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BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

☞

Bu üniteyi çal›ﬂt›¤›n›zda (bitirdi¤inizde)
Dinîn bireyi esas ald›¤›n› kavrayacak,
Laikli¤i do¤uran sebepleri aç›klayacak,
Laik devletin, toplumun tüm kesimlerine ve inanç ve davran›ﬂ özgürlü¤ü tan›d›¤›n›
kavrayacak,
Din ve vicdan özgürlü¤ünün güvencelerinden birinin de laik devlet oldu¤unun
fark›na varacak,
Laik devlet anlay›ﬂ›n› toplum ve birey aç›s›ndan irdeleyecek,
Atatürk’ün laiklik anlay›ﬂ›n› kavrayacaks›n›z.

✍

NASIL ÇALIﬁMALIYIZ?

✍

* Konu içinde ilk kez karﬂ›laﬂt›¤›n›z kavram ve deyimleri, konu içerisindeki
tan›mlardan ya da kitab›n›z›n sonunda yer alan sözlükten bulup okuyun.
* Uyar›lar› dikkatle okuyun, gerekiyorsa yaz›n.
* Sorular› cevaplay›p kald›¤›n›z yerden çal›ﬂ›n.
* Konuyu daha ayr›nt›l› ö¤renmek için kitab›n›z›n sonundaki kaynaklardan
yararlan›n.
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ÜN‹TE VI
D‹N VE LA‹KL‹K
1. Din Bireyi Esas Al›r

☛

Dinin bireyi esas almas›n›n sebepleri nelerdir?

‹nsan ruhsal yap›s› itibariyle bir tak›m de¤erlere sahip olarak do¤ar. O ayn› zamanda,
irade, ak›l ve düﬂünce sahibi bir varl›kt›r. Her sa¤l›kl› birey bu melekelere sahiptir. ‹ﬂte
insan, di¤er canl›larda olmayan bu özelliklerinden ötürü, bireysel anlamda sorumludur.
Di¤er canl›lar›n davran›ﬂlar› önceden, üyesi bulundu¤u türe özgü olarak verilmiﬂ, art›k
o türe mensup canl›lar ayn› davran›ﬂlar› gösterirler. ‹nsan›n ise fiziksel olarak ayn›
yap›da olmalar›na ra¤men, de¤iﬂik davran›ﬂlar göstermesi, birine hoﬂ gelen bir ﬂeyin
di¤erine hoﬂ gelmemesi, sahibi oldu¤u melekelerden kaynaklan›r.
Yeryüzündeki dinlere bak›ld›¤›nda emir ve yasaklar›n öncelikle bireye yönelik
oldu¤u görülür. ‹lahi dinlerde de ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem(a.s.)’dir.
Dolay›s›yla dinin ilk emir ve yasaklar› da O’na teklif edilmiﬂtir. Yani din ilk insanla
baﬂlam›ﬂt›r.
Âdem(a.s.)’e teklif edilen emir ve yasaklardan elbette öncelikle kendisi sorumludur. Yani
kendisine teklif edilenleri yerine getirip getirmemesinden ötürü görece¤i mükafat ta,
ceza da ferdidir. Çünkü fert eylemlerini kendi ak›l ve iradesiyle yapar. Nitekim
Kur’anda Allah buyurdu ki “Ey Adem, sen ve eﬂin cennette yerleﬂip, diledi¤iniz
yerden yiyin. Ancak ﬂu a¤aca yaklaﬂmay›n! Yoksa zalimlerden olursunuz.”
(Araf suresi, 19. ayet) Görüldü¤ü gibi emir ikisine birden yöneliktir. Yani sorumluluk
aç›s›ndan fert fert ikisi de sorumlu tutulmuﬂtur.
‹slam dini de bireyi esas almakla, getirmiﬂ oldu¤u emir ve yasaklar›n öncelikle
bireylerin hayatlar›nda yer etmesini istemektedir. “…Emrolundu¤un gibi dos do¤ru
ol…”(Hud suresi, 112. ayyet) ayetiyle öncelikle dürüstlük ve do¤rulu¤un peygamberin
hayat›nda yer etmesi istenmektedir.
Sorumluluk sahibi insan›n eylemlerinin neticesini de bireysel anlamda görecek
olmas› dinin bireyi esas ald›¤›n›n iﬂaretidir. “… Hiçbir günahkar, di¤erinin günah›n›
çekmez…”(Zümer suresi, 7. ayet) Baﬂka bir ayette de “ Kim zerre miktar› hay›r
yapm›ﬂsa onu görür. Kim de zerre miktar› ﬂer iﬂlemiﬂse onu görür.”(Zilzal suresi,
7-8. ayetler) Görüldü¤ü gibi ayetlerde dinin emir ve yasaklar›ndan her bireyin ayr› ayr›
sorumlu tutulaca¤›, anlaﬂ›lmaktad›r. Öncelikle bireyin kendi davran›ﬂ ve fiilleri
düzeltilmek istenmektedir.
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“Ancak tövbe edip, hallerini düzeltenler, Allah’a s›ms›k› sar›l›p, dinlerini (ibadetlerini)
yaln›z onun için yapanlar baﬂkad›r. ‹ﬂte bunlar müminlerle beraberdir…”
(Nisa suresi, 146. ayet) Baﬂka bir ayette de “…Gerçek ﬂu ki: sizden kim bilmeyerek
bir kötülük yapar, sonra ard›nda tövbe edipte kendini ›slah ederse, bilsin ki Allah
çok ba¤›ﬂlayan, çok esirgeyendir.” (En’am suresi, 54.ayet) ‹nsan›n iyiyi güzeli
seçmesinin tamamen kendi özgür iradesinde oldu¤u belirtilmektedir. ﬁu ayette aç›kça
gösteriyor ki din öncelikle bireyi esas almaktad›r. “ve de ki: Hak Rabbinizdendir. Öyle
ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin…”(Kehf suresi, 29. ayet)
Allah; sa¤l›kl› her insana do¤ruyu yanl›ﬂtan, iyiyi kötüden, güzel olan› çirkinden
ay›rt edebilme kabiliyeti vermiﬂtir.
Gönderdi¤i kitaplarla da onlar›n ak›l ve düﬂüncelerini kullanarak, do¤ru yolu
bulmalar›n› istemiﬂtir. “Dinde zorlama yoktur…”(Bakara suresi, 256. ayet) ayeti ile
de bireylerin dini kabul etmelerini de tamamen özgür iradelerine b›rakm›ﬂt›r.
2. Laikli¤i Do¤uran Nedenler.

❂
☛

Laiklik, din ve devlet iﬂlerinin birbirlerinden ayr›lmalar›, dinin de devletinde
birbirlerine kar›ﬂmamalar› anlam›na gelir.

Kiﬂiye bakan yönü ile laiklik nedir?

Kiﬂileri ilgilendiren yönüyle, ak›l ve vicdan›n kendi alanlar›nda hür olduklar›n›
belirterek bir dokunulmazl›k alan› çizer.
Kiﬂilerin dinî inançlar› yüzünden, ya da benimsemiﬂ olduklar› dinin kurallar›n›
yerine getirip getirmemelerinden ötürü, bask› ve ayr›m görmeme ilkesini ifade eder.

☛

Devlete bakan yönü ile laiklik nedir?

Hukuki anlamda kanun koyucunun, dinî kurallardan etkilenmeden, bu kurallara
uygunluk endiﬂesi olmaks›z›n sosyal yaﬂam› düzenlemesidir.

☛
34
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Laiklik bat› dünyas›nda Katolik Kilise’sinin merkezi ve bask›c› yap›s›na karﬂ› duyulan
tepkiden do¤muﬂtur. Kiliseler ve papazlar, din ve mezhep ad›na, vicdanlara ve hayat›n her
alan›na müdahale etmiﬂtir. Bunun neticesinde de Bat›’da kitlesel ya da bireysel büyük
zulüm ve katliamlara yol açm›ﬂt›r. Bu bask›lardan kaç›p Amerika’ya yerleﬂen göçmenler
1776 tarihli Amerikan Anayasas›’na devletin bir dini olmad›¤›n› ve fertlerin din
hürriyetlerini ana ilke olarak koymuﬂlard›r.
Avrupa’da da reform ve rönesans›n katk›lar›yla baﬂlayan ayd›nlanma ça¤›,
kiliselerin ve din adamlar›n›n, bilim, siyaset, sanat ve felsefe üzerindeki bask›s›na karﬂ›
ç›k›lmas›na yol açm›ﬂ; bu anlam›yla laiklik Frans›z ihtilaliyle tüm Avrupa’ya
yay›lm›ﬂt›r.
Osmanl›larda ise 1774 tarihli Küçük Kaynarca antlaﬂmas›ndan sonra Osmanl›
sultanlar›, halife s›fat›yla, padiﬂah s›fat›n› siyasi anlamda bir arada kullanmaya
baﬂlam›ﬂlard›r. Bu da devlet yönetiminde dinî rengi art›rm›ﬂt›r.
Bat› bilimde ve teknolojide h›zla ilerlerken Osmanl› Devletinde, bilimsel icat ve
geliﬂmelerin dine uygun olup olmad›¤› hususunda tart›ﬂmalar sürüp gitmiﬂtir. Laiklik
18. yüzy›ldan itibaren Osmanl› Devletini etkilemeye baﬂlam›ﬂt›r.

☛

Türkler, laik devlet anlay›ﬂ›na ne zaman geçmiﬂlerdir?

Cumhuriyetin ilan›ndan sonra, yeni anayasan›n kabulü, saltanat ve halifeli¤in
kald›r›lmas›, tevhid-i tedrisat kanunu ile e¤itim ve ö¤retimin de birleﬂtirilmesiyle laik
devlet düzenine geçilmiﬂtir.
3. Laik Devlet
Laik sistem din hürriyetini, ana ilke olarak kabul eder. Herkese dinini seçmek,
icaplar›n› yerine getirmek serbestisi tan›r. Ancak inanc›n›n gere¤ini yerine getirmeyenlere
de dayatma yap›lmas›n› engeller.
Laik devletin resmi bir dini yoktur. Yani laik devlet, belli bir dinin kurallar›n› vatandaﬂa
zorla benimsetmez, uygulatmaz, dinin gereklerini uygulamak isteyenlere de yard›mc›
olur.
Laik devlet ne bir dine ba¤l›d›r. Ne de bir dini vard›r. Dini, bir vicdan meselesi
olarak görür. Laik devlet din ayr›m› gözetmez. Kanun önünde herkes eﬂittir. ‹nanç, cins,
s›n›f ayr›m› yoktur.
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Laik devletin kanunlar› haz›rlan›rken, din kurallar›na uygunluk k›stas› aranmaz.
“Laiklikle, akla, bilimsel esaslara dayanan demokratik, ço¤ulcu, özgürlükçü bir
devlet sistemi kurulabilmiﬂtir.” (Gülnihal Bozkurt “Atatürk’ün hukuk alan›nda
getirdikleri, AKM Dergisi, Say› 1, 1985”)
Atatürk, asla dine karﬂ› olmam›ﬂt›r. “Gerçe¤e nas›l inan›yorsam dinime de öyle
inan›yorum” diyen Atatürk’ün çabas›, devlet sistemini laik bir temele oturtmaya yönelik
olmuﬂtur.
4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlü¤ünün Güvencesidir.
Din ve vicdan özgürlü¤ü, her insan›n en do¤al hakk› oldu¤u gibi, laikli¤in de bir
gere¤idir. Bu durum devletimizde anayasayla güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
Laiklik ilkesine göre, devlet, bireyleri, bir dine inan›p inanmamak hususunda
serbest b›rak›r. Bireylerin inanc›na, ayin ve törenlerine müdahale etmez. Laikli¤in
sa¤lad›¤› din ve vicdan hürriyeti sayesinde hiç kimse bir baﬂkas›n›n inanc›na ve ibadetlerine
kar›ﬂamaz, bunlara sahip olmas›ndan ötürü de k›nayamaz. Atatürk bu konuyla ilgili
olarak “Laiklik yaln›z din ve devlet iﬂlerinin birbirinden ayr›lmas› demek de¤ildir.
Bütün yurttaﬂlar›n vicdan, din ve ibadet özgürlü¤ünü de üstlenmek demektir.”
(Ahmet Bekir Palazo¤lu, Atatürk E¤itim ile ilgili düﬂünceleri, s 89)
Laiklik ilkesi devlet yönetiminde millî egemenli¤i esas al›r. Laikli¤in gere¤i devlet,
insanlar›n dinî inanç ve duygular›n›n sömürülmesine izin vermez. Atatürk,
din sömürücülü¤ü yapanlar hakk›nda:”softa s›n›f›n›n din simsarl›¤›na izin
verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler i¤renç kimselerdir. ‹ﬂte bu
duruma karﬂ›y›z ve buna müsaade etmiyoruz.” (Atatürkçülük, c1, s111) demiﬂtir.
Yüce dinimizde, dinin, hele hele Kur’an’›n kullan›larak, maddi menfaat elde
edilmesine “…Allah’›n ayetlerini az bir karﬂ›l›k ile satmay›n…”(Bakara suresi,
41. ayet) ayetiyle karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Devletimiz, dini bir sömürü arac› olarak kullananlar›
engellemek ve dinin do¤ru, ö¤retilmesini sa¤lamak için, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›
kurmuﬂ ve ilahiyat fakülteleri açm›ﬂt›r.
Devlet laiklik ilkesinin bir gere¤i, vatandaﬂlar›n›n din e¤itimi görme taleplerine,
Millî E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› okullarda okuttu¤u Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersleri ile cevap vermektedir. Yine bu Bakanl›¤›n denetim ve gözetiminde e¤itim
yapan ‹mam-Hatip Okullar› da açm›ﬂt›r.
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Atatürk de, din e¤itiminin yeri ve önemi ile ilgili olarak “Bizde ruhbanl›k yoktur.
Hepimiz eﬂitiz. Dinimizin hükümlerini eﬂit olarak ö¤renmeye mecburuz. Her fert
dinini, diyanetini, iman›n› ö¤renmek için bir yere muhtaçt›r. Oras› da okuldur.”
(Atatürk’ün e¤itim ile ilgili görüﬂleri, s331) demiﬂtir.
Laiklik ilkesinin kabulüyle ülkemizde herkesin din ve vicdan hürriyeti güvence
alt›na al›nm›ﬂt›r.
Yasalar önünde kad›n ve erkek eﬂit haklara sahip olmuﬂtur. Böylece toplumsal
bar›ﬂ›n ve huzurun korunmas›na katk›da bulunulmuﬂ, millî birlik ve beraberlik
güçlendirilmiﬂtir.

Resim 2.1 : Yasalar önünde kad›n ve erkek eﬂit haklara sahiptir.

5. Atatürk’ün Laiklik Anlay›ﬂ›

☛

Atatürk’ün laiklik anlay›ﬂ› nas›ld›r?

Atatürk’ün laiklik anlay›ﬂ›, her hangi bir ülkenin laiklik anlay›ﬂ›ndan kopya edilmiﬂ
bir anlay›ﬂ de¤ildir.
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Atatürk’ün laiklik anlay›ﬂ›nda beliren nitelikleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:

➠
➠
➠
➠
➠
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Laiklik inançs›zl›k veya din karﬂ›tl›¤› demek de¤ildir. Bu konuda “…baz› kimseler
ça¤daﬂ olmay›, inançs›z olmak san›yorlar. As›l inançs›zl›k, onlar›n bu inan›ﬂ›d›r.
Bu yanl›ﬂ yorumu yapanlar›n amac›, Müslümanlar›n inançs›zlara esir olmas›n›
istemek de¤il de nedir?...”(Atatürkçülük, c1, s 457)
Laiklik, dinsizlik demek de¤ildir. Aksine, sahte dindarl›kla ve büyücülükle
mücadele kap›s›n› açt›¤› için, gerçek dindarl›¤›n geliﬂmesini sa¤lar.
Din, her türlü istismar ve sömürüden uzak tutulmal›d›r. “Din ve mezhep,
herkesin vicdan›na kalm›ﬂ bir iﬂtir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din, ne de
bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti
olarak kullan›lamaz.” (Atatürkçülük, c1, s 111)
Laiklik, insanlar›n din ve vicdan hürriyetlerini garanti alt›na al›r. “Türkiye
Cumhuriyetinde her fert dinini seçmekte serbesttir. Her fert istedi¤i dinin merasimini
de yerine getirebilir. Yani ülkede tam olarak bir ibadet hürriyeti vard›r.”
(Atatürkçülük, c1, s 111)
Atatürk’ün laiklik anlay›ﬂ›nda taassup asla hoﬂ görülmemiﬂtir. Taassup, ister
dinî, isterse dine karﬂ› ﬂekilde olmas›, asla hoﬂ görülemez ve laiklik anlay›ﬂ›yla
ba¤daﬂmaz.

D‹N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B‹LG‹S‹ 2

OKUMA PARÇASI
ATATÜRK’ÜN BALIKES‹R HUTBES‹
Ey millet, Allah birdir. ﬁan› büyüktür. Allah'›n selâmeti, at›feti ve hayr› üzerinize
olsun. Peygemberimiz Efendimiz, Cenâb-› Hak taraf›ndan insanlara hakây›k-›
dinîyyeyi tebli¤e me'mur rasûl olmuﬂtur. Kanun-i Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki,
Kur'an› azümiﬂﬂan'daki nusustur. ‹nsanlara feyz vermiﬂ olan dinîmiz, son dindir. Ekmel
dindir. Çünkü dinîmiz akla, mant›¤a, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. E¤er
akla, mant›¤a, hakîkate tevâfuk etmemiﬂ olsayd›, bununla di¤er kavânin-i tabiiyye-›
ilâhiyye beyninde tezad olmas› icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin
menba› Cenab-› Hakt›r.
Arkadaﬂlar; Cenab-› Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu.
Biri kendi ikâmet eyledi¤i hânesi, di¤eri din iﬂleriyle iﬂtigal buyurdu¤u Allah'›n evi idi.
Kendi husûsi iﬂlerini kendi evinde görür, âmmenin, ümmetin hizmetini de Allah'›n evi
olan câmi-i ﬂerîf'te ru'yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber'in usûlüne ikdida ederek,
milletimize teallük eden husus için ﬂu Beytullah'ta topland›k. ﬁimdi Hazret-i Allah'›n
huzurunday›z. Bunu bana müyesser eden Bal›kesir'in dindar ve kahraman insanlar›na
arz-› ﬂükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olaca¤›m›
ümid ediyorum.
Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaks›z›n yat›p kalkmak için
yap›lmam›ﬂt›r. Her ﬂeyden evvel itâat ve ink›yâd-› tâmme ile ibadet, din ve dünya için
neler yap›lmas› lâz›m geldi¤ini düﬂünmek için yap›lm›ﬂt›r. Millet iﬂlerinde her ferd
baﬂl› baﬂ›na bir hizmet ifa etmelidir. ‹ﬂte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve
istikbâlimiz iç:in, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düﬂündü¤ümüzü meydana koyal›m.
Ben yaln›z kendi düﬂüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düﬂüncelerini anlamak
istiyorum.mal-i millîyye, irâde-i millîyye yanl›z bir ﬂal›s›n düﬂüncesinden de¤il,
bil"umum efrâd-› milletin arzular›n›n, emellerinin muhassalas›ndan ibârettir.
Binaenalyh benden ne ö¤renmek, ne sormak istiyorsan›z serbestçe sorman›z› rica
ederim.
07.02.1923
(Türkçeleﬂtirilmiﬂ Hâli)
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6

ÖZET
Dinin ortaya koydu¤u emir ve yasaklar, ahlakî ilkeler, öncelikle bireye yöneliktir.
Bunun sebebi insan›n özgür bir iradeye sahip olmas›, ak›l ve muhakeme yetene¤inin
olmas›ndand›r.
‹slam’›n emirleri de öncelikle fertlere yöneliktir. Laiklik, kiliselerin ve din
adamlar›n›n, din ve mezhep ad›na hayat›n her alan›na müdahale etmesine karﬂ›
do¤muﬂtur.
Laik devlette, devletin resmi bir dini yoktur. Devlet dini bir vicdan meselesi olarak
görür ve bütün inançlara eﬂit mesafede yer al›r.
Laiklik, din ve vicdan hürriyetini garanti alt›na al›r. Bir fert, di¤er bir ferde
inanc›ndan dolay› müdahale edemez, k›nayamaz.
Laiklik ilkesi gere¤i, devlet insanlar›n dinî inanç ve duygular›n›n sömürülmesine
izin vermez.
Atatürk’ün laiklik anlay›ﬂ›nda, laiklik, dinsizlik olmad›¤› gibi sahte dindarl›kla ve
büyücülükle mücadele kap›s›n› açt›¤› için, gerçek dindarl›¤›n geliﬂmesini sa¤lar.
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✎

TEST II
1- Aﬂa¤›dakilerden hangisi, insan›n bireysel anlamda, sorumluluk sahibi oldu¤unun
delillerinden biri de¤ildir?
A)
B)
C)
D)

iradesi
akl›
düﬂüncesi
konuﬂmas›

2- 1776 tarihli anayasalar›na; “devletin bir dini olmad›¤›n› ve fertlerin din
hürriyetlerinin oldu¤u” ilkesini koyan ülke hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Osmanl› Devleti
Amerika
Fransa
‹ngiltere

3- Aﬂa¤›dakilerden hangisi Bat› dünyas›nda laikli¤in oluﬂumunu haz›rlayan sebeplerden
biri de¤ildir?
A)
B)
C)
D)

Katolik kilisesinin bask›c› tutumu,
Din adamlar›n›n dünyevi hayat›n her alan›na müdahale etmesi,
Dinin bireylerin vicdanlar›nda yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lmas›,
Reform ve rönesans hareketlerinin baﬂlamas›

4- Aﬂa¤›dakilerden hangisi laik devlet için söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Yasalar›n› belirlemede halk›n›n inançlar›n› k›stas al›r.
Dini bir vicdan meselesi olarak görür.
Demokratik, ço¤ulcu, özgürlükçü bir sistemi benimser.
Vatandaﬂlar›n›n hepsini kanun önünde eﬂit görür.

5- “…Allah’›n ayetlerini az bir karﬂ›l›k ile satmay›n…” meali verilen ayete göre
aﬂa¤›dakilerden hangisinin yap›lmas› do¤ru de¤ildir?
A)
B)
C)
D)

Ticaret yapanlar›n dininin gereklerini yerine getirmesi,
Maddi kazanç için dinî de¤erleri kullanma,
Hiçbir maddi karﬂ›l›k beklemeden dinin ö¤retimini sa¤lama,
Helal yollardan eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alma.
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6- Aﬂa¤›dakilerden hangisi, devletimizin dinin bir sömürü arac› olarak kullan›lmas›n›
engellemek için yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar içerisinde yer almaz?.
A)
B)
C)
D)

Diyanet iﬂleri baﬂkanl›¤›n›n kurulmas›,
‹lahiyat fakültelerinin aç›lmas›,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulmas›
Yasalar›n yap›m›nda din alimlerinden olur almas›.

7- Aﬂa¤›dakilerden hangisi, Atatürk’ün laiklikle ilgili görüﬂleri aras›nda yer almaz?
A)
B)
C)
D)

Dinsizlik demek de¤ildir,
Büyücülükle mücadele eder,
Kendisi de dinî bir özellik arz eder,
Dindarl›¤›n geliﬂmesini sa¤lar.

8- Aﬂa¤›dakilerden hangisi laikli¤in kabul edilmesinin bir sonucu de¤ildir?
A)
B)
C)
D)

Din ve vicdan hürriyetinin güvence alt›na al›nmas›
Din alan›nda yaz›lan eserlerin azalmas›
E¤itim ve ö¤retimin birleﬂtirilmesi
Yasal olarak kad›n ve erkeklerin eﬂit haklara sahip olmas›

9- “…Baz› kimseler ça¤daﬂ olmay› inançs›z olmak san›yorlar. As›l inançs›zl›k
onlar›n bu inan›ﬂ›d›r. Bu yanl›ﬂ yorumu yapanlar›n amac› Müslümanlar›n
inançs›z olanlara esir olmas›n› istemek de¤il de nedir?” Atatürk’ün bu sözünden
aﬂa¤›daki yarg›lardan hangisi ç›kar›lamaz?
A)
B)
C)
D)
10-

Baz›lar›n›n ça¤daﬂ olmay› dinsizlik olarak görmesi,
Baz›lar›n›n ça¤daﬂ olman›n yolunu dinsizlikte görmesi,
Dindarlar›n da pekala ça¤daﬂ olabilece¤i,
Ça¤daﬂ olan dindarlar›n birer esir gibi görülmesi.
“Kim zerre miktar› hay›r yapm›ﬂsa onu görür,
Kim de zerre miktar› ﬂer iﬂlemiﬂse onu görür” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler)

Yukar›da verilen ayetlerde vurgulanmak istenen as›l düﬂünce hangisidir?
A)
B)
C)
D)
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Fert iyi ya da kötü her davran›ﬂ›n›n karﬂ›l›¤›n› al›r..
Zerre miktar› da olsa kötülükten kaç›nmal›d›r.
Herkes gücünün yetti¤i oranda sorumludur.
‹nsan zerreden büyük iyilikler yapmal›d›r.

