak tü el de ğe ri ni
za yıf lat mak ta9 ve hem de din dar lık ima jı nı olum suz
yön de et ki le mek te dir.

Din dar bir in sa nın ha ya tın çe şit li alan la rı na
iliş kin tu tum ve dav ra nış la rı nın, onun dinî inanç-
la rı ta ra fın dan şekil len di ril me si, dinî bir renk ta şı -
ma sı ka dar ta bi i bir şey ola maz. Ki şi nin dinî
inanç la rı nın onun ha ya tın da söz, tu tum ve dav ra -
nış ola rak tezâhür et me si ya dır ga na cak bir şey ola-
ma dı ğı gi bi, ge rek li ve sağ lık lı bir du rum dur. An cak
bu ra da esas olan sa mi mi yet ve ihlâstır. Ki şi nin,
dün ya lık çı kar sağ la mak ama cıy la söz, tu tum ve
dav ra nış la rıy la, ken di si ni din dar ya da ger çek te ol-
du ğun dan da ha din dar gös ter me gay re ti içe ri si ne
gir me si hem riyâ ve hem de din is tis ma rı dır. “ Din-
dar in san lar, ken di le ri gi bi din dar in san la ra oy ve -
rir, din dar in san lar la alış-ve riş yap ma yı ter cih eder,
din dar bir kim se ile ev len mek is ter, din dar la rı gö -
rüp gö ze tir, ze kat ve sa da ka sı nı din dar kim se le re
ver me yi ter cih eder, din dar la ra iş ve rir, on la ra da -
ha yük sek de ğer ve sta tü at fe der ler. O hal de ben de
on la rın bu eği li min den ya rar lan mak için da ha din-
dar bir gö rün tü ver me li yi m” dü şün ce siy le ya pı lan
her dav ra nış, bir din is tis ma rı ve riyâdır. Bu nu ya -
pan kim se ler şu ya da bu dü zey de ger çek ten din-
dar da ola bi lir ler. Di ne il gi siz, din den uzak, din
kar şı tı da ola bi lir ler. Bu ra da esas olan, din da rın ger-
çek te ol du ğun dan da ha din dar gö rün me si; ger çek -
ten sı kı din dar ola nın da din dar lı ğı nı çı kar
ama cıy la da ha gö rü nür ha le ge tir me si; din dar ol-
ma ya nın ise, ay nı amaç la din dar mış gi bi gö rün me -
si dir. Böy le olun ca din is tis ma rı nın bo yut la rı,
riyâdan al dat ma ve sah tekârlı ğa ka dar uza na bil -
mek te dir.

Ki şi ya da ku rum la rın, ken di dav ra nış la rı nı di -
nin meş ru laş tır ma gü cü nü kul la na rak meş ru gös-
ter mek su re tiy le çı kar sağ la ma yo lu na git me le ri de
sık ça gö rü len bir din is tis ma rı bi çi mi dir. Bu tür is-
tis mar lar da da ha çok ti carî, si yasî ve sos yal çı kar lar
gö ze til mek te dir. İnsan la rın ço ğun lu ğu nun din dar
ol du ğu mu hit ler de din, tu tum ve dav ra nış la ra yön
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ve ren çok önem li bir de ğer, din dar lık da en baş ta
ge len de ğer len dir me kıs ta sı dır. Her tür lü de ğer ve
bu de ğer le re kar şı bes le nen inanç, bağ lı lık, tes li mi -
yet, gü ven, adan mış lık vb. sa mi mi duy gu lar, kö tü
ni yet li ve çı kar cı in san lar için bir is tis mar ko nu su
ola bi lir. 

Din is tis ma rı nın din den ve din dar dan ya na gö-
rü ne rek ya pı lan bu tü rü ne ya şa nan ha yat tan da ha
so mut ör nek ler ver mek ge re kir se, me se la, âhir za-
man da ge le cek bir Meh di inan cı nın yay gın ola rak
be nim sen di ği ve din dar la rın Meh di bek len ti si için -
de ol du ğu bir Müs lü man top lum da, bir ta kım çı kar
he sap la rıy la ki şi nin Meh di lik id di a sıy la ya da ahir
za man da ge le cek bir Me sih inan cı nın bu lun du ğu
ve din dar la rın Me sih bek len ti si için de ol du ğu bir
Hı ris ti yan top lum da Me sih lik id di a sıy la or ta ya çık-
ma sı (ya hut bu nu ima et me si), geç miş te ve gü nü -
müz de sık ça tek rar la nan bir din is tis ma rı ör ne ği dir.
Ay nı şekil de ba zı kim se ler ken di le ri ne ve ya ön der-
le ri ne pey gam ber lik, mü ced did lik,10 be di’ lik,11 ku-
tub luk,12 mür şid lik vb. sı fat lar ya kış tı ra rak da bu
tür den bir is tis mar yo lu na gi de bil mek te dir ler. Din-
dar la rın ken di sin den alış-ve riş yap ma la rı nı, ken di -
si ne oy ver me le ri ni sağ la mak, din dar lar ka tın da
iti bar ve sta tü sa hi bi ola bil mek, din dar bir ai le nin
kı zı ya da oğ luy la ev le ne bil mek, işe gir mek ve işin -
de yük sel mek vb. amaç lar la bir kim se nin ken di ni
din dar ya da ol du ğun dan da ha din dar gös ter me ye
ça lış ma sı, bi rer din is tis ma rı dır. Din dar in san la rın
şefkât, mer ha met, ha yır se ver lik duy gu la rın dan ya-
rar lan mak üze re tür lü du a lar la di len ci lik yap mak,
dinî ku rum la rın adı nı kul la na rak pa ra top la mak bi -
rer din is tis ma rı dır. Sa mi mi ol ma dı ğı ve ger çek leş -
tir me ama cı bu lun ma dı ğı ya hut bu nu
ger çek leş tir me ye güç ye ti re me ye ce ği ni bil di ği hal -
de, din dar ke sim le rin oy la rı nı ala bil mek için, din
eği ti mi ala nın da ki bas kı ve kı sıt la ma la rı kal dır mak
ve dinî öz gür lük le ri ge niş let mek ya da bu ko nu da
bas kı cı uy gu la ma la ra son ver mek gi bi, di nin ve
din dar la rın le hi ne ola cak va at ler de bu lu nan bir si-
yasî par ti, din is tis ma rı yap mış olur. Ger çek te na -
maz kıl ma dı ğı hal de, se çim ça lış ma la rı es na sın da
seç men le re din dar gö rü ne rek oy la rı nı al mak ama-
cıy la na maz kı lan ki şi, di ni is tis mar et miş olur. Yıl
bo yun ca yap tı ğı ya yın lar la di ni ve din dar la rı aşa-
ğı la yan, dinî ve ah lakî de ğer le ri aşın dı ran, dış la yan,

kü çüm se yen, de je ne re eden, ama Ra ma zan ayı ge-
lin ce de if tar ve sa hur prog ram la rı dü zen le ye rek
rey tin gi ni ar tır mak su re tiy le rek lam pas ta sın dan
da ha bü yük bir pay kap ma yı amaç la yan TV ka na -
lı, din is tis ma rı ya da bir baş ka de yiş le din ti ca re ti
yap mak ta dır. Di ni ret ve inkâr et me se ler bi le top-
lu mun ma nevî de ğer le ri ve di ni ne ya ban cı laş mış,
on lar la ba rı şık ol ma yan, hat ta ye ri ne gö re on la ra
kar şı düş man ca bir ta vır için de ol duk la rı in ti ba ı
uyan dı ran ki şi ve ku rum la rın, Müs lü man la rın dinî
duy gu la rı nın coş tu ğu ve da ha ha yır se ver ol duk la rı
Ra ma zan ayın da, on la rın zekât ve fit re le rin den pay
al ma ça ba la rı, Kur ban Bay ra mı’n da kur ban de ri le -
ri ne ta lip ol ma la rı bir din is tis ma rı ve ti ca re ti dir.
Bir tıp dok to ru nun, dinî kav ram la rı faz la te laf fuz
et mek su re tiy le ken di si ne din dar bir gö rü nüm ve-
re rek di ni ve ay nı za man da dok tor luk sta tü sü nü de
kul la na rak ba zı şifa lı bit ki le ri pi ya sa de ğe ri nin kat
kat üs tün de sat ma sı, çok açık bir bi çim de hem di -
nin hem de dok tor luk mes le ği nin is tis mar edil me -
si de mek tir. Bu gü nün şart la rın da hiç ge rek
ol ma dı ğı hal de, be le di ye ye pa ra ka zan dır mak ama-
cıy la Ra ma zan da ma hal le ler de da vul çal ma işi ni
iha le eden ye rel yö ne ti ci de, ken di si oruç tut ma dı -
ğı hal de sırf pa ra ka zan mak için da vul ça la rak in-
san la rı ra hat sız eden da vul cu da din is tis ma rı
yap mak ta dır. Hat ta da ha ile ri gi de rek sırf hal kın
yük se len dinî duy gu la rın dan is ti fa de ede rek gö nül-
le ri ni fet het mek ve bu nu bir son ra ki ye rel se çim -
ler de oya tah vil et mek ama cıy la Ra ma zan
et kin lik le ri dü zen le yen bir be le di ye baş ka nı nın da
din is tis ma rı yap mak ta ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Bir
be le di ye baş ka nı nın te miz lik hiz me ti sun du ğu bü -
tün ca mi le ri nin du var la rı na “Bu ca mi in te miz li ği
fa lan ca be le di ye baş kan lı ğı ta ra fın dan yap tı rıl mak -
ta dı r” di ye ta be la as tır ma sı nın ama cı, ma be de, din-
dar la ra do la yı sıy la di ne ya pı lan hiz me ti oya tah vil
et mek tir. Bu amaç la ya pı lan ca mi hiz me ti ise; ih-
lâsla ya pıl mış bir ha yır amel de ğil, din is tis ma rı dır.
Din is tis ma rı dav ra nı şı nın en ba riz özel li ği, din dar-
lık dav ra nı şı nın çı kar amaç lı ola rak ya pıl ma sı dır.
Bu ama cın ger çek leş me si için de, bu gi bi dav ra nış -
la rın baş ka la rı ta ra fın dan gö rül me si, şayet gö rül -
mü yor sa rek lam yo luy la gös te ril me si için özel ça ba
har can ma sı ge rek mek te dir. Ya ni bu ra da çı kar sağ-
la ma ama cı ve riyâ ön plan da dır. 
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Han gi dav ra nı şın din is tis ma rı sa yı la ca ğı ko-
nu sun da be lir le yi ci (kri tik) fak tör ni yet tir. Çün kü
in san la rın dav ra nış la rı nı de ğer len di rip bir yar gı ya
va rır ken, on la rı bir ne de ne da yan dı rı rız. Bu ne den,
ki şi nin dav ra nı şıy la ger çek leş tir mek is te di ği ni yet -
tir. Ni yet le ri gör mez den ge lip sa de ce dav ra nı şın so-
nuç la rı na ba ka rak, ki şi le ri din is tis ma rı ile
suç la mak doğ ru de ğil dir. Din is tis ma rı nın var lı ğın -
dan bah se de bil me miz için, is tis mar için ya pıl dı ğı -
nı dü şün dü ğü müz dav ra nı şı iş le yen kim se nin
ni ye ti ne ve onu bu dav ra nı şa sevk eden sâik le re
bak ma mız ge re kir. Dinî inanç ve de ğer le re ya pı lan
atıf la rı, ki şi den söz, tu tum, dav ra nış, iba det vb. ola-
rak sa dır olan her tür lü tezâhü rü din is tis ma rı ola-
rak ni te len di re bil me miz için, bun la rın özel lik le ve
bi linç li ola rak hak sız men fa at el de et mek ga ye siy -
le ya pıl dı ğın dan emin ol ma mız ge re kir.13 Ak si hal -
de din is tis ma rı suç la ma sı nın biz zat ken di si nin,
din dar la rı din is tis ma rı ile suç la mak su re tiy le on-
la rı din le ri ni ya şa mak tan, ona sa hip çık mak tan alı-
ko ya rak çı kar sağ la ma ama cı na yö ne lik ola rak
ya pı lan bir din is tis ma rı ol ma ih ti ma li göz den uzak
tu tul ma ma lı dır. Bi na e na leyh hiç bir dün ya lık çı kar
gö zet mek si zin di ni nin ge rek le ri ni ek sik siz ya şa dı -
ğı, di ni ne ve din daş la rı na hür met ve hiz met et ti ği,
di ni ni öğ re nip öğ ret ti ği için, sa mi mi din dar in san -
la rı din is tis mar cı sı ilan et me ye hiç kim se nin hak -
kı yok tur. Din dar in san la rın ço ğun luk ta ol du ğu bir
mu hit te, ken di si nin böy le bir amaç ve bek len ti si
ol ma dı ğı hal de, sırf sa mi mi bir din dar ol du ğu ve bu
özel li ğiy le in san la rın gü ve ni ni ka zan dı ğı için, hal-
kın alış-ve riş için ken di si ni ter cih et ti ği bir es na fı,
na sıl din is tis ma rıy la suç la ya bi li riz?

Din is tis ma rı tek tek bi rey ler ta ra fın dan ya pı -
la bi le ce ği gi bi, grup lar ve ku rum lar ta ra fın dan da
ya pı la bi lir. Zi ra di ni kul la na rak el de edi le cek men-
fa at ler ki şi sel ola bi le ce ği gi bi ku rum sal da ola bi lir.
Ya ni dinî grup ve ce ma at ler, din dı şı grup lar, si yasî
par ti ler, dev let ler ve dev le tin or gan la rı da din is tis -
ma rı ya pa bi lir ler. Me se la, “si yasî ik ti da rın ve ya
dev le tin var lı ğı nın sü rek li lik ka zan ma sı, top lum
ka tın da ki meş ru i ye ti nin de vam lı lı ğı na bağ lı dı r”.14

Top lum nez din de meş ru laş tır ma iş le vi gö ren en
güç lü de ğer ise din dir.15 Böy le olun ca top lu mu yö-
ne ten ler, di nin meş ru laş tır ma iş le vin den di nin
amaç la rı doğ rul tu sun da ya rar la na bi le cek le ri gi bi,

bu nu is tis mar da ede bi lir ler. Mil let le ri yö ne ten le -
rin top lum da bir lik, be ra ber lik, yar dım laş ma, da-
ya nış ma, sev gi ve hoş gö rü or ta mı oluş tur mak,
hu zur ve gü ve ni sağ la mak, su çu ön le mek, çev re yi
ko ru mak, ta sar ru fu teş vik et mek gi bi di nin de vaz
edi liş ga ye si ne uy gun amaç lar la din den fay da lan -
ma la rı, di nen onay la nan ye rin de bir dav ra nış ve
hal ka hiz met iken; her tür lü ic ra at la rı na meş ru i yet
ka zan dır mak, hal kı da ha ko lay yö ne ti lir ve ita atkâr
kıl mak, ken di hü küm ran lık la rı nı ve im ti yaz lı ko-
num la rı nı de vam et tir mek,16 si yasî oto ri te yi el de
et me ya da Müs lü man la rı yö net me hak kı nı bel li bir
soy ya da mez he bin te ke li ne al ma17 vb. amaç la ra
di ni alet et mek olum suz bir dav ra nış ve çir kin bir
din is tis ma rı dır.

Ma a le sef di nin si yasî çı kar amaç lı ola rak is tis -
mar edil me si, dört ha li fe dö ne mi ni mü te a kip he -
men baş la mış ve o gün den bu ya na baş ta yö ne ti mi
el de et me, de vam et tir me, ik ti da rı ve onun ic ra at -
la rı nı meş ru laş tır ma gi bi amaç la ra yö ne lik ola rak
de ği şik şekil ler de de vam ede gel miş tir. Bu tür is tis -
ma rın en ile ri şek li dev le ti yö ne ten le rin, ken di le ri -
ni Al lah ’ın yer yü zün de ki tem sil ci si ola rak gö rüp,
ken di le ri ne ita a ti Al lah ’a ita at, ken di le ri ne is ya nı
da Al lah ’a is yan ola rak gös ter me le ri dir. Ku rum lar
ta ra fın dan ya pı lan din is tis ma rı nın se be bi yet ver di -
ği za rar la rın, bi rey ler ta ra fın dan ya pı lan mün fe rit
is tis mar dan çok da ha bü yük ola ca ğı da âşikârdır.
Din is tis ma rı nın ku rum lar ta ra fın dan ya pıl ma sı de-
nin ce, ak la ön ce lik le dinî grup lar ve si yasî par ti ler
gel mek te dir.

Ye ri gel miş ken gü nü müz Tür ki ye’ sin de dinî
öz gür lük le rin kı sıt lan ma sı ve bu kı sıt la ma la rın ola-
ğa nüs tü dö nem ler de da ha da art ma sı nın, di nin si-
yasî çı kar sağ la ma ama cıy la hem din den ya na ta vır
alan lar ve hem de di ne ve din dar la ra kar şı olum suz
ta vır için de olan lar ta ra fın dan is tis mar ko nu su edil-
me si ne ze min ha zır la dı ğı nı söy le me miz ge re kir.
Böy le bir or tam da top lu mun din dar ke sim le ri, dinî
ha yat ta ki bas kı la rı kal dır ma ya yö ne lik va at ler de
bu lu nan si yasî par ti le re te vec cüh gös te rir ken; di ne
so ğuk, il gi siz, din den uzak ve  din kar şıt la rı ile fark -
lı din ya da mez hep men sup la rı ise, dinî ha yat üze-
rin de ki bas kı la rın de va mın dan ya na olan sta tü ko cu
si yasî par ti le re yö ne le bi lir ler. Böy le olun ca dinî ha-
ya ta ya sak lar ge tir mek, her iki si yasî yö ne li me
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men sup par ti ler için din is tis ma rı ze mi ni nin oluş-
tu rul ma sı de mek tir. 

Şu bir ger çek ki, in san la rın ha ya tın çe şit li alan-
la rı na iliş kin tu tum ve ter cih le ri ni be lir le me le rin -
de et ki li olan te mel de ğer ler den bi ri din dir. Zi ra
her tu tum ve dav ra nı şın il gi li ol du ğu bir de ğer sa-
ha sı var dır; her de ğer ken di siy le il gi li tu tum ve
dav ra nış la ra, do lay lı sıy la ter cih le re yön ve rir. En
te mel de ğer olan din ise, ha ya tın he men her ala-
nıy la il gi li dir. Bu nun ta bi i bir so nu cu ola rak bi rey -
le rin din dar olup ol ma ma la rı, di ne bağ lı lık ve dinî
pra tik le ri ger çek leş tir me dü zey le ri, di ni al gı la ma
bi çim le ri, hat ta din ve mez hep men su bi yet le ri, pek
çok alan da ol du ğu gi bi, on la rın si yasî tu tum, dav ra-
nış ve ter cih le ri üze rin de de be lir le yi ci rol oy nar.18

Ni te kim eği tim dü ze yi, cin si yet ve din dar lı ğın,
Türk seç men le rin si yasî par ti ter cih le rin de rol oy-
na yan en et ki li de ğiş ken ler ol du ğu gö rü şü nü te yit
eden araş tır ma lar var dır.19 Bu nun için dir ki, dinî
has sa si yet sa hi bi in san la rın si yasî ter cih le rin de,
par ti ya da aday la rın din dar olup ol ma ma la rı, di ne,
din da ra ve dinî ku rum la ra kar şı ge liş tir dik le ri
olum lu-olum suz dü şün ce, tu tum ve dav ra nış la rı -
nın et ki li ol ma sı ga yet ta bi i dir. Bu yüz den ne top-
lum ve ne de on la rın te vec cüh gös ter di ği aday ve ya
si yasî par ti ler suç la na maz. An cak, bir aday ya da
par ti, ken di si ni ger çek te ol du ğun dan da ha din dar,
din den ve din dar lar dan ya na gös ter mek su re tiy le,
top lu mun dinî duy gu la rı nı oya tah vil et mek üze re
araç ola rak kul la nır sa, bu, si yasî çı kar amaç lı bir din
is tis ma rı dır. Yok sa dinî ve ci be le ri ni ye ri ne ge ti ren
sa mi mi din dar bir bi rey, si ya se te gir di ği için din-
dar ol mak tan vaz ge çe cek de ğil dir. Di ni ve ken di si -
nin din dar olu şu nu, din dar la rın dinî duy gu la rı nı
oya tah vil et mek ya da el de et ti ği si yasî ko nu mu nu
de vam et tir mek, si yasî ic ra at la rı nı meş ru laş tır mak
gi bi si yasî çı kar la rı na alet et me dik çe,  kim se nin,
onu din is tis ma rı ile suç la ma ya hak kı yok tur. Ak si
hal de bu nun, din is tis ma rı kav ra mı nın biz zat ken-
di si ni is tis mar ede rek, din dar in san la rı si ya se tin dı-
şı na it mek, si yasî ra kip le ri tas fi ye et mek ve
din da rın şah sın da din düş man lı ğı yap mak vb.
amaç la ra ma tuf bir ey lem ola bi le ce ği nin dik ka te
alın ma sı ge re kir.

Top lu mu muz da ta ri kat, ce ma at vb dinî grup-
lar, dinî ve sos yal ha yat ta pek çok ya rar lı iş lev ler

gör dü ğü gi bi, el bet te bun lar ara sın da di ni is tis mar
eden ler de var dır. Saf ve te miz dinî duy gu lar la ken-
di si ne gü ve nip bağ la nan in san la rı is tis mar ede rek
eko no mik, sos yal, si ya si, cin sel çı kar lar sağ la ma yo-
lu na gi den dinî grup olu şum la rı az da ol sa gö rü le -
bil mek te dir. Bu tür dav ra nış lar için de olan lar, bir
yan dan ken di le ri ne ta bi olan la rı çok yön lü ola rak
is tis mar eder ken; bir yan dan da top lum da ki din ve
din dar ima jı nı olum suz yön de et ki le mek te ve mo-
dern dün ya da sos yal ha ya tın bir ge re ği olup ya rar -
lı hiz met le re ve si le olan dinî grup la ra kar şı
top lum da olum suz bir tu tum oluş ma sı na ze min ha-
zır la mak ta dır lar.

Öte yan dan bir de ğer ola rak di nin biz zat ken-
di si ve din dar la rın duy gu ve dü şün ce le ri ka dar, ca -
mi, dinî eği tim ve ren okul lar, Kur’ân Kur su,
Di ya net İş leri Baş kan lı ğı vb. dinî ku rum lar; müf-
tü lük, va iz lik, imam lık, mü ez zin lik gi bi dinî sta tü
ve ko num lar la bun la rı iş gal eden ki şi ler; ba şör tü -
sü, ta kun ya, sec ca de, tes bih gi bi ob je ler ve ni ha yet
dinî sem bol ler, şiar lar (şe’âir-i di niy ye), ke li me ve
kav ram lar is tis mar ko nu su ola bi lir.

Bu ra da ye ri gel miş ken bir de din ada mı, din
gö rev li si, din bil gi ni vb. ad lar la anı lan kim se le rin
de din is tis ma rı ya pa bi le ce ği ni, hat ta ya pan la rın ol-
du ğu nu söy le me li yiz. Her mes lek gru bun da mes-
lekî sta tü sü nün ken di si ne ver di ği yet ki yi,
say gın lı ğı, gü ve ni is tis mar eden ler ola bi le ce ği gi bi,
az da ol sa bu mes lek gru bun da da din dar la rın di ne
ve din ada mı na kar şı bes le di ği sa mi mi duy gu la rı is-
tis mar ede rek pa ra, mev ki ve şöh re te tah vil eden-
le re rast la na bi lir. Biz bu ko nu da özel lik le şu hu su sa
dik kat çek mek is te riz: Aka de mik un van la rı nın
ken di le ri ne sağ la dı ğı pres tij den de güç ala rak, ön -
ce din ko nu sun da ge nel ka bul gör müş ve bi li nen -
le rin dı şın da, ço ğu kez ay kı rı bir şey ler söy le ye rek
dik kat le ri ken di üzer le ri ne çe ke rek po pü ler ol ma -
yı ba şa ran ba zı ila hi yat çı la rın, rey ting kay gı sıy la
he men üzer le ri ne at la yan TV ka nal la rın da sık sık
boy gös te re rek bir ta raf tar ve sem pa ti zan kit le si
oluş tur duk tan son ra, pi ya sa ya sür dük le ri ki tap lar,
çık tık la rı prog ram lar, ver dik le ri kon fe rans lar va sı -
ta sıy la ser vet le ri ne ser vet, şöh ret le ri ne şöh ret kat -
ma yo lu na git tik le ri, bu ser vet ve şöh ret ten
ya rar la na rak po li ti ka ya bi le atıl dık la rı gö rü le bil -
mek te dir. Bu ra da esas ga ye di ni yay ma, ya şat ma,
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hal kı din ko nu sun da ay dın lat ma ve böy le ce Al lah
rı za sı nı ka zan mak tan zi ya de pa ra, şöh ret ve ma kam
el de et mek tir. Ma a le sef top lu mu muz da böy le bir
din is tis ma rı az da ol sa var dır. Din dar in san lar, bu
gi bi in san la rın ger çek yü zü nü, her han gi bir ve si -
ley le dü zen le dik le ri dinî et kin lik le re, ken di le ri ni
ko nuş ma cı ola rak da vet et tik le rin de, is te dik le ri
yük sek üc ret ler le kar şı laş tık la rın da gö re bil mek te -
dir ler. Ger çek te ken di le ri de din dar ol mak la bir lik -
te, ay nı za man da ih ti ras la rı nın da esi ri olan bu gi bi
kim se le rin ye ri ne gö re, pa ra, mev ki, ma kam, şöh ret
ve iti bar ko nu sun da ki emel le ri ne ula şa bil mek için,
top lum da ya şan mak ta olan din dar lı ğı aşa ğı la yan,
onu ken di çı kar la rı na hiz met ede cek ya da en azın-
dan en gel ol ma ya cak şekil de dü zen le mek is te yen
ke sim le rin emel le ri ne hiz met ede cek tarz da bir din
ve din dar lık an la yı şı or ta ya koy ma gay re ti içi ne bi -
le gir dik le ri ni göz le mek müm kün dür. Bu nun için
geç miş ten gü nü mü ze ta kip edi len en et ki li yön tem,
Kur’ân âyet le ri ni, ha dis le ri ve din de ki ba zı de ğer
ve kav ram la rı, bir ta kım ki şi ya da grup la rın çı kar -
la rı na hiz met ede cek şekil de te vil ve yo ru ma ta bi
tu ta rak çı ka rım lar da bu lun mak tır.20

Din dar lık ve di ne hiz met kis ve si al tın da, biz-
zat din is tis ma rı nın ken di si bir is tis mar ko nu su ya-
pı la bi lir. Ni te kim ba zı kim se le rin ko nuş ma la rın da
ve ki tap la rın da ana te ma ola rak de vam lı din is tis -
ma rı ko nu su nu iş le ye rek po pü ler ol ma, si yasî ve
eko no mik çı kar sağ la ma vb. amaç la rı na ulaş mak is-
te dik le ri dik kat ler den kaç ma mak ta dır. Ki şi bu
amaç la, geç miş ten gü nü mü ze di nin hep is tis mar
ko nu su edil di ği ni ve ha len is tis mar edil mek te ol-
du ğu nu, di nin is tis mar ama cıy la yan lış yo rum lan -
dı ğı nı, ken di si nin bun dan bü yük ıstı rap
duy du ğu nu di le ge ti rir ken; as lın da di ni an la ma ve
ya şa ma adı na sa mi mi gay ret le ri ni or ta ya ko yan tüm
ki şi ve ku rum la rı gü ve nil mez ve is tis mar cı ilan et -
mek is te ye bi lir. Böy le ce o, açık ça ve ya zım nen
ken di si ni, di ni en iyi bi len, an la yan, bu ko nu da tek
sa mi mi ve gü ve ni lir kay nak ola rak su na bi lir. Bu gi -
bi kim se ler, di nin is tis mar edil me si ko nu sun da du-
yar lı dav ra nan sa mi mi din dar lar ve ya bil gi siz lik ve
il gi siz lik se be biy le din dar lık adı na ya pı lan her sa-
mi mi gay re tin is tis mar ol du ğu ze ha bı na ka pı lan lar
ya hut da di nin ve din dar la rın var lı ğın dan ra hat sız
olan ke sim ler ara sın da bir de re ce ye ka dar ka bul da

gö re bi lir ler. An cak, bel li bir dinî, fikrî, si yasî, sos-
yal, psi ko lo jik bi ri ki me sa hip olan ki şi ler, din is tis -
ma rı nın is tis ma rı nı ya pan la rın ger çek ni yet le ri ni
fark et mek te ge cik mez ler. Ni te kim ay nı za man da
şiir le de iş ti gal eden Ya kıt, bu ko nu da ki göz le mi ni,
bir ru ba i sin de şöy le di le ge ti ri yor:

“Bu gün di ni is tis mar edi yor la r” di ye rek
Ni ce ki tap lar te lif ey le di ler bi le rek
Gü nü müz de kö şe yi dö nen ler on lar ol du
Din is tis mar cı lı ğı nı is tis mar ede rek21

Şu hal de geç miş ten gü nü mü ze din ada mı, din
bil gi ni vb ola rak bi li nen ba zı kim se le rin özel lik le
din ve din dar la rın bas kı al tı na alın mak, dinî öz gür-
lük le rin kı sıt lan mak is te nil di ği dö nem le re rast la -
yan ve an la mak ta zor luk çek ti ği miz tu tum ve
dav ra nış la rı nı, bir de bu açı dan de ğer len dir mek ge-
re kir. Millî ve ma nevî de ğer le ri mi ze ya ban cı laş ma
teh li ke siy le kar şı kar şı ya bu lun du ğu muz gü nü -
müz de, her ko nu da ol du ğu gi bi din ala nın da da, ki-
şi sel çı kar he sap la rı yap mak sı zın sağ lam du ru şu nu
her hal ve şart ta mu ha fa za ede bil me ce sa re ti gös-
te ren sağ lam ka rak ter li din ve bi lim adam la rı na şid-
det le ih ti yaç duy du ğu muz bir ger çek tir.

İkin ci si di ni ve din dar la rı sü rek li ola rak top lu -
mun ta ma mı ve ya bir kıs mı için teh dit ve teh li ke
gi bi gös te re rek, in san la rın di ni ve din dar la rı, ken -
di var lık la rı nı, ha yat tarz la rı nı, öz gür lük le ri ni he -
def alan bir teh dit ve teh li ke ola rak al gı la ma la rı nı
sağ la yıp, top lum da kor ku ve pa nik ya rat tık tan son -
ra, ken di si ni ve ken di tem sil et ti ği ide o lo ji yi, mez-
he bi, par ti yi, züm re yi, bu teh di din pan ze hi ri ola rak
sun mak su re tiy le ya pı lan din is tis ma rı dır. Dinî teh-
dit al gı sı na da ya lı bu si yasî amaç lı din is tis ma rın da
is tis mar edi len şey, din ve din dar lar hak kın da özel
bir gay ret sarf edi le rek ya pay ola rak oluş tu ru lan
olum suz duy gu lar ve kay gı lar dır. Bi zim bu dav ra -
nı şa din is tis ma rı de me mi zin se be bi, bir tür din
üze rin den çı kar sağ la ma yön te mi ol ma sı, ana te ma-
sı nın din ol ma sı ve ya pan la rın ye ri gel di ğin de ken-
di le ri nin de din dar, hat ta ger çek din dar ve ya en
azın dan di ne say gı lı ol duk la rı nı söy le me le rin den -
dir. Din is tis ma rı nın bu bi çi mi, bi rey sel ola rak ya-
pıl dı ğın da bir ki şi ye si yasî ik bal te min et me yi;
ku rum sal ola rak ya pıl dı ğın da ise, bir par ti yi ik ti dar
et mek ya da ik ti da rı nı sü rek li kıl mak, si yasî ra kip -
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le ri ni tas fi ye et mek gi bi si yasî ve ide o lo jik amaç la -
rın ger çek leş me si ni he def le mek te dir. Ni te kim ya -
kın ta ri hi miz de, ge nel lik le din dar ol ma yan
ke sim ler ta ra fın dan yo ğun ola rak sür dü rü le gel miş
bu lu nan din is tis ma rı suç la ma la rı nın te mel he de -
fi nin, dinî öz gür lük le ri da ralt ma ve bu alan da ki öz-
gür lü lük le rin ge niş le til me sin den ya na ta vır alan ve
bu se bep le mil let ta ra fın dan tas vip edi len si yasî ra-
kip le rin tas fi ye edil me si ol du ğu söy le ne bi lir.22

Bu gi bi si ya si amaç lı din is tis mar la rı nın, sa de -
ce si yasî ra kip le ri de ğil, sa hip siz ve sa vu nu la maz bir
de ğer ha li ne ge tir mek su re tiy le biz zat di nin ken di -
si ni top lum sal ha yat tan tas fi ye et mek ya da hiç de-
ğil se et ki siz ha le ge tir mek ama cı na ma tuf
ola bi le ce ği de unu tul ma ma lı dır. 

Yi ne top lum ola rak mü şa he de et mek te yiz ki,
ay nı dinî inanç la ra ve ay nı ha yat tar zı na sa hip din-
dar lar, si yasî ter cih le ri ne gö re meş ru laş tı rı la bil -
mek te ya da meş ru i yet sı nır la rı dı şı na
iti le bil mek te dir ler. Ya ni, di nin si ya se te alet edil-
me sin den en çok ya kı nan lar ye ri gel di ğin de, pekâlâ
din is tis ma rı ya pa bil mek te; ken di le ri ni, ger çek ve
sağ lık lı din dar lı ğın kıs tas la rı nı be lir le me, din dar la -
rın ni yet le ri ni oku ma ve bu na bağ lı ola rak on la ra
meş ru i yet bel ge si ver me yet ki si ne sa hip en yük sek
oto ri te ola rak gö re bil mek te dir ler. El bet te bu ra da ki
meş ru i yet kıs ta sı, bel li bir ide o lo ji nin, par ti nin, si-
yasî ha re ke tin çı kar la rı na hiz met et mek tir.

Din is tis ma rı nın bu tü rün de, doğ ru dan di nin
ken di sin den zi ya de, di nin teh dit ve teh li ke ola rak
su nul ma sı so nu cun da ger çek le şen yan lış din ve
din dar lık al gı sı ve ima jı na da ya lı ola rak ge liş ti ri len
tu tum lar, kor ku lar, kay gı lar, en di şe ler ve ara yış lar
is tis mar edil mek te dir. Bu ra da is tis mar edi le cek
olan lar ge nel de, di ne bağ lı lı ğı za yıf olan, di ni tam
ola rak özüm se me miş, din hak kın da bil gi si ol ma yan
ya da di ne il gi siz, so ğuk ya hut din kar şı tı hat ta ye-
ri ne gö re din düş ma nı kim se ler ola bi le ce ği gi bi,
din dar ol mak la bir lik te, ay nı di nin ço ğun luk ta ra -
fın dan dış la nan, aşa ğı la nan, ih mal edi len bir mez-
he bi ne ya da baş ka bir di ne men sup ki şi ler de
ola bi lir. Böy le bir is tis ma rın, Müs lü man top lum lar
üze rin de kö tü emel ler bes le yen, on la rı bö lüp par ça-
la mak ve za a fa uğ rat mak is te yen dış güç ler ve ya
on la rın yer li iş bir lik çi le ri ta ra fın dan da ya pı la bi le -

ce ği unu tul ma ma lı dır. Bir Po li ti ka cı bu ke sim le rin
oyu nu al mak, bir tüc car on la ra ürü nü nü sat mak
ama cıy la pekâlâ böy le bir is tis ma rı ya pa bi lir. Ni te -
kim ger çek ha yat ta bu nun mü şah has ör nek le ri ya-
şan mış tır ve ya şan mak ta dır. Din is tis ma rı nın en
teh li ke li bi çi mi bu dur. Çün kü ço ğu za man bu ra da
iç ten içe bir din ve din dar düş man lı ğı da var dır. Bu
is tis ma rı ken di le ri ne çı kar yol ola rak se çen le rin en
çok baş vur duk la rı yol, din dar la rı din is tis ma rı ile
suç la mak tır. On lar bu yol la, di nin ve din da rın le-
hin de so nuç lar do ğu ra bi le cek her ha re ke tin önü ne
set çek mek is ter ler. Hat ta din dar la rı alt ede bil mek
için, ye ri ne gö re sûret-i hak tan gö rü ne rek, di nin
el den git ti ği ni bi le söy le ye bi lir, her kes ten da ha faz -
la di ne sa hip çı kı yor gö rü ne bi lir, ra kip le ri ni di ne
iha net le suç la ya bi lir, mez hep sel fark lı lık la rı ka şı -
ya bi lir ler.

Din dar in san la rı din le ri ni ya şa dık la rı, din le ri -
ne, din daş la rı na ve dinî ku rum la ra sa hip çık tık la rı,
dinî du yar lı lık sa hi bi ol duk la rı, dinî öz gür lük le ri -
nin kı sıt lan ma sı na kar şı dur duk la rı için din is tis -
mar cı lı ğı ile suç la mak, ay nı za man da din
düş man lı ğı nı ört mek üze re kur naz ca ge liş ti ril miş
bir din is tis ma rı bi çi mi dir. Bu du ru ma biz, din is tis-
ma rı nın is tis ma rı edil me si di ye bi li riz. Zi ra bu ra da
is tis mar edi len şey, ya kın ta ri hi miz de kul la nım de-
ğe ri ve ge ti ri si ol duk ça yük sek ha le gel miş bu lu nan
din is tis ma rı kav ra mı nın biz zat ken di si ol mak ta dır.
Bun da ki amaç, din ve din dar lık le hin de ta vır alan-
la rı suç la ya rak ber ta raf et mek su re tiy le, en yü ce ve
et ki li bir de ğer olan di ni ve din da rı sa hip siz ve ko-
ru ma sız bı rak mak tır.

Top lu mun çok bü yük bir ço ğun lu ğu ta ra fın -
dan ka bul edi len bir di ni he def ala rak, ona doğ ru -
dan sal dır mak el bet te akıl lı ca bir dav ra nış de ğil dir.
Bu, ina nan lar ta ra fın dan çok sert tep kiy le kar şı la -
nır. Zi ra in san lar, her ne ka dar dinî so rum lu luk la -
rı nı ge re ği gi bi ye ri ne ge ti re me se ler de, dinî
inanç la rı na bir sal dı rı vâki ol du ğun da, bu na can la -
rı pa ha sı na da ol sa kar şı ko yar lar. Bu nun için dir ki,
si yasî ve sos yal sis tem de di nin ve din dar la rın teh-
dit ve teh li ke ol du ğu kur gu su na da ya lı ola rak el de
et tik le ri im ti yaz lı ko nu mun el le rin den git me sin -
den kor kan lar, di ni ve din dar la rı ken di eko no mik
ve si yasî çı kar la rı nın önün de en gel ola rak gö ren -
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ler, doğ ru dan di ne sal dır mak ye ri ne, din ve din dar-
lık la öz deş leş ti ri len ki şi ve ku rum la rı, dinî sem bol -
le ri ve şiar la rı he def ala rak on la rı yıp rat mak,
yoz laş tır mak, din ve din dar ima jı nı olum suz yön de
de ğiş tir mek su re tiy le, di ne do lay lı ola rak sal dır ma -
yı ter cih ede bil mek te dir ler. On lar, din dar la rın şah-
sın da di ne sal dı ra bil mek için, on la rın en kü çük
in sanî ku sur la rı nı bi le abar tıp is tis mar et mek üze -
re her an te tik te bek ler ler. Din ve din dar kav ram -
la rıy la öz deş leş tir dik le ri mür te ci, ge ri ci, yo baz,
sof ta, din ci vb. ke li me le ri sık sık tek rar la ma la rı, iç-
le rin de ya tan din düş man lı ğı nın dı şa vu ru mu dur.
Din dar la rın tak di re de ğer olum lu dav ra nış la rı nın
ar ka plânın da bi le ne gi bi kö tü ni yet ler ola bi le ce ği
ko nu sun da ni yet oku ma yo luy la fi kir ler yü rü tür -
ler. On la ra gö re din dar lar iyi iş ler yap sa lar bi le, bu -
nu giz li ve kö tü bir ama ca ma tuf ola rak ya par lar.
Bu ya pı da ki in san lar ta bi i ola rak iyi bi rer ni yet
oku yu cu su dur lar. Bu ni yet oku yu cu luk as lın da,
ken di le ri nin ki şi lik ya pı sı nı ele ve ren bir yan sıt -
ma dır.23 Zi ra ken di ni ye ti bo zuk olan lar, gö rü nür -
de iyi iş ler ya pıl sa bi le, top lum da iyi ni yet li
in san la rın ola bi le ce ği ne ih ti mal ver mez ler.

SONUÇ
Bi lin di ği gi bi ba zı is tis na la rı ol sa da in sa nın dav ra -
nış la rı, onun de ğer ler de dâhil ol mak üze re kog ni -
tif (zi hin sel) sis te mi nin bir yan sı ma sın dan
iba ret tir. Her za man ol ma mak la bir lik te de ğer ler,
dav ra nış ta bi rer ba ğım sız de ğiş ken (se bep) ro lü oy-
nar lar.24 Her tür lü dav ra nı şın il gi li ol du ğu bir de -
ğer sa ha sı var dır; her de ğer ken di siy le il gi li
dav ra nış la rı dü zen ler. Bi rey le rin sa mi mi yet le bağ-
lan dık la rı de ğer ler, on la rın tu tum ve dav ra nış la rı -
na yön ve ren ve on la rı et ki le yen te mel fak tör ler
ara sın da yer alır.

De ğer le rin ve özel lik le de ğer ler için de mer-
kezî bir önem ve et ki ye sa hip olan di nin tu tum ve
dav ra nış la ra yön ver me iş le vin den do la yı dır ki, ye-
ter li ahlâkî ol gun luk dü ze yi ne ula şa ma mış, aşı rı
hırs lı, ben cil, ama cı na ulaş mak için her tür lü va sı -
ta yı meş ru gö ren bir ki şi lik ya pı sı na sa hip olan
kim se ler, in san la rın tu tum ve dav ra nış la rı nı ken di
çı kar la rı doğ rul tu sun da yön len dir mek için din is-
tis ma rı ya par lar.

Din is tis ma rı dav ra nı şı nın te me lin de ya tan çok
önem li bir di ğer se bep de is tis mar cı la rın, di nin sa -
hip ol du ğu meş ru laş tır ma gü cün den ya rar lan mak
is te me le ri dir.

Ge rek din den ve din dar lar dan ya na gö rü ne rek
din dar la rın ve ge rek se di ni ve din dar la rı teh dit ve
teh li ke gi bi gös te re rek di ne kar şı ve ya me sa fe li
olan la rın si yasî çı kar ama cıy la is tis mar edil me le -
rin de, dinî ha yat üze rin de ki top lum sal ve si ya sal
bas kı lar uy gun bir ze min oluş tur mak ta ve bu ze mi -
ni bes le mek te dir.

Her tür lü din is tis ma rı için uy gun bir ze mi nin
oluş ma sın da et ki li olan önem li bir baş ka fak tör de
eği tim dü ze yi nin ve özel lik le din ve ahlâk eği ti mi -
nin ye ter siz li ğin den kay nak la nan din ve din dar lık
an la yı şı dır. Bu iti bar la so ru nun çö zü mü de, dinî öz-
gür lük le rin önün de ki en gel le rin kal dı rıl ma sı ve ye-
ter li din ve de ğer ler eği ti mi nin ve ril me sin de
yat mak ta dır. 

Her top lum da ol du ğu gi bi, top lu mu muz da da
geç miş ten gü nü mü ze en çok is tis mar ko nu su ya pı -
lan de ğer le rin ba şın da din gel mek te dir. Din; si yasî,
eko no mik, sos yal, et nik, cin sel vb çok de ği şik
amaç la ra yö ne lik ola rak is tis mar edi le bi lir. Geç miş-
ten gü nü mü ze din is tis ma rı nın en çok si yasî ve
eko no mik çı kar sağ la ma ama cıy la ya pıl dı ğı söy le -
ne bi lir. Din is tis ma rı nın en teh li ke li si ise, di nin si-
yasî çı kar la ra alet edil me si dir. 

Han gi dav ra nış la rın din is tis ma rı kap sa mı na
gir di ği nin tes pi ti has sas bir ko nu olup, bu ko nu da -
ki te mel be lir le yi ci, dav ra nı şın ge ri pla nın da ki ni -
yet ve di nin, gön de ri liş ga ye si nin dı şın da kul la nı lıp
kul la nıl ma dı ğı dır.

Din is tis ma rı suç la ma sı nın biz zat ken di si, ge ti-
ri si ol duk ça yük sek bir din is tis ma rı bi çi mi ha li ne
ge ti ri le bi lir. Gü nü müz de bu nun mü şah has ör nek -
le ri az da ol sa rast lan mak ta dır. An cak bu din is tis -
ma rı bi çi mi ge nel de göz den ka çı rıl mak ta dır.

Din dar lar ta ra fın dan ya pı lan din is tis ma rın da
et ki li olan en önem li se bep, ki şi nin sa hip ol du ğu
dinî ya şan tı nın ka li te si nin dü şük olu şu dur. Bir baş -
ka ifa dey le din is tis mar cı lı ğı ile sa hip olu nan dinî
ya şan tı nın ka li te si ara sın da sı kı iliş ki var dır. Bir bü -
tün ola rak yük sek ka li te li bir dinî ya şan tı ise; onun
bil gi, inanç, iba det, tec rü be ve et ki (ha ya tın di ğer
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alan la rı üze rin de ki yan sı ma la rı) bo yut la rın dan her
bi ri nin ka li te li ol ma sı na bağ lı dır. Esa sen din dar lık
adı na ya pı lan her tür lü yan lış lık la rın, din dar lık la
bağ daş tı rı la ma yan olum suz luk la rın, di nin bi rey ve
top lum ha ya tın da ger çek leş tir me yi he def le di ği yü -
ce ga ye le rin ya şa nan ha yat ta ger çek leş me me si nin
al tın da ya tan baş lı ca se be bin, dinî ya şan tı da ki ka-
li te so ru nu ol du ğu nu söy ler sek, ko nu yu abart mış
ol ma yız. Bu ko nu da ak la ge len ilk çö züm yo lu ise,
bi rey le rin, ken di le ri ni din is tis ma rı na kar şı bi linç -
len di re cek, din is tis ma rı yap mak tan alı ko ya cak ka-
li te li ve bü tün cül bir din dar lık dü ze yi ne ulaş tı ra cak
ye ter li ve ni te lik li bir din ve ahlâk eği mi sü re cin -
den geç me le ri dir.

Şu bir ger çek ki, han gi şek liy le olur sa ol sun,
prim ve ril me sey di, top lu mu muz da din is tis ma rı bu
ka dar yay gın ola rak ya pı la maz dı. Akıl, man tık ve
bil gi den zi ya de duy gu la rın kı la vuz lu ğun da dav ra -
nan bir top lum, is tis mar cı lar için çok uy gun bir fa -
a li yet ala nı dır. Böy le bir top lum da in san la rın gö nül
ve rip bağ lan dı ğı bü tün de ğer le ri, on la ra kar şı bes-
le nen say gı, sev gi, gü ven, sa da kat vb duy gu la rı nı,

hat ta de ğer ler ko nu sun da ki fark lı lık la rı nı is tis mar
et mek üze re bek le yen ki şi ya da grup lar her za man
iş ba şın da dır. Sö mü rül me ye yat kın ve mü sa it bir
top lum da is tis mar cı lar için sö mü rü ara cı ya pı la bi -
le cek pek çok alan var dır, bun lar dan en ve rim li
olan lar dan bi ri de din dir.

İstis mar kav ra mı nın biz zat ken di si ni is tis mar
ede rek, di ni sa vu nu la maz bir de ğer ha li ne ge tir -
mek; di ni, dinî ku rum la rı ve din dar la rı teh dit ve
teh li ke ola rak gös ter mek su re tiy le çı kar sağ la mak
is te yen le rin ola bi le ce ği ger çe ği de göz den uzak tu-
tul ma ma sı ge re ken bir hu sus tur. Zi ra fark lı din ve
mez hep le re, dinî grup ve ce ma at le re, fark lı din dar-
lık kıs tas la rı na sa hip, di ne il gi siz, so ğuk ve uzak in-
san la rın bu lun du ğu 70 mil yo nu aş kın nü fu sa sa hip
bir ül ke de, di ne yö ne lik olum lu duy gu, dü şün ce ve
tu tum lar ka dar, olum suz olan lar da is tis mar edil-
me ye mü sa it tir. Top lum da or ta ya çı ka bi le cek ay-
rış ma ve ça tış ma or ta mın dan si ya si ve eko no mik
çı kar sağ la mak is te yen le rin, dinî, et nik ve ide o lo jik
fark lı lık la rı mı zı is tis mar ede bi le cek le ri unu tul ma -
ma lı dır.
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