LAİKLİK


LAİKLİK, devlet düzeninin ve hukuk
kurallarının dine değil, akla ve bilime
dayandırılmasıdır. Kısaca din işleri ile



devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir.


Devlet düzeninin ve hukuk
kurallarının dine değil akla ve bilime
dayandırılmasıdır.
Kişilerin din ve vicdan
özgürlüklerinin sağlanmasıdır.
Bütün kurumlarda bilimsel esasların
ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar.
Dinin çıkarcı kimseler tarafından
sömürü aracı olarak kullanılmasının
engellenmesini amaçlar.

FAYDALARI

 Laiklik insanlara din ve vicdan
özgürlüğü sağlamış,
 İnanç farklılıklarından kaynaklanan
ayrıcalıkları da ortadan kaldırmış,
 Toplumsal barışın ve huzurun
sağlanması ile millî birlik ve
beraberliğin güçlenmesinde rol
oynamıştır.





Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin devlet
tarafından güvence altına alınmasıdır.
Devlet bütün dinlere karşı tarafsız ve eşit
mesafededir. Hiç kimsenin inancına ve ibadet
şekline karışmaz.
Laiklik devletin din kurallarıyla değil akla,
bilimsel temellere ve toplumun ihtiyaçlarına
göre düzenlenerek yönetilmesidir.
Laiklik ilkesi, devlet yönetiminde millî egemenliğin
temel alınmasını öngörür. Dinsel inanç ve
duyguların istismarına izin vermez.
Her alanda bilime önem verilmesinden yanadır.
Ayrıca her türlü inanca saygılı olmayı benimser.
Devletin kurumları bu görüş doğrultusunda
yeniden yapılandırılmıştır. Laiklik ilkesi gereği
bilimin ışığında kalkınma fikri benimsenmiştir.

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar













 Laiklik ilkesinde temel hedef, inanç özgürlüğü
sağlanmasıdır. Herkes istediği inanca sahip
olabilir ve bu inancın gereklerini yapabilir.
 Atatürk'e göre dine saygı, inanan kişinin haklarına
saygının bir sonucudur. Atatürk dine karşı
olmadığı gibi, gerçek dindara da karşı değildir.
O, dinin çıkarlar için kullanılmasına karşı
çıkmıştır.
 Atatürk, "Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz
milletin devamına imkân yoktur. Din vardır,
lazımdır. Temeli sağlam bir dinimiz vardır."
diyerek dinin hayatımızdaki yerini belirtmiştir.

Saltanatın kaldırılması (ilk aşama)
Halifeliğin kaldırılması (en önemli aşama)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
Medreselerin kapatılması
Şer’iyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
İbadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve
işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması
Medeni Kanun'un kabul edilmesi
Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her
alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son
verilmesi
1928’de anayasadan, "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin dini İslâm'dır." maddesinin
çıkarılması
1937'de anayasaya Türk Devleti'nin laik olduğu
ifadesinin eklenmesi
ANAHTAR KELİMELER

o

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması,

o

Akılcılık ve bilimsellik,

o

Din ve vicdan özgürlüğü,

o

Akıl ve bilim, inanç özgürlüğü,

o
o

Din, bilim,
Dinin sömürü aracı olmaktan çıkarılması
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