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İnsanlıkla yaşıt olan din gerçeğinin kaynağı, esaslan 
ve sonuçları, her Zciman için tartışma konusu olmuştur. 
Dini kabul edenler de reddedenler de -bilerek veya bilme
yerek- kendilerini problemin içinde bulmuşlardır. Allah 
inancı da böyle. Akıl, mantık ve bilim basamaklarından 
geçerek inanmanın bilincine varabilmek; hakikaten ula
şılması çok güç bir mertebedir. Daha baştan kabul esasma 
dayalı, teslimiyetçi ve taklidçi bir İnancın, Idşileri ne dere
ce yönlendirici ve bağlayıcı olduğunu çağdaş teknolojinin 
sağladığı imkânlarla elde edilen refah toplumunda çok acı 
biçimde gözlemekteyiz.

Diğer taraftan akıl, mahtık ve bilim basamaklarmdan 
geçerek ve bilinçli olarak inkâra kalkışmak ise çok daha 
zordur. Kişinin kendini «ateist=tann tanımaz» olarak ta- 
mmlaması bir kuruntu olmaktan öteye geçemez. Şu halde 
inanma kadar inkâr etme de uzun muhâsebe ve çilelerden 
sonra varılabilecek, erişilmesi çok güç bir noktadır. Yalnız 
sonuç bakımmdan aralarında çok önemli bir fark bulun
maktadır: inanç kişiyi huzûra, emniyete ve güvene götü
rürken, inkâr kişiyi buhranlara ve krizlere sürüklemekte-  ̂
dir. Problemin çözümlendiği sanıldığı anda daha büyük 
bir problem ortaya çıkmakta ve bu kısır döngü kişinin önü
ne yeni handikaplar açmaktan başka birşey sağlayamamak
tadır. İnkârın ötesi -seçkin kafalar için- intihârdan başka 
birşey değildir. İlkçağ materyalistlerinden Herakleitos'um 
kendini Etna yanardağının ağzına atması bundan olmalı
dır. İnanma ise sonuçta kişiyi, başka yolla erişilmesi im
kânsız olan doyumsuz hazzm zirvesine götürmektedir. 
Gazzâlî’nin, Pascal’m ve daha onlar gibi pek çok İçişinin 
ulaştığı erişilmez zevk ve sürür bu imânın sonucudur.

İnanma; bizim varhk yapımızdan kaynaklanan bir rea-
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litedir. İnsan için, ondan aynlması mümkün olmayan bir 
önşarttır. Eski tâbirle diyecek olursak; insanm «lâzmı-ı 
gayri mUfâriki'dir.

Elinizde bulunan bu eser; din ve inanma olayını, te
mellere inerek karşılaştınnalı biçimde incelemeye çalış
maktadır. Müellif hem Doğuyu, hem de Batıyı iyi tanıyan 
biridir. 1894 yılmda Mısır’da dünyaya gelmiş, özel olarak 
medrese eğitimi gördükten sonra 1916 yıhnda Kâhire’de- 
ki el-Ezher üniversitesinden mezûn olmuştur. Bir süre 
sonra aym üniversitede dersler vermeye başlamış, nihayet 
1936 yılmda Paris’e giderek Sorbonne’da felsefe doktora
sı yapmıştır. Dönüşünde Mısır’ın kültür hayatmda etkili 
olan görevlerde bulunmuş ve muhtelif Umi toplantılara 
katılarak ülkesini temsil etmiştir. 8 Ocak 1958 tarihinde 
Pakistan’ın Lahor şehrinde katılmış olduğu «Milletlerara
sı İslâm Kollokyum»unda bir kalb krizi geçirerek Allah’ın 
rahmetine kavuşmuştur.

Seyyid Kutub, Mevdûdî, Mâlik Binnebi ve Vahîdüd- 
din Han gibi çağdaşlarıyla birlikte Abdullah Draz da Is
lâm’m ve İslâm dünyasınm temel fikrî, İlmî, ekonomik 
ve sosyjd problemleriyle yakmdan ilgilenmiş ve bu alan
da bir dizi eser kaleme almıştır. Son asırlarda gelişen mo
dem araştırma metodlarmı titizUkle kullanarak günümüz 
insanına Islâm’m evrensel mesajmı iletmeye çalışmıştır. 
İkisi fransızca olmak üzere ondört eser kaleme alan mü
ellif, muhtelif dergilerde pekçok makaleler de yazmıştır. 
Eserlerinde öncelikle Kur’an’m ilmî, fikrî ve ahlaki değer
lerini ele almış ve buradan hareketle bir ahlâk felsefesi 
geliştirmeye çahşmıştır.

Orijinal adı ed-Dîn (Buhûs'ün Mümehhedet'ün li Di- 
râset’i Târih'il-Edyân) olan bu eser iki ana bölümden mey
dana gelmektedir: Birinci bölümde, ilim ve tarih açısmdan 
dinin mâhiyyetini ve toplumdaki yerini incelemekte, ikin
ci kısımda ise Allah inancmm menşeini araştırmaktadır. 
Müellif salt bir dinler tarihçisi gibi, dinlerin tarih içindeki 
yerini incelemek yerine, bir din felsefecisi olarak olayların 
felsefî derinliğini gözler önüne sermeye çalışmaktadır. Bu 
bakımdan Türk okuyucusuna değişik bakış açılan getirece
ği kanaatmdayız. Başan elbetteki Allah’tandır.

Dr. Bekir Karhğa
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tar ih te  dînler

«Dinler tarihi» deyimi Frenk dillerinden arap- 
çaya aktanlmış bir deyimdir. Henüz yakmlarda ta
kılmış bir ad. Avrupa bu deyimi ancak ondokuzun- 
cu yüzyılın başlarında tanıdı.

Halbuki insanların inançlarından söz eden 
ilim; özü itibariyle çok eskilere dayanır. însanlann 
ayn ayrı dinlere ve mezheplere tabi olmalarıyla 
çağdaştır. Muhtevası, zaman zaman genişler, za
man zaman da daralır. Bu genişleyip daralma, din
lerin mensuplarınm kendi aralanndaki anlaşmala* 
nna ve takip ettikleri yolu öğrenmelerine bağlıdır. 
Gayesi ve hedefi ise araştırıcıların hedef ve gaye
lerine göre değişiklikler gösterir.

Firavunlar devrinden ahn da. Yunan, Roma, 
Hıristiyanlık ve Müslümianhğa ve ondan sonra da 
Rönesans dönemine kadar dinlerden bahseden çahş- 
malara baktığımızda, asır be asır dinlerin tarihî ge
lişimi üzerindeki çalışmaların değişiklikler arzet- 
tiğini; hatta bir asnn belirli dönemlerinde dahi 
farklılıklar gösterdiğini müşahede ederiz :



Eski Mısırlıların gerek kendi dinlerini, gerek
se komşularının dinlerini anlatan eserler tasnif et
tiklerini gösteren herhangi bir belge elimize geç
miş değildir. Sadece son zamanlarda yapılan çalış
malar göstermiştir ki; kadîm Mısırlılar, Hz. İsa’nın 
doğumundan binlerce yıl önce, kendi dinlerini ve 
inanç esaslannı kaydetmişler, hayat tarzlarını, 
muhtelif şekilleri de papiruslar üzerine yazmışlar 
veya büyüklerinin kabirleri ve mabetlerin duvarla
rı üzerine nakşetmişlerdir. Bunun yanısıra, yığın- 
larca yontulmuş mermer heykeller bırakmışlar, 
krallarmm, başkanlarmın, kutsal saydıklan kuşla- 
rm, hayvanlann ve diğer canlılann mumyalarını 
bize kadar intikal ettirmişlerdir. Egemenliklerini 
kurdukları bölgelerde; Suriye, Irak ve Nuba gibi 
memleketlerde, aynı şeyleri yapmışlardır.

Ülkeleri genişledikçe, muhtelif inançlar yayıl
mış, her bölgeyi dilediği İnanca bağlı kalmakta ve 
dilediği varlığı takdis etmekte serbest bırakmışlar
dır. Bu hoşgörü ruhu, felsefî ve d'nî ekollerine ka
dar uzanmış yayılmıştır: Bu ekollerin faaliyeti, kut
sal varlıklann ve mabûdlarm arasmı birleştirme 
hedefine yönelmiştir. Çünkü onlar, kutsal varlık
ların ve tanrıların bir tek ailenin ferdleri oldukla
rını, blrbirleriyle eşlik ve çocukluk münasebetleri 
gibi bağlantıları bulunduğunu ve bunlann üçlü 
veya dokuzlu veya daha fazla rakamlara baliğ olan 
gruplardan meydana geldiğini kabul ediyorlardı.

Bu durum pek değişmemekle beraber kısa dev
relerle bazı inançların yaygınlaştığı bazı inançlara 
da karşı çıkıldığı görülmüştür. Buna bir örnek ol
mak üzere «Aynşems: Heliopolis» ekolünü göstere-

Firavunlar Devri
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biUıiz. Bu ekol, güneş tanrısına tapınmaktan baş
ka bütün tapınma şekillerini yasaklarmştı, Achena- 
ton adıyla anılan kral dördüncü Amenhotep her 
türlü paganizme karşı çıkarak mabedlerden resim
leri ve heykelleri kaldırmış, gökte güneş, yeiTÜ- 
zünde kral olarak ortaya çıkan iki görünümlü bir 
tanrıya tapınmayı emretmişti. Ne var ki, bu dö
nemler uzun sürmemiş, kıralların ve kâhinlerin 
çoğunlukla başvurduklan yol; tebaa ve reâyânm 
gönüllerini birleştirmek için mabedleri resim ve 
heykellerle doldurmal olmuştu. (1)

Grekler Devri
Antikçağ Yıman filozof ve bilginlerinin doğu 

medeniyet mekteplerinde ve özellikle Mısır’da ye
tiştikleri artık kuşku götürmez bir gerçektir, (2)

<1) Berlin ve Leiden’de saklı bulunan papiruslardaki bil
gilere göre, eski Mısırlılar, bir tek tanrmın varlığın
dan haberdar idiler. Görünmeyen ezelî ve ebedî bir 
varlığın bulunduğu, resimlerinin yapılamıyacağı ve hu
dudunun çizilenıiyeceği belirtilmektedir. (Fransız asıl
lı bir grup ilim adamının hazırladığı «Umûmî Dinler 
Tarihi» (Histaire Generale des Religions) adlı eserin 
birinci cildinin 251-252. sayfalarına bakınız.) Fakat ru
hî bir anlam taşıyan bu inanç, genellilde temsil edile 
bilen, bir beden haline girebilen ve sırrı, bir takım 
seçkin varlıklara, insana, hayvana ve katı maddelere 
sirayet edebilen bir ilah şeklinde idi. Onlar idare kuv
vetinin krallarda, bitkisel verimin Nil’de, canlı var
lıkların gelişme gücünün ise Apis öküzünde olduğunu 
ve bunun güneş ışınlan yoluyla gökten alındığını ka
bul ediyorlardı. Bu varlıkların ibadete ve takdise ehil 
olup yüce ilahın üstün sırrım taşımakta olduklarına 
inanılıyordu.

<2) Emile Brfehier, Felsefe Tarihi, 3-5, ayrıca Masson Our-
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Bu demek değildir ki, Örekler, kapalı bir ku
tu gibi, doğunun ilimlerini ve bilgisini harfi harfi» 
ne nakletmişlerdir. Böyle bir iddia makul olmaya
cağı gibi sağlam bir delile de istinad etmez. Sade
ce, demek istiyoruz kİ, onlar bu bilgileri hiç bir ör̂  
nege bakmaksızın, kendiliklerinden, çıkarmış de
ğillerdir. Nitekim bazıları böyle sanmaktadırlar. 
Aksine, onlar bu bilginin materyallerini doğudan 
almışlar ve onu yepyeni bir şekilde kullanmışlar
dır.

Eski Yunanlılar bizzat bu gerçeği kabul etmek
te, Pythagoras ve Platon gibi büyük filozoflannm 
en mükemmel görüşlerini Mısırlılara borçlu olduk- 
lannı belirtmektedirler. Modem araştıncılar her ne 
kadar, bu filozoflarm Mısırlılan bütünüyle kopya 
ettiklerini çok uzak bir ihtimâl olarak görmekte 
iseler de, din ve ahlâk anlajnşlan konusunda Mı- 
sırlılarm bilgilerinden istifâde etmiş olduklarmj. 
kabul etmektedirler (3).

Grek kültür tarihinin bize kadar muhafaza 
ederek getirdiği en eski eser, yaklaşık olarak milad- 
dan önce dokuz ile onuncu yüzyıllara aittir. Buh- 
lann en meşhuru, ünlü destan şairi Homeros’a ait 
olan tiyada ve Odeissea’dır (4). Bu İki eserde, Ho-

sel. Doğuda Felsefe, 7. Bizim verdiğimiz sayfa Fransa 
baskısı içindir. Bu eser aynca Dr. Yûsuf Mûsâ tara
fından arapçaya çevrilmiştir.

(3) Bakımz; Pinard de la Boullaye, Dinlerin Karşılaştırma
lı Etüdü; 1, 8-11 ve aynca 14. sayfa 6 no.lu dipnot.

(4) Tarihçiler Homeros’un yaşadığı dönem hakkında deği
şik göı-üştedirler. En son IX. yy. başlarında, en evvel
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meros, eski Yunanistan’daki savaşlan, yaşayış tar
zını, saldırılan, vurgunlan, halkın ve soyluların 
hayatını anlatır. Antik çağ Yunan tann ve tann- 
çalarının adım, savaşlarını, düşmanlarının tannla- 
rmı, mazlum veya muhtaçlarm taımlara sunduğu 
adakları, dinî törenleri, tanrılar arasmda geçen 
tartışma ve konuşmalan, tannlarm her hangi bir 
grubu tutup diğerine karşı çıkmasmı ve bu durum
da, gökte, tanrılar arasmda çıkan ihtilâflan man
zum olarak anlatmaktadır.

Bu merhalenin bariz vasfı, Homeros.un sözünü 
ettiği bölgenin dar bir sınıra münhasır olması, anı
lan milletlerin pek fazla olmaması ve dinî konula- 
nn başlı başına değil de diğer konular içerisinde, ye
ri gelmişken söz konusu edilmesidir. Bu hususlan 
anlatırken, şair, konujoj normal bir üslûb İle değil 
de destan tarzı içerisinde ve hayalî bir çok unsur
lar ekleyerek dile getirir (5).

Öreklerde, bundan sonra, gezerek gördüğü şey
leri anlatan tarihçiler dönemi başlar Bir önceki de
virde olduğu gibi bu dönemde her ne kadar dinlere 
dair başlıbaşma bir esere rastlamak mümkün de
ğilse de —çünkü dirî bahisler ancak iklim şartlan 
ve olaylarm içerisine serpiştirilmiştir— artık anla- 
tüan, hayai mahsulü mitolojiler olmak yerine doğ-

M.ö. XI. yy. bîişlanada yaşamış olduğu belirtilmekte' 
dir. Aynca llyada ve Odeissea’mn ona ait olup olına> 
dığı konusu da tartışmalıdır.

(5) Yunan tanrılarından söz eden eserler daha sonradır, 
öyle sanıyoruz ki, bu konudaki ilk esef Hösiodos’un 
tanrılara alt olan Teogonie'sidir. Bu eser onun öğren- 
çilerine de atfedilir.

13



rudan doğruya gözlenen olaylardır. Bunun en iyi 
örneği ünlü tarihçi Herodotos’tur (Miladdan önce 
V. jmzyıl), Bu dönemde araştırma alam genişlemiş, 
diğer miletlerin din ve adetlerine dair bilgiler dö 
kaydedilmeye başlanmıştır. Küçükasya (Anadolu), 
Mısır, Babilonya, îran ve o çevrede yer alan diğer 
milletlere dair bilgUere de rastlanmaktadır. Aynca, 
bu dönemde, Grek tann ve tannçalanyla diğer mil
letlerin tanrıları arasında karşıla- t̂ırmalar yapıl
makta, Mısır dinlerinden bazı esaslar öğrenilerek 
taklid edilmekte ve bu konularda Yunanlıların 
yanlışlarından söz edilmektedir. Lafız benzerliği
nin yanlışlığa sebep olduğu belirtilerek Hercule’- 
nin hein bir ilâh adı olmasımn, hem de ünlü kah
ramanlara isim olarak verilmesinin hatâ olduğu 
belirtilmektedir.

Ünlü Grek hükümdarı MakedonyalI İsken
der’in (miladdan önce dördüncü yüzyılın son çey
reklerinde) giriştiği büyük fetihler, Yunanlılann 
başka milletlerin dinleri hususundaki bilgiler nin 
artmasına sebep olmuştur. İskender, büyük ordula
rıyla birlikte Hindistan kapılarma kadar dayanmış 
ve bu seferi Negasthenes (M.O. II. yy.) bütün ay- 
rmtılarıyla yazmıştır.

O gün için bilinen muhtelif dinlerin tavsifi ba- 
kımmdan yapılan çalışmalann yanısıra genellikle 
din müessesesini hedef alan felsefî kritik faaliyetleri 
de ortaya çıkmaya başlaniıştır. Eşyanın hakikatın- 
dan söz eden filozoflar din üzerinde durmaya bai}- 
larlar. Bunun için bir örnek verilmesi gerekirse 
iki büyük filozofun adından bahsetmek icabeder. 
Bunlar M.Ö. V. yüzyılm sonrayıla, IV. yüzyılın baş- 
larmda yaşamakta olan ünlü filozof Platon ile onun

14



değerli öğrencisi Aristoteles’tir. (6). Bu iki filozof, 
evrenin ilk sebebi (yaratıcısı) nın mutlak mâns.da 
ezelî olduğunıtv hareket ve değişikliğin ilk sebebi
nin maddî olmadığını, bilakis akıl sahibi, idareci 
ve hâkimi mutlak bir ruh olduğunu (7), felsefenin 
ve inançlann başlangıçta an ve temiz olduğunu, 
nu, sonradan kötüye doğru değiştirilip küçültül- 
düğünü, erdem'n ise ifratla tefritin ortasında bû  
lunduğımu söylüyorlardı (8).

(6) Aristoteles bu konuda kendilerinden önce Analya Go- 
ras'ın (M.Ö. V. yy.) söz ettiğini belirtir.

(7) Platon, «Kanunlar» adlı eserinin onuncu bölümünde 
der ki: «İlk mevcüd ruhtur. İlk prensip ve istisnasız 
bütün varlıklann ilk sebebi odur. Olmuş olan ve ola
cak her hareket ve değişikliğin sebebi odur. Göğü ve 
yeri o idâre eder. Her terkîb ve tahlil, her gelişme ve 
eksilme, iyilik ve kötülük, güzel ve çirkin, adâlet ve 
zulüm bütün zıtlar ve karşılıklar ondan neşet etmiş
tir. Her şeyin meşei odur.» Bu ezelî ruh hangi çeşit 
ruhlardandır dersin? Bilgelik ve erdemle nitelenmiş 
olan bir ruh mudur, yoksa bu niteliklerden hiç birisiy
le ilişkili olmayan bir ruh mudur? diye sorar ve şöy
le cevap verir. «Evrende mevcut olan en ince hesab- 
larla ölçülmüş bulunan nizam ve kanunlar bu ruhun 
kemâlde en yüce örnek olduğunu ifade eder.» diye 
karsıhk verir.

Aristoteles, Mdtaphysique’in onikinçi kitabında 
derki: «Muhakkak her türlü değişiklikleri yapmaya 
kâdir ezeli bir varlık vardır. Bu zâtın gayri maddi ol
ması da gereklidir elbette. Onun bilfiil mevcud olma- 
•sı, yoksa kuv\'et ve imkândan uzak bulımmaması ge
rekir. Aksi takdirde mevcudatta hiç bir çey meydana 
gelmezdi. Hiç bir şey kendiliğinden hare ĉet etmez. 
Hareketi temin eden bir şeyin (sebebin) bulunm;-ı.sı 
gerekir.

(8) Aristoteles, M^taphysique’nln onikinçi kitabmın onse-
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Gerek bu iki filozof, gerek onların üstâdı olan 
Sokrates (m .ö. V. yy. sonlan) pozitif ve gerçekçi 
(realist) felsefenin kurucusu oüna şerefini hâizdir
ler. Eşyânın değilmez ve gerçek esasları bulunduğu
nu ve bunların bilinmesinin mümkün olduğunu ka
bul ederler. Değişmez hiçbir gerçeğin bulunmadı- 
ğuıı ve ilmin hiç bir şeyi öğretemiyeceğini iddiâ 
eden ateist ve sofist akunı kökten yıkmışlardır. So
fistler, her şeyin bir tartışma ve süslü püslü anlat
ma (demagoji) den ibaret olduğunu kabul etmiş
ler ve felsefeyi bir nevi güzel söz söyleme sanatı ola
rak benimsemişlerdir. Böylece kendilerine karşı 
olanları çürütmeye kalkışmışlar, her türlü bilginin 
bir aldatmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek söz 
oyunlanyla gerçekleri altüst etmeye çalışmışlardır. 
Bu meharetlerle diledikleri yeri ve makamı elde ede
ceklerini ileri sürmüşlerdir.

Bir süre sonra Platon’un ders verdiği mektebe 
nlsbatle Akademia adı verilen başlangıcı miladdan 
yüz yıl öncesine kadar ulaşan Eflatuncu ekol orta
ya çıktı. Ne var ki, bunlar, Platonun isminden baş
ka bir şeyine tabi olmadılar. Eşyîirun hakikati ko
nusunda realist olmaktan ziyade septik (şüpheci) 
İdiler. Kısa bir süre sonra, felsefede «scepticisme» 
adı verilen şüpheci ekolün doğmasına sebep oldu
lar. Septisizmi ilk olarak, MakedonyalI îskender’in 
zamamnda, Pyrrhon ortaya atmıştı. Önceleri sofist

kizinci bölümünde der kİ: «Bunun mukabilinde so
fizm yer alır. Sofistlere göre her şeyde asi olan ka
nunsuzluk ve anarşidir. Dinlerin ve kanunlarm ise kit
leleri boyun eğdirmeye yarayan bir politik tuzak oldu
ğunu kabul ederler.»

Aynca; Aristoteles'in, Ethique isimli eserine ba- 
kmız.
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olan Pyrrhon, sonra, münakaşa ve taitışmayı bırak
mış, «evrende kesin gerçeklerin varbğım ve bunla
rın değişmezliğini» kabul eden realist görüş ile «kê  
sin ve değişmez hiç bir şeyin bul^amıyacağmı» ile
ri süren şüpheci görüş arasmda bocalamış ve neti
cede hiç bir konuda kesin bir hüküm verilemiyece- 
ğlni ve her şeyden şüphe edilmesi gerektiğini söy
lemiştir.

Ateist ve septik görüşü bir yana bırakarak Yu
nanistan’daki müsbet felsefe akımmı izlemeye de
vam edecek olursak görürüz ki; Yunan felsefesinin 
parlak dönemi Aristotales’in ölümü ve ünlü hü
kümdar İskender’in kurduğu İmparatorluğunun 
taksimini müteakip sönmüş ve bundan sonra ge
rek pratik, gerekse teorik alanda aşın ve anormal 
akımlar ortaya çıkmıştır.

Felsefenin bir bölümü olan «ethik» (ahlâk) ve
ya pratik felsefeden sonra m ö. IV. yy. ile III. yy. ya- 
nlannda yaşayan Epicurus’un kurduğu aklak akı
mı baş gösterir. Epicurus, «ethikin» en aşağı nok
tasını kendine mesned ediniyordu. Zira Epicurus, 
ister bedenî olsun, ister aklî ve ruhî, zevk ve elem 
duygusunun, hayır ve şer, fazilet ve kötülük konu
sunda biricik ölçü, değişmez mikyas olduğunu ka
bul ediyordu.

Miladdan önce 111. yy. da yaşayan ve Stoacı 
ekolün kurucusu olan Zenon’un felsefî sistemi 5se 
çizginin en öte ucunu meydana getiriyordu. Zira 
Stoacı ekol; her türlü zevk ve elemlerden kurtul
mayı gerçek faziletin biricik prensibi olarak kabul 
ediyordu. Bunun da İnsanî duygularla savaşılarak 
ve iç güdüleri dizginleyerek sağlanabileceğini ifade 
ediyordu. Kendini yok edercesine, katı ve aşm, sert 
tedbirler öneriyor, insan eti yemeye bile aldırış edil
memesini salık veriyordu.
P ~  2 17



Teorik felsefe (fizik ve metafizik) konusunda 
Stoacıiar, her ne kadar, salt ve katıksız materya
list ve ateist düşünceden, çok onun karşıtı olan ve 
evreni yöneten bir ruhun bulunduğunu kabul eden 
bir düşünceye yönelmişler ise de, bu «ruh»un ev
renin bir parçası olduğunu, suyun ağaca sirayeti, 
ateşin köz’deki yayılışı gibi, kendiliğinden ve şuur
suzca bir yayılma ile evrenin ana maddesi içinde 
yayıldığını, maddeyi harekete sevketmesi bakımm- 
dan serbestiye sahip bulunmadığmı kabul ediyor
lardı. icra ettiği rol itibariyle tabiî kanunlara bağ
lı bulunduğunu ileri sürerek neticede evrendeki ru
hî ve maddî unsurun kendi başma bağımsız birer 
varlığa sahip bulunmadığım, aksine bunlanri 
birleşiminden etken ve edilgen, yaratan ve yaratı
lan, tann ve evren adı verilen gerçek varlığın mey
dana geldiğini kabul ediyorlardı. Kendi içinde tu
tarsız ve gerçeklere yüzde yüz ters düşen ve pratik 
gerçeklerin sonucuna uymayan bu görüş pante
izm (vahdeti vücud) admı alıyordu. Ancak bu ad 
mücerred b'r isim olmaktan öteye geçmemişti. 
Çünkü bu görüş esasta putperestti, sayısız tanrıla- 
nn varlığını kabul ediyordu. Her eş3ranın içinde ona 
sirayet eden bir ruh bulunduğunu ve bunun da o- 
nun tanrısı olduğunu iddia ediyordu. Hayat tan
rısına Zeus, Esir tanrısına Athena, Rüzgâr tan
rısına c’a Hera adına veriyor ve böyle bir çok tan
rıların bulunduğunu kabul ediyordu.

Roma Devri

Miladdan öncö ikinci yüzyılda Romalılar, Yu
nan \".tanı da egemenlikleri altma aldılar. Bir za
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manlar Yunan hâkimiyetinde olan Roma, bir süre 
sonra Yvmanistanı büyük Roma devletine bağlı bir 
eyalet haline getirdi.

Ne gariptir ki; bu iki millet asırlar boyu içiçe 
yaşamasına ve haşrü neşr olmasma rağmen din, 
dil, san’at, hukuk ve diğer sosyal müesseseler bakı
mından müslümanlann fethettikleri ülkelerde, 
meydana getirdikleri kadar birbirlerine tesir ede
memişlerdir. Böyle ideal bir sentez beklemeyi bir 
yana bırakalım, en azmdan, Roma’daki ilmî ve ede
bî ortamın Grek başkentindeki ilim, edebiyat ve 
san’at hâzinelerinden faydalanması gerekmez miy
di? Ne var ki, böyle bir şey olmamış, romalı edebi- 
yatçılarm bu fetihlerden sonra, memleketlerine gö
türdükleri tek şey, o sırada Atina halkı arasmda 
yaygın olan görüşlerdi. Bımlan bile, derinliğine ine
rek aktarmak yerine, çok yüzeyden ve üstünkörü 
iktibâs etmişlerdi. Tıpkı bir devirde yaşayan insan 
gruplannm bir başka milletin kıyafet, yiyecek ve 
içecek adabını taklîd etmesi gibi bir şeydi bu.

Bunun delili, miladdan önce II. ve III. yy. ara- 
smdaki devrede Atina’da geçerli olan akımm sto
acılık olması ve bu akımm romalılarca, Yunanis
tan’dan, ülkelerine nakledilen yegâne felsefi siste
mi oluşturmasıdır. Ne yazık ki, romahlar, bu nakil 
işini de tam olarak değil üstünkörü yapmışlardır. 
Götürülenler, kolayca yazılan ve daha çok fatihle
rin hoşuna giden kısımlar olmuştu. Yani gurur ve 
aldatmacaya dayalı Stoacı ahlâk anlayışmı naklet- 
mişlerdL Halbuki felsefenin diğer bölümü olan «pra
tik felsefe»nin izine katiyyen rastlanmıyordu. Nite
kim m. ö. I. yy.'da yaşayan ünlü Latin yazarlan Se- 
neque ve Epictetos’un eserlerinde etikten başka bir

19



felsefî düşünüş bulunmaz. Neticede Stoacı felsefe 
de uzun müddet yaşamamış ve son olarak mlladdan 
sonra II. yy.'da RcBia’lı Mavcus Aurelius ile son 
bulmuştur.

Nasü Romalılann Yunanistan'ı fethetmeleri, o 
yüzyılda Yunan memleketlerindeki bazı yaygm gö
rüşlerin Roma tarafmdan benimsenmesine sebep 
olmuşsa, aynı şekilde, Roma devletinin Asya ve Af> 
rika kıtalarmı fethetmesi de, oralarda yaşayan 
halklarm dinî görüşlerinin Roma’ya taşınması so
nucunu doğuşmUştur. Böylece Mithra, Baal, îsis 
vs. gibi mabûdlarm adma Roma’da da rastlamak 
mümkün olmuştur.

Bu karmakarışık dinlerin anlatımı - bunlara 
ilâve olarak mahallî dinlerin tavsifi - müad öncesi 
ilk yüzyüda Romalı yazarlara konu teşkil ediyordu. 
Mesela ünlü Romalı hatip Çiçero tanrılar konu
sunda felsefî görüşler kaleme almış; Varran, ro- 
malıların ibâdetlerinden söz etmişti. Ancak bun-> 
1ar, karşılaştırma ve kritik tarzmda değil de muh' 
telif görüşlerin arasım birleştiren uzlaştırıcı nite
likte şeylerdi. O devir için söz konusu edilen, dinî 
hoşgörü ruhunun dile getirilişinden ziyade, dikkat  ̂
sizlik ve kararsızlık, yahut ta ciddi olarak araştır
ma yapmamak diye ifade edebileceğimiz bir üslub 
farzı benimsenmişti. O devirde belirli bir dine ta- 
pmmadan çok değişik dinlerin tapınma şekilleri 
revaçtaydı ve romalılar bu âjrinlere katılıyorlardı. 
Hepsinin de bir tek hakikatin işareti olduğunu ka
bul ediyorlardı. Binaenaleyh o devir Roma devle
tinde carî olan ibâdet ve âyinler dindar bir kişinin 
başkasının inâncmı hoşgörüyle karşılaması şeklin
de ifade edilebilecek oian dinî hoşgörüden ziyâde.
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hiç bir dine bağlanmamak veya dinî anarşiden ne
şet eden kargaşa şeklinde idi.

Hristiyanlık Devö

îsa peygamberin (A.S.) doğumundan yanm 
yüzyıl sonra hıristiyanlık yeni bir semavî din biçi
minde Avrupa’ya yayılmaya başladı. Bu yeni din 
eski putperest dinlerle anlaşarak geçinmek yerine, 
onlan ortadan kaldırmak ve yerlerini almak isti
yordu.

îşte bu yüzden olanlar olmuş, çatışmalar ve 
mücadeleler başlamıştı. Ve neticede hulstiyanlık, 
mahalli dinlerle haşrüneşr olmuş, neoplatonizm gi
bi, felsefi akımlarla içiçe girmiş, miladdan sonra 
üçüncü yüzyılda yaşıyan Manicheizm gibi akım
larla dolup taşmıştır.

Roma’lı senyörler hıristiyanlara şiddetli .baskı 
metodlan uygulamışlar, onları yoketmek için ezici 
silahlar kullanmışlar, nihayet miladın dördüncü 
jmzyılmda împ£irator Konstantin, ilk olarak, dinî 
bir anlaşma ortamı hasırlamaya çalışmış ve neti
cede hıristiyanlığı kabul ederek Romanm resmi 
dini haline getirmiş ve milâdın 325. yümda İznik’
te bir hıristij^ konsili toplamıştır.

Hıristiyanlığı savunanlar listesinde ve ona kar
şı olan dinlerle mücadele konusunda en parlak 
isim, dördüncü yüzyılın yarılanndan beşinci yüz- 
yılm ilk çeyreklerine kadar yaşamış olan Saint Au- 
gustinus’tur. Aziz Augustinus, hıristiyan olmadan 
önce Manlhelzmi kabullenmişti. Saint Augtstinus 
hıristiyan felsefesinin (patristik felsefenin) kuru
cusu olmuştur. «îlâhi Site,» , «itiraflar,» «ilahi Lu-
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tufiara Dâir» adlı eserleri kaleme almıştır ki bil
hassa birincisi dinî felsefenin en güzel örneklerin
den sayılır,

Saidın ve savunma, yapıcı ve yıkıcı çatışmalar 
sürüp gitmiş ve bu çatışmalar sadece hıristiyanlık- 
la diğer dinler arasmda değil, hıristiyan mezhep
leri arasmda da devam etmiştir. Binaenaleyh dini 
konularda yazı yazanların işi, değişik inançları an
latmak yerine, hasmmm inancmdaki eksiklikleri 
bulup ortaya dökmek olmuştur. Karşı inancm, za- 
yıflığmı kendi inancmın doğruluğuna delü göster
mek için yapılan çabalar şeklinde ortaya çıkmıştır.

İslâm Dönemi

Milâdî yedinci asrm başmda müslümanlık or
taya çıktı. Mekke dışmda hürriyet havasmm tenef
füsüyle birlikte ancak 622 yıllanndâ kendi davası
nı kökleştirebildi. Ama btmdan sonra, çok kısa bir 
zaman içinde, doğularda, batılarda, kuzeylerde, gü
neylerde yıldmm hızıyla yayılmaya ve bir asır geç
meden batı Avrupa hudutlarmi zorlamaya, Ispan
ya’da, İtalya’da ve Fransa’da görülmeye başladı. 
Beraberinde İslâm ilimlerini, İslâm hukukunu ve 
edebiyatmı taşımaktaydı. Antikçağ Yunan İlim ve 
felsefesine İslâm ilim ve felsefesini, müslümanlann 
buluşlarmı, doğu edebijratmı ve tecrübelerini de 
ekleyerek batıya iletmlştL

îşin garip yam Batmın, müslümanlardan sade
ce doğu ilim ve sanatmı öğremniş olmalan değil, 
bizzat Avrupa ilim ve felsefesini de öğrenm’'ş ol
malarıdır. Uzım bir tarih şeridi boyunca bu öğretim 
sürmüş gitmiştir. Roma, Yunanistan’ı fethederek
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bir eyâlet haline getirdiği zaman Yunan halkı ara
sında revaçta olan günü birlik edebiyatı aktarmak
tan öteye gidemediği gibi, hıristiyan çağlan boyun
ca da, Batı, dinî münakaşalar içerisinde demagoji 
ve tartışmalarla vaktini geçirmişti. Yunan ilim ve 
düşüncesinden habersiz, uzun asırlar, yalnızlık içe
risinde, kendi doğusundan (Yunanistan’dan) gafil’ 
olarak geçirdi. Avrupa, bu doğu Akdeniz medeniye
tinin hazînelerine ancak mUadın sekizinci yüzyılı
nın başlarında ve ülkelerini fethe gelen müslüman- 
lann aracılığıyla bakmaya başladı. Bu insanlar, de
niz aşın, uzak ülkelerden geliyorlardı, kendilerine 
ilim ve medeniyet getiriyorlardı. Adalet ve hoşgörü 
Öğretiyorlardı, İştihalanm dindirmek, ihtiraslarını 
kamçılamak, kanlannı akıtmak, hâzinelerini yağ
ma etm^ için gelmiyorlardı.

Dört bir yandan gelerek müslümanlarm ilim 
hazînelerinden istifade ediyorlardı. Bu ilimden en 
çok istifade eden öğrenciler yahudilerdi. Arapça öğ
renen Endülüs yahudileri bu bilgi hâzinelerini ön
ce İbranca’ya, sonra Latinceye çeviriyorlardı. Eğer 
Roma, daha önceleri Atina’nm mirasma saĥ p çık
saydı daha ilk gününden itibaren bu ilim kaynağın
dan faydalanacak ve o zaman bu bilgileri Latince 
veya Grekçe asimdan okuyacaktı. Bunca yüz yıl 
bekleyip üçüncü ve dördüncü elden öğrenmek yeri
ne doğrudan doğruya kendi kaynaklanndan j^ar- 
lanacaklardı.

işte Yunan ve Roma devletlerinin yerine geti
remediği medeniyet emanetini, İslâm, kendi diline 
aktarmış ve asırlarca tek başına bu bayrağı omu
zunda taşımış; sekizinci yüzyıldan onüçüncü ve da
ha sonraki yüzyıllara kadar bu emanetin bayrak- 
tarhğmı yapmıştır. Avrupalı ilim adamlanndan hiç
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birisi, Aristo felsefesini, onikinci yüzyıl mûslüman 
filozoflarından İbn Rüşd (Averroes) vasıtasıyla ve
ya onun öğrencilerinden yahudi asıllı Mûsâ ibn 
Meymûn (Maimonides) aracılığıyla öğrendiğini İn
kâr edemez. Saint Thomas vasıtasıyla bu öğrenme
nin Batı felsefesindeki büyük tesirini inkâr edecek 
batılı bilgin olacağım da sanmam.

Batıiılarm, müslümanlann ilimleriyle, özel
likte de edebiyat, şiir, nesir, hukuk, tıp, astronomi, 
tarih, fizik, kimya, cebir, takvim ve sayı ilimle
riyle bunlardan başka sanat ve zanaatlarla alâkalı 
sözlerine gelince, bunlan böyle bir giriş yazısmm 
dar smırlan içinde ifade etmek katiyyen mümkün 
değildir. Bu konuda batıda, kısa veya mufassal cild- 
1er dolusu eser yazılmıştır. Burada bizi ilgilendiren 
husus müslümanlann; dinlerin tarihine dair jraz- 
dıklan eserlerdir (9) .

Müslümanlarm dinler üzerine kaleme aldıkla- 
n  eserlerde daha öncekilerde hiç görülmeyen iki o- 
nemli özellik göze çarpar :

a — Eskiden, dinlerden söz eden eserler, ya 
günlük hayatla Ugili ifadelerin araşma girmiş kar
ma kanşık şeylerden ibaretti veya psikolojik, felsefî 
ve diyalektik araştırma yığmlan arasında gömü  ̂
lüp kalmıştı. Yahut ta, en azmdan, mahallî İnanç- 
larm smınnm ötesine geçmezdi. İşte bu derme çat
ma durum, müslümanlann eserlerinde, gerçekçi bir 
şekle sahip olmuş, diğer bilgi dallanndan ayn bir

(9) Mesela, Gustave le Bon'un Arap Medeniyeti E.F. Gau- 
tier’ın, Müslümanlann Adet ve Gelenelderi isimli eser
leri bunlar arasmdadır.
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İlmî branş haline gelmiş ve o devirde bilinen bütün 
dinlere dair bilgi vermeye yönelmiştir. Çağdaş Av- 
rupanm ancak on asır sonra öğreneceği şeyleri on
lar, ta o zaman, sistemleştirmişlerdi,

b — îkincisi ise bir öncekinden daha az değer
li değildir. Müslümanlar dinleri anlatırken hayal 
ve tahminlere dayanmamışlar, doğru veya yanlış 
olabilecek sözleri cahil halk kitleleri arasmda yay- 
gm hurafeleri gerçekmiş gibi kabul etmemişlerdir. 
Bunun aksine, her dine dair bilgiyi o dinin kendi 
öz kaynağmdan almışlar, ilk kaynağa kadar inerek 
güvenilir materyallerden istifade etmişlerdir, Böy- 
lece dinlerle ilgili olarak hem başhbaşuıa bir ilim 
dalı kurmuşlar, hem de sapasağlam ilmî bir sistem 
geliştirmişlerdir.

Biz burada, tarih sırasını göz önünde tutarak 
dinlerin tarihi üzerinde eser vermiş olan bazı mü
ellif adlannı ve eser isimlerini kaydetmeye çalışaca
ğız :

1 — Hicri 330 (miladi X yy.) vefat eden Büyük 
mezhep imamı Ebü’l-Hasen el-Eşarîn’In «Kitabül- 
Malakat el-îslâmiyyîn»i.

2 — Hicri 346 (miladı X yy.) vefat eden Mes’- 
ûdî’nin «el-Makalat fi Usûl’id-Diyânât» adlı eseri.

3 — Hicri 456 (müadı XI yy.) yılında vefat 
eden Endülüslü tbn Hazm’in el-FasI Fil-Milel v’el- 
Nihal» adlı eseri.

4 — Hicri 588 senesinde vefat etmiş olan (mi
ladi XII yy.) Şehristânî’nin «el-milel v’el-Nihal» 
adh eserL

5 — Hicri 606 yılında (XIII. y y ) vefat etmiş 
bulunan Fahrüddîn el Râzî’nin «îtikâdât el-Müsli- 
mîn v’el-Müşrikîn» adlı eseri.
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Müslümanlann dînler tarihi konusunda araş
tırma yapmadıklannı söylemek, görülüyor kİ, bir 
iftiradan başka bir şey değildir (10).

Modem Avrupa Röncsausı

Miladın XIII. ve XIV. yy. batı Avrupa’nın ya
vaş yavaş uyanmaya ve kendine gelmeye başladığı 
devirlerdir. Bu dönemlerde aydmiık kaynağı olan 
şarka doğru yönelmeye başlarlar; Fransisken ve 
Dominiken pazarlarından müteşekkil din adamları
nı doğuya gönderir ve ta Çine, Hindistan’a kadar 
gezip dolaşmalannı, orada gördükleri dinî faaliyet
leri anlatmalannı isterler.

15. ve 16. yy. ise «yeniden diriliş ve aydmlan- 
ma» denilen Rönesans döneminin başlangıcı olur. 
Batı Avrupa kendini Antikçağ Yunan kültür ve 
medeniyetini araştırmaya verir. Başlangıçta Yunan 
mitolojisi ve efsanevî hikâyeleri üzerinde araştırma
lar yapılır.

Kısa bir süre sonra Protestanhğm doğuşuyla 
sonuçlanan reform hareketleri başlar. XVI, yüzyı
lın yanlarma rastlayan reform hareketleriyle bir
likte Avrupa’da İlmî gelişmeler dönemi açılmış olur. 
Zira Protestanlık hareketiyle beraber İbranca ve di
ğer Sami kavimlerin dilleri üzerine çalışmalar hız
lanır. Maksat; Teyrat ve Incil’in metinlerinin iyi 
anlaşılmasıdır. Çünkü reformistler, kütsal kitap- 
lan olduğu gibi dillerine çevirmek ve dini asıl kaŷ  
nağından herkesin öğrenmesini sağlamak isterler.

(10) Schmidt Din’in Doğuşu ve Gelişmesi, 34. 
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öte yandan da Avrupa korkunç bir çatışma ve dinî 
savaş ortamına girmiştir. Bu savaşları körükleyen 
neden değişik mezheplere mensup hıristiyanlarm 
kendi görüşlerini yeni keşfedilen yerlerdeki in
sanlara yayma arzularıydı. Bu yüzden, iki yüz yı
la yakın bir zaman, protestanlar dinî yayılma faa
liyetlerine iştirök edemediler. Sadece İspanyollar- 
dan, Pörtekizlerden ve Fransızlardan müteşekkil 
protestanlar bu faaliyeti devam ettirdiler.

Daha sonraları ise her iki gruptan seyyahlar 
yeryüzünü dolaşmaya, yeni bölgeler keşfederek As- 
yanm, Avustralyanm, Amerikanm ve Afrikanm 
ayak izi değmemiş, bilinmeyen köşelerini gezerek 
oralarda gördükleri dinî hareketleri kendi milletle
rine anlatmaya başladılar. Bu seyahatler on seki
zinci yüzyüm sonlanna kadar devam etti. Ve işte 
böylece Avrupa’da dünya yüzündeki dinlerin ve ge
leneklerin tanıtılmasıyla ilgili yeni bir iUm daü 
doğmaya başlaxlı. Bvmun üzerine düşünen kafalar 
kendi kendilerine sormaya başladılar :

«Acaba ilk İnsanm dini neydi?» Bu gezilen gö
rülen yerlerdeki ilkel insanların dinleri üzerinde 
yapılan çalışmalarla, karşılaştırmalı olarak, ilk in
sandan bugüne kadar dinlerin geçirdiği merhale ve 
gelişmeler İncillenmeye çalışıldı. Dinlerin nasıl doğ
duğu ve nasıl bir gelişme grafiği çizdiği araştırıldı.
O günden itibaren dinlerin tarihi ile uğraşan başh- 
başma bir ilim dah doğdu. Ve o zamanlar dinler ta
rihi iki bölüme ayrılıyordu;

a — Yeni bulunan dinlerle ilgilenen bölüm.
b — Eski dinler üzerinde çalışan ve nisbeten 

yenilenen bölüm,
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Eski dinler üzerinde çalışan ve nlsbeten eski 
olan dinler tarihi çalışmaları her dini ajm ayn ele 
ahyor ve o dinin özelliklerini anlatıyor, mahiyeti
ni tahlil ediyordu. Bir dinin nasıl doğduğunu, na
sıl yayıldığını, neden yayıldığmı, kurucusunun ha
yat tarzını, inanç ve ibadet esaslannı, yayılma ye 
gelişme devrelerini ve buna benzer noktalan ayn 
ayn ele ahp inceleme konusu yapıyordu, İşte a^ü bu 
ilim dalma «dinler tarihi» adını vermek gerekir.

Son devirlerde bu ilmin hem kendi içinde hem 
de metodlannda değişiklikler oldu, önceleri ele alı
nan saha dinlerin yayıldığı yer olarak, Akdeniz ve 
Kızıldeniz havzasmı aşmazken (yani Asya, Avru
pa ve Afrika’yı geçmezken) daha sonralan bütün kı
talara yaygınlaştırıldı. Önceleri sadece yazılı tari
hi olan, eski eserleri bulunan medenî milletleri kap
samaktaydı, sonralan ilkel ve barbar kavimlere ka
dar genişletildi. Hattâ tarihin bilinen devirlerinin 
ötesine gidip araştırma yapmak gereği üzerinde du
ruldu. İşte bu genişleyen çerçeve içerisinde, dinler 
tarihi bilginlerinin İşi oldukça zorlaştı ve İlk müs- 
lüman müelliflerin eserlerini verdikleri devrelerde- 
kinden farklı bir takım sonuçlar elde edildi ki 
—dinler tarihi ilmi bakımdan— bunlar tam güve
nilebilir neticeler değildi. Bilhassa araştırma tekni
ği ve metodu üzerinde çok büyük değişiklikler yapıl
dı. Mukâyeseli filolojik araştırmalardan tutun da, 
jeoloji, ark«»oloji, soyut resim ve heykelciliğe, ora
dan da psikoloji, sosyoloji ve antropolojiye kadar bir 
çok ilim dallannm verilerinden faydalanıldı.

Elbette ki dinlerin tarihini araştınrken her mil
letin dinini, inanç ve geleneklerini incelesrîp mukâ- 
yese yapmak, gerçek yaşantılarıyla ona delâlet eden 
sözlü ve fiili Işâretlerden İstifâde etmek gerekirdi.
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Bu noktada diğer ilimlerin görevi, yürütülen istid- 
lâl yolunun doğruluğunu veya yanlışlığını belirle
yip garantileyecek ve o ilimlerin verileriyle çatışma- 
dığmı açıklayacak esaslar tesbit etmekti. Meselâ 
bir tarihî araştırmanm doğru mu yanlış mı yürütül
düğünü anlamak için dayanılan vesîkalarm doğru
luğunun tesbîti, filolojik terimlere başvurulması» 
çeşitli ilimlerin ıstılâhlarmm gözden geçirilmesi ve 
böylece o tarihî vesikadaki ifâdenin çözülmesi gere
kir. İşte İlmî bir tarih kritiğinin hedefi budur.

Dinler tarihinin yeni gelişen bölümü esasa 
ulaşmak için tasnif ve tahlil metodu ile nazarı etüd- 
1er ve genel hükümler çıkarma hedefine yöneliktir.

Bunu bir£iz daha açıklamamız gerekirse; bütün 
dinleri mukayese eden ve karşılaştırmalı olarak in
celeyen bir İlim adamı, onların birleştikleri ve ay- 
nldıklan noktaları tesbit edecektir. Bu durumda el- 
betteki bütün dinlerin bir takım müşterek nokta
lar bulunacaktır. Bu a^atırmayı sürdüren bilgin, 
kendi içinden gelen karşı konulmaz bir duyguyla 
bütün dinlerde ortak olan bu noktalan tesbit ede
rek din müessesesinin tabîatmı belirleyen genel bir 
yargı çıkarmaya çalışacaktır, O zaman, göre
cektir ki, din fenomeni en ilkel kabilelerden tutun 
da, en gelişmiş milletlere kadar bütün toplumlarda 
karşılaşılan bir vakıadır. Bunu tesbit edien bilgin 
kendi içinde yine karşı durulmaz bir soruyla yüzyû- 
ze gelecektir; Acaba bu alemşümul duy.ı^n-un kay
nağı ve ilk menşei nedir? Dinin kaynağı ve menşei 
ferdin veya toplumun tabiatı mıdır? Yoksa tesadü
fen veya sûni olarak sonradan mı ortaya çıkmış
tır? Yahut bunlardan başka ne olab’lir? Tarihin 
muhtelif devlerindeki dinler acaba birbirinin dalı- 
budağı şeklinde midir, yoksa aralarında aşağıdan
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yukanya veya yukardan aşağıya doğru inen zincir
leme bir bağlantı ve ilişki mi vardır? Bu ilişki grafi
ği düz bir hat takib etmek yerine bazan yükselmek
te, bazan alçalmakta mıdır? Bir yere gelince dur
makta, bir noktada ise yeniden başlamakta mıdır?

Bvmlar ve benzer bir çok sorular dinler tarihi 
araştırmacısmın kafasmda dolaşıp durur. Zaman 
man zaman birbiriyle çatışır da. Eğer araştırmacı, 
bağlı bulunduğu dinden başka diğer dinleri çok iyi 
bilmiyorsa bocalayıp kalacak ve neticeye ulaşamı- 
yacaktır. Bu hususlara modem batılı bilginlerden 
bir çoğu dalmış, her biri kendi görüş açısmı belirle
yen bir çözüm yolu tutturmuş, ama hepsi de der
me çatma ve darmadağmık olarak işin içinde bo
calamış kalmışlardır. Kimisi, edebî ve İlmî araştır
malarına yeni bir takım terimler getirmekle yetin
miş, kimi ele aldığı dinî konu3na incelemek için baş
ka bir yol bulmuş, kimi de dinlerin tarihi konusun
da ötekilerin takip ettiği metodu bütünüyle be
nimsemiştir. Ama hiçbirisi konunvm özüne ve esa- 
sma inememiştir.

Görülüyor ki konu, san'at ve edebiyatla alâka
lı olmaktan ziyade dinî etüdlerle ilgilidir. Ve yine 
görülmektedir kİ, konular arasmdaki benzerlikler, 
onlan birleştirici bir metodla ele almayı gerekli kıl
makta ve dinler tarihi ilmi içerisinde ayn bir bölü
mün, sadece din fenomeninin, doğuşu üzerinde ça- 
hşmayı gerekli kılmaktadır. Ama bu araştırma bü
tün dinleri gerçek yerlerine yerleştirecek şekilde İl
mî ölçülere sahip, adaletli ve dürüst olmahdır.

Şu halde, dinleri, öyle ayn ayn İncelemeye ta
bi tutup her birisini teker teker ele almaktan ise 
böyle birleştirici ve hepsinin ortak noktalannı tes- 
bit ederek çalışmaya girişmek, dinler tarahi araştır-
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macılan için en doğru yoldur. Çünkü bu ilmin gö
revi genel geçer hükümler koymak ve değişme» 
prensipler tesbît etmektir. Bunu yaptıktan sonra, 
ancak, her dini teker teker ele alıp incelemeye tabi 
tutmak mümkün olabilir.
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Birinci Bölüm

DİN KELİMESİNİN ANLAMININ TESBİTİ

İşleıimizi t£mzîm ederken, mâkûl ve selîm man
tık kurallanna uyar, belirli bir gerçeği açıklamak 
istediğimizde onun genel unsurlarını ve umumi 
esaslannı öğrenip ondan sonra diğer özelliklerine 
geçeriz.

Her kim ki, İslâm dininin, yahut Hıristiyanlı
ğın, yahut Yahudiliğin, Mecûsîliğin, Budizmin veya 
putperestliğin veya yeryüzünde mevcud olan diğer 
dinlerin mâhiyetini öğrenmek isterse, her şeyden 
önce bütün dinleri birleştiren özellikler üzerinde 
durmalı ve toplu olarak ihtivâ ettikleri ortak nok
talan tesbit etmelidir. Şurası bir gerçektir ki, say
dığımız ve saymadığımız dinlerin arasmda, her ne 
kadar öz, kaynak, hedef, gaye ve değer bakımından 
farklılıklar bulunmakta ise de hepsini ortak bir ad 
yani «dm» kelimesi birleştirmektir. Din kelimesi
nin tanzim ettiği ve bu müşterek ad altmda topla
nan manevi birlikler bulımacaktır.

Bu birlik nedir?
Daha doğrusu din dediğimiz şey nedir?

P — 3 33



İşte burada her şeyden önce cevaplandırmak 
zorunda olduğumuz soru budur.

Bu sualin cevabmı bulabilmek için, gayet tabîi 
ki, ilk baş vuracağımız kaynak o dilde yazılmış lû- 
gatlardır. Filoloğlann din maddesinde kullandıkları 
ifadelerden onun kelime olarak anlamını bulmamız 
mümkün olur. Biz lûgatlarm söylediklerini anla
yalım diye ilk olarak onlara başvurmamız gerekti
ğini söyledik. Yoksa aradığımız cevabı bulmak için 
lûgata müracaatın şart olduğunu ileri sürmedik. 
Lügat ve ansiklopedilere başvuranlar, ifade ve açık
lamaları arasmda, bir kelimenin tüm anlammı çı- 
karmamn ne kadar zor olduğunu çok iyi bUirler.

Söylendiği gibi, eğer ümitsizlik bir ra
hatlama yolu ise biz de kendimize diyelim ki, 
ki, bu ansiklopedi ve lügatlerden onlann gaye ve 
hedefinin ötesinde bir şey istemiyoruz, Bunlann, 
her şeyden önce, kelime ve terimlere mana vermek 
yerine, bunları tersine çevirici bir tutum içinde ol- 
duklarmı zannettirici bir yol izlemekten başka yap
tıkları bir şey yoktur. İsterseniz, siz, onların işinin, 
karşılıklan ve eş anlamlan sıralamaktan ibaret ol
duğunu, ama terimlerin ne anlama geldiğini ifade 
etmeyi hedef almadıklarım söyleyebilirsiniz, örnek 
olarak bir hayvan uzvuna veya bir şehrin yerine 
bakmak için önünüze gelen herhangi bir lügati ve
ya ansiklopediyi açm, karşılaşacağmız ifade «bili
nen bir hayvan türü, bilinen bir bitki cinsi veya 
bilinen bir şehir adı»ndan başka bir şey olmaya
caktır. Bu tarifler arifler içindir ki, arifin tarife ih
tiyacı yoktur. Eğer bir lügatin okuyucularına bir 
kelimenin anlammı öğrettiğini görürseniz bilin ki, 
o, tarif ettiği eşyayı genellikle yine o eşyanın ken
disiyle anlatmaktadır. Mesela Arapça bir sözlükte

34



«tebliğ; tebliğ etmektir» veya «deva; deva bulunan 
şeydip) şeklinde ifadelere rastlarsınız. Dini de «bağ
lanılan şey» olarak anlatırlar. Yahut ta din ile ay
nı anlama gelen millet ifadesi kullanılır. Millet ke
limesine bakacak olursanız «din» şeklinde karşılık 
verildiğini görürsünüz. «Helal» maddesine baktığı
nız zaman, «haramah zıddı» veya «haram olmayan» 
diye bir ifadeyle karşılaşırsmız. «Haram» a bakacak 
olursanız, o zaman da «helalin zıddı» ifadesiyle kar- 
şılaşırsmız.

îşte jrukardan beri saydığımız kargaşa ve an
lamsızlık din maddesi için daha çok geçerlidir. Me
selâ arap dilinin büyük sözlüklerinden olan «Ka
mus el-Muhît» veya «Lisan el-Arab’»a baktığmızda 
bu kelimeye verilen anlamlar arasında bocalar ka
lırsınız. Hatta birbirine zıt manada kullanüdığma 
şâhid olursunuz: Din; «mülktür, hizmettir» denir. 
Din; «izzet ve zillet» anlamma gelir.

Din «kahır ve hâkimiyet» «zorlama ve iyilik» 
anlamlanna gelir. Din gelenek ve tapmma demek
tir. Din «boyun eğme ve kabullenme, itaat ve isyân 
anlamlanna gelir» denir. «İslam ve tevhid anla
mma gelen her tür İnanç ve ibadet» diye ifade edi- 
llr.

Şu halde, biz İşin kabuk kısmmı bırakıp öze 
varmak için paçaları sıvamak ve işi kökten ele al
mak zorundayız. Bunca karmaşık anlamlar arasın
dan gerçek olanı ortaya kojnmamız icabeder.

DoğiUyu söylemek gerekirse; bu kelimenin kö
küne baktığımızda sözü edilen anlamların hepsinin 
de -kök itibariyle- birbirine yakın olduğunu görü
rüz. Zira bu anlamlar, aralânndaki çok küçük fark- 
lüıklara rağmen, neticede, «din» kelimesini birbiri
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ne yakın üç anlam grubunda toplayabiliriz. Veya 
daha doğru bir tabirle söz konusu kelime surasıyla 
üç fül için kullanılır;

Arapçada «din» kelimesi, bazan, tamamen ge
çişli bir fiil olan (dâ-ne) kökiülden türer. Bazen bu 
fül harfi cerr olan lam üe geçişli hale gelen, geçiş
siz bir (dâ-ne, li) den türer. Bazı kerre de geçişsiz- 
likten geçişli fiil haline geliş lam İle değü de yine 
cerr edatı olan «(dâ-ne, ba) ile olur. İşte bu üç 
farklı türeme şeklinden ötürü kelimenin taşıdığı 
anlam da değişik olur;.

1 — «Din» kelimesini birinci şekilde türetecek 
olursak «mülk ve hüküm» anlamına gelir; İdare 
etmek, yönetmek, sindirip bastırmak, hesaba çekip 
hüküm vermek gibi... Bu anlamda «din», «hüküm
ranlık ve mülkiyet» demektir, Yııkarda saydığımız 
diğer anlamJar da hükümdarlığm nitelikleri arasm- 
dadır..

İşte Kur’anı Kerim’deki Fatiha suresinde bu 
anlarnda «Dm gününün mâliki)» buyurulur. Hesap 
ceza günü demektir. Hadisi şerifte ise «nc iyidir 
kendine hâkim oİûti» buyurularak, «din», «kendini 
korumak» manasma kullanılmıştır. Dinî metinler
de rastladığımız ve din kökünden türeyen «Deyyam 
terimi de «hükmü geçerli olan» anlammdadır,

2 — İkinci şekilde türetecek olursak, «itaat ve 
bojmn eğme» anlamma gelir. Bu durumda, «din», 
itaat ve boyun eğme, ibadet ve korku demektir. 
«Din Allah içindir», denilince de «hüküm Allahın
dır, Allaha boyun eğilir» denmiş olur. Bu ikinci şe
kilde gereklilik (mutâvaat) anlamı taşımaktadır.

3 — Üçüncü şekilde türetecek olursak «din ve
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mezhep edindi, inandı, adet edindi» manasına gelir. 
Bu durumda, din terimi, kişinin bağlandığı ve uy
duğu pratik ve teorik yoldur. Çünkü her kişinin yo
lu, alıştığı ve gittiği güzergâhtır. Nazari olarak da 
bağlı bulunduğu inanç ve görüş demektir.

Görülüyor ki, bu üçüncü anlam da ilk ikisinin 
b:r devamı mahiyetindedir. Çünkü inanılan ve bağ
lanılan yol, kişiye boyun eğdiren ve sahibine hakim 
olan düşünce demektir.

Kısacası Arap dilinde din kelimesine verilen filo, 
lojik anlam, iki taraf arasında, bir tarafın bağlılık 
ve hâkimiyetine dayalı, karşılıklı bir ilişkidir. Bu 
kelime iki taraftan birisi için kullanıldığında bağ
lılık ve inkiyâd, diğer taraf için emir ve hâkimiyet 
manasma gelir. îki taraf arasmdaki ortak İlişkiler 
için kullanılmca da bu ilişkileri düzenleyen pren- 
sib ve düstur anlamına gelir.

Şu halde, diyebiliriz ki; din kelimesi «bağhlık» 
teması etrafmda dönüp dolaşmaktadır. Zira birin
ci şekilde kullanılmca, din, «bağlılığ;! zorlama:k», 
ikinci şekilde ise «bağlanmak,» üçüncü şekilde ise 
«bağlanılan prensib» manalarını İfade etmektedir.

Öte yandan, aynı şekilde yazıldığı halde birisi 
«e» ile, diğeri «i» ile okunan ve «borç» anlamma ge
len «deyn» de din kelimesinin dönüp dolaştığı 
ve «lüzum» anlammı taşıyan mihver üzerinde bu
lunmaktadır. tkisi arasındaki fark birinin malî zo
runluluk, diğerinin terbiyevî lüzumluluk anlamını 
taşımasıdır (11).

(11) Kâmûs şârihi; Îrâkî’den naklen der ki; Esmaî bazı 
arap kabilelerinden din kelimesinin kullanılışı ile il
gili ince bir fark nakleder. Borç anlamına gelen ve ay-
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Arap dilinin kâidelerini bilenler; çekimi 
aynı cinsten olup ta aralarında duygusal ve zihnî 
bakımdan anlam farklılığı bulunan kelimelerdeki bu 
farklılığın, kelimenin şekli üzerinde hafif bir de
ğişiklik yapılarak sağlandığmı bilirler. Ama keli
menin asıl maddesi olduğu gibi kalır. Mesela huy 
ve yaratılış, görüş ve düş, büyüklük ve büyüklen
me karşılığı olan kelimeler bu türdendir, (HulK- 
Halk, Re’y-Rûya, Kebir-Kibir) gibi...

Görülüyor ki, din sözü, bütün anlamlarıyla bir
likte, arap dilinin gramerine uygun arapça asılU 
bir kelimedir. Müsteşriklerin ileri sürdükleri gibi 
din kelimesi arapçaya Farsça veya İbraniceden geç
miş değildir (12), Bu iddia gerçeklerden bütünüy
le uzaktır. Öyle sanıyoruz ki, bu iddia araplan her 
türlü faziletlerden ve özellikle de arap dilinin zen
gin edebiyat ve üslup özelliğinden uzaklaştırma 
gayretinin bir ifadesidir. Şimdi tekrar konumuza 
dönelim ve araştırmaya devam edelim:

Din kelimesi üzerinde sıraladığımız yukardaki 
üç anlamdan bizi ilgilendiren sadece son ikisi; özel
likle de sonuncusudur. Dinler tarihinde mevzuu 
bahs olan din kelimesinin iki anlamı vardır, başka 
değil.

a — Din, adma «dindarlık» denilen (religiosi- 
te) sübjektif bir haldir.

m kökten olan deyn kelimesinin fetha olması, borç 
verenin borçludan üstün olmasındandır. Din kelim»- 
sinin kesresi ise bağlılık esasına dayanmasmdandır. 
Dünyamn zamme olması ise şiddete istinad etmesin* 
dendir.

(12) Bkz. İslam Ansiklopedisi, DİN maddesi.
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b — Din kelimesinin İkinci anlamı ise kişinin 
kendi dışındaki çevrenin alışkanlıklanndan veya 
nesilden nesile aktarılan ölümsüz eserlerden müte
essir olarak yaşayabileceği objektif bir gerçektir. Ve 
bir milletin veya kitlenin tam anlamıyla bağlandı
ğı, inanç ve hareket metodu ihtiva eden prensiple
rin tümüdür. Genellikle din denince bu objektif 
manası kastedilmiş olur.

Kelimenin filolojik anlamı üzerinde yaptığımız 
bu analiz, onun arap dilindeki kökünü açıklamayı 
hedef almakta idi. Ama bu, mevzu ile ilgili açık 
ve yeterli bir malûmat ihtiva etmemektedir. Umu
mun kullandığı manada bir bilgi vermemekte, keli
menin lügat ve örfî anlamı arasmda farkh bir ta
kım mesafeler bırakmaktadır. Zira bağlılık ve inki- 
yâd örfte her zaman için din anlamma gelmez. Mağ
lûbun galibe bojrun eğmesi, çocuğun babasına in
kıyadı yönetilenlerin yönet^lere itaati, hiç bir za
man için, din değildir. Bu itaat ve bağhlıklar dinî 
hüviyetten başka sahalarda da görülebilir. Nitekim 
her sistem, her ahlâkî hareket ve her mezhep din 
admı almaz.

Şu halde dinî düşünceyi veya umumi manasıy
la dinî şuur ve hareketi diğerlerinden ayıran hussu- 
siyetler ve konunun özüyle ilgili unsurlar nelerdir?

Şüphe yok ki, bu özellikleri bütün detayları ile 
tayin etmek; ancak bütün dinler hakkında malû- 
mât edindikten ve genel anlamda karşılaştırma ya
parak ortak noktalan tesbîtten sonra mümkün ola
bilir. Ancak elinizdeki araştırmanın henüz giriş kıs- 
mmda dmleri teker teker ele alıp en az ve en çok 
ortak oldukları noktalan belirlemek imkânsızdır.
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Sadece bizden önce bilginlerin bu husustaM açık
lamalarını nakMerek ortak bir nokta bulmak 
mümkündür. Sözkonusu ilim adamlarmm açikla- 
malannı naklederken hem müslüman bilginlerin 
din konustndaki târîf ve açıklamalarmı, hem de 
batılı dinler tarihi bilginlerinin tarif ve açıklamala
rını gözler önüne sereceğiz. îslâm dünyasında kul
lanılan «dm» kelimesinin mukabili batı dillerinde 
KreUgionn şeklindedir. Şimdi bu açıklama ve târîf- 
leri tedkîk ederek onlann bilinen dinlere ne nisbet- 
te intibak ettiğini görmeye çalışalım.

Müslüman bilginler arasmda genellikle dinin 
şu tarifi ün kazanmıştır;

«Din; îlahî bir kanun olup akıl sahibi kimsele
ri, akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette kur
tuluşa götüren yoldur.»

Bu tarifi şöyle de ifade edebiliriz;
Din; Allah tarafından konulmuş bir kanundur. 

K’şiyi, inançlarda hak ve doğruya; hareket ve mu
amelelerde iyiliğe götürür,

Batılılar ise dinin çeşitli tariflerini yapmakta
dırlar ki bunlardan bir kısmını aşağıya alıyoruz
(13).

Romanın ünlü hatibi Çiçeron «Kanunlar» ad
lı gerinde dini şöyle tarif eder :

«Din; İnsanı Tannya bağlayan bağm adıdır.»
(14)

Ünlü filozof Kant «Akim Hududu İçersinde 
Din» adlı eserinde dini şöyle tarif eder :

(13) Chachoin, Evolution des Id^es Religieuse des Reli- 
gions.

(14) Ciceron, de Legibus; I, 15.

40



«Din; bütün vazifelerimizde İlahî emri bilip ta- 
nmıamızdır.» (15)

Schleirmacher, «Dinin esası, muhtaç olduğu
muzu ve mutlak manada sorumluluk içersinde bu- 
lımduğumuzu anlamamızdır» der. (16)

Abbe Chatel «İnsanlığm Kanunu» adlı eserin
de dini şöyle tarif eder :

<Din, yaratılanın yaratana, insanın tanrıya,, 
topluma ve kendisine karşı vazifelerinin tümünün 
adıdır.» (17)

Robert Spencer’e göre ise dinin târîfi şöyledir: 
«Din; ne zaman, ne de mekân bakımmdan tasavvu
ru mümkün olmayan bir güce inanmaktır.» (18)

Dinler tarihi bilgini Taylor ise «îlkel Medeni
yetler» adh eserinde; «Din; rûhî varlıklara inan
maktır» der. (19)

Yine ünlü bir dinler tarihi araştmcısı olan 
Maks Müller de «Dinin Doğuşu ve Gelişmesi» adlı 
eserinde dini şöyle tâxîf eder:

«Din; tasavvuru mümkün olmayanın tasavvu
runa, ifadesi mümkün olmayanm ifadesine çalış
maktır. Din; sonsuza yani Allah sevgisine erişmek
tir.» (20)

(15) Kant, La Religion dans les limites de la Raison.
(16) Schleirmacher, Discours sur la Religion, ikinci konuş

ma.
(17) Abbe Chatel; Code de l’Hummanitâ, 5. bölüm.
(18) Robert Spencer, Promlers Principes.
(19) Taylor, Civilisation Primitives, 11. bölüm.
(20) Max Muller, Origine D^veloppement de la Religion, I., 

ders, 4. bölüm.
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Emille Bumouf «Dinler Bilimi» adlı eserinde 
şöyle diyor :

«Din; tapınmadır. Tapmma ise komple bir şey
dir ve iki yönü vardır: Bir yanıyla zihnî bir aksi’ 
yondur ve ideal bir gücün varlığmı kabul etmek
tir. Diğer yanıyla da kalbî bir ameliye veya sevgi 
dolu bir bağlılıktır ki, kişi, onunla o yüce kuvve
tin acımasma nail olur.» (21)

Reville ise «Dinler Tarihine Giriş» adlı ese
rinde şu tarifi yapar ;

«Din, insanm hareketlerini kendi ruhuyla gizli 
ruh arasmdaki bağlantı duygusu doğrultusunda yö
neltmesidir. Bu gizli ruhun hem kendisine hem de 
diğer dünyalara hakim olduğunu kabul eder. Ve 
ona bağlanmaktan haz duyar.» (22)

Guyeau, «Geleceğin Dinsizliği» adlı eserinde di
ni şöyle tanımlar :

«Dindarlık bütün dünya toplumlannı insancıl 
bir toplum olarak düşünmektir. Dinî şuur ise, ilkel 
insanm evrende var olduğunu kabul ettiği başka 
güçlere karşı kendi sorumluluğunu hissetmesidir.» 
(23)

Michel Mayer «Ahlakî ve Dinî Prensiplerin İn
şası» adlı eserinde dini :

«Din, bizim; Allah, insanlar ve kendimiz hak- 
kındaki davranışlarımızda bize yön verecek olan 
inanç ve Imsrruklardır.» (24)
şeklinde tarif eder.

(21) Emile Bumöuf, Science des Religions, 12. bölüm.
(22) Reville, Prolegomene â l’histoire des Religions.
(23) Guyau, Irreligion de TAvenir, 1-3.
(24) Michel Mayer, Instructions Morales et Religieuses 

1. ders.
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Sylvaiıı PerissĞ «tUm ve Dinlen) adli eserinde: 
«Din; insan hayatının ideal yanlarıdır» der. (25)

Salomon Reinach, «Dinlerin Genel Tarihi» nde 
der ki: «Din; bizim davranışlarımızdaki mutlak ma
nada hürriyetimize karşı koyan ve önüne dikilen en
gellerin, çekingenliklerin tümüdür.» (26)

Emile Durkheim ise «Dinî Hayatm îlkel Şe- 
killeri»nde dini şöyle târîf eder: «Din; kutsal var
lıkla ilgili her türlü ibâdet ve inançdan meyda
na gelen toplu bir sistemdir. Bu sisteme bağlanan 
ferdler manevî bir birlik meydana getirirler.» (27)

Bu açıklamalardan anlaşıhyor ki, din gerçeği
ne sadece düşünce halindeki inançtan, ne de sade
ce bir bağlılıktan ibarettir. Dinin temel unsurlarını 
belirlemek için daha başka kayıdları bunlara ekle
mek gerekmektedir. îşte bize dini tanımlayanların 
açıklamaya çalıştiklan hususlar bunlardır.

Gerek müslümanlarm, gerekse müsiüman ol- 
mayanlarm yaptıkları tariflere göz atanlsınn bun
lardan çoğunun dini sınırlamak hususnda haddi a§- 
tıklarmı ve din admı sadece semavi esaslara daya
nan dinlere hasrettiklerini görmeleri çok zor değil
dir. Bunlarm tarifi içine giren dinler, gökten gelme 
vahye dayanırlar, tek bir tannnın varlığmı, her şe
ye hükmettiğini kabul ederler. Ama sadece saf akla 
dayanan tabii dinler, hayal ve evhâmm mahsuli?

(25) Sylvain Pensse, Science et Religions 1. bölüm.
(26) Salomon Reinach, Orpheus: Histoire Generale des Re- 

sisons, 4.
(27) Durkheim, Formes Eldmentaires de la Vie Religieuse, 

65.
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hurafelere dayanan dinler, bütünüyle veya bir ya
nıyla heykellere tapınmayı, hayvanlara, bitkilere, 
cinlere, meleklere ve yıldızlara ibadeti öngören din
ler, bütünüyle bu tariflerin dışına atılmaktadırlar. 
Halbuki; KURAN bunlara da din adını vermiştir;

«Kim islamdan başka bir din ararsa, bu asla 
kabul olunmaz.»

«Sizin dininiz size, benim dinim banadır.»
Yukarda, dinler tarihi araştırmacılannm dini 

nasıl anladıldannı, hatta bir kısmmın, dini, felsefe
nin tasvir ettiği en üstün biçimiyle filozofane bir 
şekle büründürürken alelade vatandaşlarm dinî 
duygulannı hiç nazan itibare almamış olduklarmı 
gördük. Mesela Robert Spencer’in din anlayışı, za
man ve mekân bakımmdan tasavvuru mümkün ol
mayan bir güce inanmaktır ki, bu, normal vatan
daşın din anlayışına katiyen U3mıaz. Şayet bu tarif 
doğruysa sonsuz bir güce inanç, belki filozoflarm 
ve dahilerin inancıdır, ama tannya bir şekil ve bi
çim verenlerin ve Rablerinin semada bulunduğunu 
kabul edenlerin inancına asla intibak etmez.. Biz 
yukarda dinlerin tarifini verirken sadece doğru ve 
hak dinleri nazan itibare almıyoruz, genel anlam
da din müessesesi üzerinde duruyoruz.

Max Müller ise dinin alanmı daha fazla daralt
makta ve dinin, «tasavvuru mümkün olmayanın 
tasavvuru» olduğvmu ifade etmektedir kİ, bu tarif 
bütün dinler iç’n değil, sa/îece inançla aklı birbi
rinden bütünüyle ayıran dînler için geçerlidir. Ya
ni kendi bağlılarına kafalarının almadığı ve akılla- 
rmın kabul etmediği şeylere inanma’armı emreden 
ve akla değer vermeyen dinler İçin mümkündür.
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Çoğunluğu itibariyle batılı olan bu dinler tari
hi araştırmacılarmdan bir kısmı-yukarda verdiği
miz iki örnekte olduğu gibi-dinin hudûdunu daral- 
tu'ken, bir kısmı da tam tersine bu hudûdu sonuna 
kadar genişletmektedir. Emille Durkheim, Salo- 
mon Reinach gibi genellikle arkeolog ve sosyolog 
bilginler ise dini târîf ederken, tasavvuru imkânsız, 
sonsuz ve yaratıcı tanrı fikrini dinin hududları dı
şına atmakla kalmamakta; ne anlama gelirse gel
sin tann fikrinin dinlerden ayırd edilmesini iste
mektedir. Omek olarak Ğa., doğuda Budizm, Chi- 
nizm, Konfuçyanizm gibi her hangi bir tatın fik
rine sahip olmayan, tamamen ahlâkî esaslara isti- 
nâd eden dinleri göstermektedirler. Onlara göre 
Buda’yı ilâhlaştıranlar, Chinayı tannlaştıranlar 
sonradan türemiş kimselerdir ve Budizm ve Chi- 
nizmde yeri olmayan fikirleri onlara sokuşturan- 
1ar bunlardır.

Öyleyse bu nokta üzerinde bir nebze durmaya 
çalışalım.

Acaba bu bilginler, Çin dinlerinde, hiç bir şe
kilde inanç esasları ve tann fikri buulnmadığmı 
mı söylüyorlar?

Eğer iddiaları bu İse gerçekler onlann söyledik
lerinin tam tersini gösteriyor. Zira dinler tarihi bil
ginleri insanın doğuşu ve sonu üzerinde düşünme
yen hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı konu
sunda mütefiktirler. Evrendeki olaylann sebebini 
araştırmayan bu konularda doğru veya yanlış, iyi 
veya kötü, kesin veya tahminî bir fikri bulunma
yan bir toplum görülmemiştir. Yukarda adı geçen 
Budizm, Chinizm, Konfuçyanizm de bunun dışında 
değildir. Hind dinlerinde mevcud olan İndra, Weş-
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na, Therona ve benzeri tanniann varlığını ve olay- 
lan bunların meydana getirdiğini inkâr etmiyor
lar. însanm en sonunda varacağı nokta hususımda 
ise eski Hind dinlerinin kabul ettiği zevk ve elem 
düşüncelerinden farklı düşüncelere sahip değildir
ler. Hayatm zevk ve eğlencesinin insanm ölümden 
sonra her hangi bir şekilde yeniden hayata dön
mesinin nedeni olduğu ve insanm elemli bir hayat
tan ancak elemli bir hayata döneceği, hatta tam bir 
zahitükten ve her şeyden uzaklaşmadan başka yol
larla rahata kavuşma imkanı bulunmadığı ve an
cak o zaman yeniden elem dolu bir hayat sürmek 
için dünyaya gelmeyeceği ve dönüşsüz olarak rahat 
bir ölüme kavuşacağı fikirleri o dinlerde de vardır.

Gerçi Budizmin tarihi üzerinde çalışanlara, 
göre eski Budizme geçmiş olan Hind tanrılarmm 
Budanm kaçıp kurtulmak istediği maddî alemden 
başka bir alem üzerinde etkileri ve hakimiyetleri 
yoktur. Bunvın için de Buda o tanrılara tapmmıyor 
ve onlardan iyilik beklemiyordu. Bilakis ebedî bir 
ölüme vasıl olarak bu tanniann egemenliklerinden 
kurtulmak istiyordu. Aynca Buda bu tanrılara ebe
di hayatıyla ilgili olarak değil, zihni ve ahlakî fa
aliyetlerinde Istinad ediyordu. Ne var ki, biz, ister 
Budizmin «hiç bir tanrmm varLığmı kabul etmedi- 
ği»ni söyleyelim, ister, «bir tannnın varhğmı kabul 
ediyor ama bu tannj^ ibadeti kabul etmiyor» diye
lim netice değişmez ve problem ortadan kalkmaz. 
Zira bir din mevcut olacaktır ama bü din ibadet 
mefkuresinden uzak mütalâa edilecektir. Bu da 
ya varlıklann menşei konusunda teorik bir inanç 
unsurundan yoksun olduğımdan vejra bu dinin bir 
sentezler kolleksiyonu olup bu sentezlerin de bir- 
biriyle uyuşup anlaşmış olmasındandır. Birbirinden
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farklı iki inanca ssıhip bulunduğu halde birisinin 
varlıklar üzerinde hâkimiyeti bulunan ama yaptık
larımızla ilgilenmeyen yüce bir gücün varlığını ka
bul etmesi, diğerinin ise o yüce güç kaynağına bak
maksızın rûhi hayatm elemlerinden kurtarıcı dav- 
ranışlarm yolunu göstermesi gibi teorik ve pratik 
îki inanç esasmdan doğmaktadır.

Ama bizim asıl problemimiz bu gibi inançlarm 
din adım alıp almayacağı konusudur.

Biz bu inanç biçimlerinin «din» admı alma- 
smda bir engel görmemekteyiz. Ancak bunlann 
herkesin alışkm olduğu anlamda bir «din» tabiri
nin muhtevası içine girmeyeceğini hele özellikle 
arap dilindeki din kelimesinin karşılığı olamayaca
ğımı ifâde etmek isteriz. Çünkü bizde din denilin
ce kişinin bağlandığı ve kabul ettiği inanış şekli an
laşılır. Bu tür inanç biçimlerine din demektense, 
donuk anlamda bir felsefî akım olarak ta
rif etmenin daha uygım olacağmı söylersek, mes’- 
ele3̂  abartmış olmayız sanırım. Bizim kanaatımız- 
ca Budizm, Slnlzm ve Konfuçyanizm gibi dinler 
ancak bir ilâh fikrine veya ebedî bir güç esasına is- 
tinad ederse umumi manada dinler kategorisine gi
rebilirler.

Kısacası biz, din tarifinden ûlûhijTyet esasmm 
kaldınimasma karşıyız. Bunun yerine, olsa olsa, 
Alman filozofu Emest Schleirmacher’in târîfindeki 
«Dinin esası; muhtaç olduğumuzu ve mutlak ma
nada sorumluluk İçerisinde bulunduğumuzu anla- 
mamızdır» fikrini benimseyebiliriz. Bu üstün ve 
güçlü kuvvetin varlığını kabul etmek, dinin gerçek 
fonksiyonunu icrâ etmesi ve onun mâhiyetini kav- 
rayabilmemiz için köklü ve sarsılmaz bir esastır. 
Fakat Schleirmacher’in dini târîfi de din mefhu-
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mımun bütün vınsurlannı ihtiva etmemektedir. 
Zira, üstün bir güce mutlak bağlılık ve sorumluluk 
içerisinde bulunma ihtiyacmın idraki - bu bağlılık 
ve sorumluluk ne anlamda olursa, olsun - din olsay
dı daha çok zaruri ihtiyaçlarımıza bu adm verilme
si yerinde olacaktı. Çünkü gıda ve teneffüse her 
şeyden çok muhtacız,. Çekim ve ağırlık kanunları
na da fazlasıyla bağh bulunmaktayız. Öyleyse bun
lara da din adım vermek gerekecektir. Halbuki böy
le bir iddiayı kimse ileri sürememektedir.

Öyleyse hangi bağlıhğa din deneceğini hangi
sinin din admı taşımıyacağım kesin çizgilerle be
lirtmemiz gerekecektir.

Dindar kişinin psikolojisi üzerinde yapılacak 
çok ince tahliller, bize, istediğimiz ayıncı çizgileri 
ve farkları gösterir. Bunları şöylece sıralayabiliriz :

a — Önce dindâr kişinin takdis ettiği şeyin ni
teliklerini araştırmak gerekir.

b — İkinci olarak ta bu bağlılığm tabiîliği üze
rinde durulması icabeder.

Şimdi bu iki noktayı açıklığa kavuşturmaya 
ç alışalım :

Irz, şeref, saygı ve hürriyet gibi insanlarca jâi- 
ce ve ideal değerler olarak kabul edilen duyulara 
hepimiz saygı gösteririz. Keza değiştirmek ve orta
dan kaldırmak kuvvetine haiz olmadığımız değiş
mez kâinat ve tabiat kanunlarma bağlılık ve itaat 
da aynı şekildedir. Fakat dindar kişinin bağlüığın- 
da bunlardan ayn, çok ayn bir şey var: Dindar ki
şi mücerred manada aklî esaslarla açıklanabilecek 
bir bağlılığa sahip değil. Yaygın felsefî düşünceler 
biçiminde de değildir onun bağlılığı. Zira dindâr ki
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şi, zihnin hudutlan dışında ve akılla kavranılması 
mümkün olmayan bir gerçeğe saygı duyar ve bağ
lanır. Onun inandığı kuvvet, her ne kadar zihnin ve
rileriyle ifade edilirse de, o bu sözle belli başlı bir 
takım niteliklere işaret etmektedir. Yoksa bu ni
telikler oldum olasıya bir açıklama ve adlandırma 
değildir. Böylece, görülüyor ki, daha b^langıçta, 
dinî inanç; sözünü ettiğimiz türden zdhnî anlam 
ve niteliklerden ayrılmaktadır. Çünkü dindar kişi
nin nazarmda, takdis edilen (saygı gösterilen) 
İle takdis eden (saygı gösteren) arasındaki lli§ki, 
her şeyden önce, bir var olanm, bir başka var olan
la ilişkisidir. Yoksa soyut bir düşünce ve zihninden 
geçirilen mücerred bir fikir ile bir varolan arasm- 
daki ilişki değildir.

Ajrrıca dindar kişinin beslediği bu saygı her
hangi bir varlığa gösterilen saygı değil, bilakis ken
dine özgü nitelikleri bulunan bir zâta saygıdır. Bu 
zâtm en önemü özelliği, dindâr kişinin duyularıy
la kavrayabileceği maddî türden bir varlık olmama
sı ve onun gözlem dairesine girmemesidir. Onun 
inandığı zât bilinmez bir varlıktır, gözle müşahede 
edilmez, ancak içten duyulur ve zihnen kavranma
ya çahşılır.

Öte yandan, çok değişik şekilleriyle birlikte, di
nî inancı diğer kudsî değerlerden ayıran fark, 
onun, gayba yani tabiat ötesine inanma özelliğini 
taşımasıdır. Üstelik dinlerin tabiat ötesinde varlı
ğını kabul ed’p inandığı bu gayb unsuru, maddî 
cinsten bir varhğa sahip değildir. Duygusal değil
dir. Bilakis etkili ve faal bir güce sahiptir. Davra- 
nışlannda kendine has ,bir üslubu olup çevrelerin
de etkili olan şekillerden tamam^yle ayrıdır. Çün
kü maddî varlıktan sudûr eden şey, onun kendi te-
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sirl dışındadır. Ve meydana gelmesinde kendiliğin
den bir müdahale söz konusu değildir. Ama dindar 
kişinin bağlandığı görünmez güç, onun nazannda, 
ne yaptığım gayet iyi bilen, akıl sahibi bir güçtür. 
O, kendi irade ve iste-ğiyle hareket eder.

Nihayet dindar kişinin bağlandığı yüce güç, 
^ü lı ve düşünen bir güçtür. İçine kapalı ve âlem
den elini eteğini çekmiş, münzevi hayat yaşayan 
birisi değildir. Bilakis dindar kişi, insanlarla bu 
gücün manevi bir bağlantısı olduğunu, insanlarm 
dileklerini dinlediğini, şikâyetlerini duyduğunu, 
elem ve emellerini bildiğini kabul eder.

Kısaca bu manalar etrafmda dönüp dolaşır, ge- 
noirkle tüm dinlerdeki inanç ve kudsiyet mefhu
mu. Bütün bu mana''an tek bir kelime İçerisinde 
toparlayacak olursak diyebiliriz ki, dinî bağlılık ve 
takdis, bir tanrınm varhğını kabul ve ona ibadet et
mektir. Konusu ise kendisine ibadet edilen bir tan
rıdır.

Belki, de, söylediklerimizden, bütün dinlerdeki 
inanç ve ilâh akidesini gözle görülmeyen ğaybî 
esaslara bağladığımızı ve çeşitli millet’er n dinî 
hayatlarında gördüğümüz taşa, ağaca, nehire, ku
şa, hayvan ve insanlara tapınma gerçeğini nazan 
dikkate almadığımız bir anlayış zorluğuyla karşı 
karş’iya kalanlar bulunabilir.

D’ndar kişilerin kafa ve ruh yapılan üzerinde 
arajştırma jrapanlann söyledikleri tek şey; ne dere
ce sapi'k ve sakat olursa olsun, h'ç bir dinin sırf 
duygu hüdutîan içerisinde kalmadığı, müşahede 
edilen maddeyi kendisine tann edinmekle yet'’nrne- 
di îdir. Hiç b’r putperest yoktur ki, p-erçek ibadeti
nin ĥ '̂ f'fi. eliyle dokunduğu putlar olsun ve o put
ların maddî yapıcında saygı ve tebcili gerektiren
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bir azamet hissi mevcut olmasın. Onlar, tapmdık- 
lan putları görünmez bir gücün saklandığı veya 
gizlendiği nokta olarak görmektedirler. Yahut ta 
çok kapah ve girift bir sırrm sembolü olduklannı 
düşünürler. Bundan dolayı tapınırlar. Çünkü onla
rın nazarmda bu ibâdetler bit,nevi dua ve salavat- 
tır. Kendilerine yapılan büyüleri veya kıskançlık- 
lan onunla defetmek isterler. Yoksa tapındıkları 
nesnelerde, külün içerisindeki kor gibi, gizli ve de
ğişmez bir özellik bulunduğuna inandıkları için de
ğildir. Yahut ta onlarda manyetik bir etki gücü ol
duğunu düşünmüyorlar. Bilakis tapmılan şeyin 
gerisinde gizli bir ruhun bulunduğunu, bu ruhun 
müstakil irade sah’bi akıllı bir varlık olduğunu, 
kendi istemiyle olayların gidişini değiştirdiğini, alı
şılmışın dışmda seyrini sağladığmı, verip alabildiği
ni, fayda ve zarar verebildiğini kabul etmektedir
ler. Bu tapındıkları maddî şeyler ise onlarm gözün
de bu gizli ruhun içinde yerettiği bir görüntüden 
ve şekilden ibarettir. Tanrının sembolü olan bu 
heykel veya putlara dokunanlar kutsallaşır.

Öyleyse baştarafta yaptığımız tarife bir dör
düncü unsuru daha eklemek gerekir. Bu dummda 
şöyle dememiz gerekir: Dindar kişinin kutsal say
dığı güç; mücerred bir düşünce, salt zihnî ve fik
rî bir şekil olmayıp tamamen bunlann ötesinde bir 
dış kuvvettir. Bu gerçek, duyularla dokunulabilen 
maddî bir şey değildir. Aksine, gözlerin göremeyece- 

bir sırdır. Bu görünmez güç akıllıdır, kendi ira
desiyle herşeyi idâre eder. Yoksa elektrik ve man
yetik alanlarda olduğu gibi, otomat, kendiliğinden 
hareket eden, şuursuz maddi cinsten şeyler gibi de
ğildir Son olarak diyebiliriz ki, bu güç, devamlı
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olarak irâdesini elinde bulundurduğu kâinatm iş
lerini itina ile düzenler.

Böylece, dinler tarihi bilgini Taylor’un dediği 
gibi biz de diyoruz ki, din, her zaman, ruhî varlıkla
ra «iman» unsurunu da birlikte taşır. Ancak bura
daki «ruhî» tabirini en geni§ anlamıyla kabul etme
miz gerekir. Bu ruhî gücün mahiyetini, kuvvetinin 
smırmı ve tasarruf şeklini tahdit etmemek, onu de
ğişik düşünce tarzlarma göre serbest bırakmak icab- 
eder (28). Ancak biz, bu ruhî gücün duygulu ve 
«gizli bir kuvvet» olduğunu, kâinattaki her şeyi ida
re ettiğini, yaptıklarmm tamamen kendi isteğinden 
sudur ettiğini, dua edeni duyduğunu, kişinin istek ve 
arzulannı karşılayıp karşılamamakta mutlak mana
da hür olduğımu söylemekle iktifa edelim.

(28) Bkz. «Vahy, Din ye îslâm» Mustafa Abdürrâzık. Ayn- 
rıca, Laland, Vocabulaire Techniquet Critique de la 
philosophie, 704.
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îklnci Bölüm

DİN’lN KÜLTÜR VE EĞİTİMLE ÎLİŞKÎSİ

Din ve Ahlâk

Din ile ahlâk arasındaki ilişkiler iki kategoride 
ele alınmaktadır:

a — Nazariyeci ve, tecridçi etüd; eşyaya olabil
diği veya olması gerektiği gibi bakmakta
dır,

b — Tarihçi ve gerçekçi etüd; eşyaya —birinci 
görüşün tam tersine— fiilen olduğu gibi 
bakar ve öyle değerlendirir.

Din fie ahlâk münasebetlerine tecridçi bir görüş
le baktığımız zaman, «din» ve «ahlâk» deyimlerine 
bîr yandan birbirine tamamen zıt, diğer yandan da 
birbiriyle tamamen iç içe iki mana vermemiz müm
kündür. Şöyle ki; «din» ile yüce «gerçeğin» bilinme
sini, «ahlâk» ile de iyilik yapma duygusunu ve istek
lere hâkim olma gücünü kastedersek karşımıza baş- 
lıbaşma ve birbirinden farklı iki gerçek çıkar. O za
man bu iki gerçekten birisini, diğeri olmadan da ta
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savvur etmemiz mümkün olur. Böylece, birincisi teo
rik, İkincisi de pratik fazilete (erdeme), delalet eder.

Ancak pratik fazilet, kişinin hem kendisiyle, 
hem de diğer yaratıklarla ve tannyla olan münase
betlerini tanzim edeceği için ahlâk kaideleri insan- 
larm birbiriyle ve Rableriyle olan muamelelerinin 
şeklini de belirliyecek demektir. Bunun yanısıra, di
ni düşünce, ulûhiyyet fikrinden sadece etkili bir ilk 
prensibi kastetmediği ve onımla birlikte hüküm ver
me ve teşri yetkisini de ihtiva ettiği için mükemmel 
bir dinî kanun sadece nazari ve müteâl (transcen- 
dantı) gerçekleri saymakla ve ruhlan bu gerçekleri 
sevmeye te.?vîk etmekle yetinmez; aksine, pratik 
hayatm muhtelif faaliyet alanlanna da uzamr, ferd 
ve toplumun uymasmı istediği sağlam metodlar vaz
eder. Böylece —bütün unsurları teşekkül edince— 
dinî kaideler bütünüyle ahlâk üminin sahasmı da 
kapsamış olur̂  Hatta yabııa bununla da yetinmez; 
ferd ve toplumlarm sosyal münâsebetlerini düzen
leyen diğer mekanizmalara da el atar, onları kendi 
gerçeklerinin tamamlayıcısı olarak kabul eder; bür 
tün hayat kaidelerine kendi kudsî rengini verir. Ve
o zaman ferdî ve İçtimaî fazilet kaidelerine uymak, 
dinî buyruklara bir nevi itaat halini alır. Allaha 
yaklaşmanm ve ona ibâdetin bir bölümü durumuna 
geçer. Bütün bunların da dışmda fıtratm temiz ar- 
zularma karşüık verir ve insanca adalet prensiple
rinin gerçekleşmesini sağlar.

Kısaca söylememiz gerekirse tecridçi görüş uya- 
nnca din ve ahlâk; konu ve hedef bakımmdan bir
birinden ayn fakat netice bakımından ve güttükleri 
hedef yönünden birbiriyle tamamen ilişkilidir. Ve 
her biri diğerinin konusuna kendi bakışıyla bakar. 
Tıpkı yanyana biten iki ayn ağaç gibidirler; ikisinin
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de kökü, dal ve budakları yekdiğerine kanşmış ve iç- 
içe girmiştir.

Tarihî ve realist görüşle baktığımız zaman din
le ahlâkın ilişkisini, birinci bölümde gördüğümüz 
gibi, böyle içiçe ve sarmaş dolaş olarak, ne ferdin 
ruhundaki kaynaklarda, ne de toplum içerisinde ke
sinleşmiş kaide ve prensipler halinde oluşup geliş
tiğini görebiliriz. Ferdin hayatmda din ve ahlâk iliş
kisi çocukluk, delikanlılık çağmda vazıh olarak göze 
çai'par. Çocukta ahlâk duygusu, dinî duygulardan 
erken ve daha yaygın olarak görülür. Küçük yaşta 
iken, insan, bazı hareketleri iyi, bazılannı da kötü 
sayar. Bazılannı yapmaktan utanç duyar ve bazüa- 
rmı rahatça yaparak ahlâk duygusu belirmeye baş
lar. Kâinattaki olaylarm sebebini araştırma ihtiyacı 
ancak ikinci devrede ortaya çıkar ve o zaman hem 
kafa yapısı daha gelişmiştir, hem de zihni rahatla
mıştır Daha açık fikirle düşünür ve meseleleri daha 
ince bir dikkatle araştırabilme imkânma sahip olur. 
Toplumda ise dinî kurallarla ahlâkî kurallarm her 
yerde ve her çağda aynı şekilde imtizaç ettiğini söy
lemek mümkün değildir. Tarihte ilahı görevlerle ça
tışmayan ve ahlâkî erdemleri dinî kaynaklardan al
mayan pek çok ahlâk görüşleri ortaya konmuştur. 
Hatta aklın kurallanna vicdanın isteklerine, cemi
yetin baskısına, hesap ve menfaat gibi ölçülere bağ
lı olmayanlar da görülmüştür. Keza, tarihte, sosyal 
ve pratik konulara fazla önem vermeyen ve çoğu- 
kere dindarları kendi nefisleriyle başbaşa bırakan, 
ideal örnek olarak kenara çekilmeyi, derin düşünce
lere dalmayı ve sessizliği tercîh eden dinler de görül
müştür.

Evet; gerçek bilgisi ve gerçeğe saygı, genellik
le bu iki yolla ortaya çıkmaktadır. Bunun için de
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«din gerçeği», dinle ahlâk arasındaki bağlantı nok
tasını teşkil edebilecek olan pratik noktadan ayrı dü
şünülemez. Ve en azından bu nokta «ibadet» admı 
verdiğimiz görevlerle gerçekleşme imkânı bulur. Şu 
kadar var ki, teorik ve pratik ahlâk anlayışınm bir
leştiği bu nokta bazan değişik şekiller alır ve karma
karışık biçimlere girer. Nihâyet insanoğlu o esrâren- 
gîz gerçeği bulma yolundaki aczi ve kararsızlığı ifa
de edecek noktaya gelir. Nitekim bu gerçeğin en açık 
örneği, tslâm öncesi Arabistan’da yaşayan ve adı
na Hanîf denilen tevhîd ehli kimselerdir. İbn Hişam 
bize bu örneklerden bir tanesini, Zeyd ibn Amr ibn 
Nüfeyl’i şöyle tanıtır; nZeyd belini Kâbenin duvarı- 
nu yaslayarak der ki: nAllahım, sana» hangi şekilde 
ibâdet ed.ersem daha iyi olacağını bilsem öyle ibâ
det ederdim, ancak bilmiyorum ki.n (29)

Şimdi gelelim asrımızdaki tartışmalarda «din» 
ve «ahlâk» terimiyle hangi manalanh kastedildiği 
hususuna. Çağımızda da bu iki terimin bazen bir
biri içinde, bazan birbirinden ayn olarak kullânıldı- 
ğmı görüyoruz. Benzetmek gerekirse iki terim ara- 
smda bir med ve cezir göze çarpmaktadır ki bu da 
bu İki terimin hangi manaya kullanıldığını anlama
yı çoğu zaman zorlaştırmaktadır. Arapçada aynı tür
den kelimeler olarak bilinen fakat aralannda an
lam değişikliği bulunan rahmet ve şefkat, iyilik ve 
takva, iman ve İslam kelimelerine benzer şekilde 
kullanmaktadır. Bu kelimeler arap dilinin kural- 
lanna göre ajmı ibarede birlikte kullanılırlarsa 
manadan ayn olur, ayn ayn ibârelerde yer alırlar
sa manalar da aynı veya birbirine yakın olur. <̂ For

{29) tbn Hişam, el-siret’ün-Nebeviyye. 
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icTzca dindâr ve ahlâklı kişidin dediğimiz zaman 
ifademizin tekrar ve gereksiz kelime yığmmdan 
kurtulabilmesi için her iki kelimeyi ayn ayrı mana
larda kuUanmış olmamız gerekir. Hatta birinin di
ğerinden tamamen ayn bir anlam ifâde etmesi icap 
eder. O zaman dindarlık deyimi İlâhî yanı ifade 
ederken, ahlâk deyimi de İnsanî tarafı belirtir. Bu 
takdirde, din, iman ve takva anlamım ifade eder 
ki kişinin Rabbine karşı olan görev ve vazifesini 
yaptığmı belirtir, ahlâk ise sosyal davranışlardaki 
fazileti ve temizliği ifade eder ki kişinin cemiyete 
karşı davranışlarını belirtir.

Birisinden söz ederken yalnızca «dindar kişi
dir» dediğimizde dinin hem ilahi, hem de içtimai 
yönünü birlikte kastetmiş oluruz ki, bir önceki ifa
deden daha geniş bir anlam taşır.

Birisi için «ahlâklı kişidir» dediğimizde de du
rum aynıdır. Ahlâk terimiyle İlahî ve İnsanî hak
lara saygı göstermeyi kabul ederiz. Yalnız şunu 
belirtelim ki «ahlâkh» deyimi «dindar» kelimesi ka
dar geniş bir anlam ifade etmez. Bu durumda «ah
lâklı» ve «dindar» deyimleri eşanlamlı değildir ta
bii. Zira dindar deyiminin özünde nazarî bir un
sur var ki diğer bölümlerini bir kenara atsak bile 
bu önemli unsuru görmezlikten gelmemiz müm
kün değildir. Bu, tannya inanmak ve onu tanımak 
prensibidir. Ama tannya inanmak, ahlâk mefhu
munun muhtevası içinde yer almaz. Çünkü ahlâk, 
her zaman pratik bir anlam taşır. Ahlâkın din ve 
imana dayanması ise —şayet dayanırsa— onun 
önemli bir bölümü ve hakikatini tamamlayan bir 
mütemmimi olarak değil yardımcısı olarak ortaya 
çıkar. Az önce sözünü ettiğimiz gibi ahlâk, vicdan 
ve bsnzeri dayanaklarıyla dinî dayanağmdan ayn
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da bulunabilir. O zaman ahlâk ile din arasında he
defleri ve gayeleri farkli- olmakla birlikte konulan 
bakımmdan bir benzerlik mevcut olur.

Din ve Felsefe
însanlığm çok çeşitli ve pek dağmık olan bilgi 

türlerini sualayacak olursak, bunlardan bir kısmı- 
nm din i-e aynı sahalarda hareket ettiğini, hattâ 
din ile akrabahğmm bulunduğunu görür, bir kısım 
bilgi türlerinin ise din ile ilişkisinin bulunmadığmı 
müşahede ederiz. Din ile yakm bir ilgisi bulunan 
bilgi türlerinden birisi de, bazı bilim adamlarmm 
«en üstün bilgi» diye nitelendirdikleri umûmî mâ
nasıyla felsefedir.

i'e sefeyle dinin konusu ajmı değil mi?
Veya şöyle de diyebiliriz; felsefe ile dinin hal

letmeye çalıştıklan problemler bir değil midir? Fel-  ̂
sefenin gayesi kısa veya uzun vâdede insanlığın 
mutluluk yollarını araştırmak, varlığm asimi ve 
mahiyetini izah etmek değil midir?

Evet gerek pratik, gerekse teorik alanda felse
fenin meşgul olduğu belli başlı konular bunlar. Dik
katle bakacak olursak görürüz ki bu konular, aym 
zamanda dinin de üzerinde durduğu konulardır.

Fakat şurası bir gerçek ki, konularm aynı ol
ması, elde edilecek neticelerin de aynı olacağı an- 
lamma gelmez. Yukarda sıraladığımız sorulara ve
rilen cevaplar ve ele alınan problemler için öngö
rülen çözümler nasıl her dinde birbirinden çok 
farklıysa(*) ve her dinin kendine göre bir metodu

(*) Biz, bu yazımızda geçen «Din» tabiri île yalnız semâvî 
dinleri değil, umûmî manada bütün dinleri kastedi
yoruz.
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varsa, felsefî ekollerin verdikleri cevaplar ve prob
lemlerin çözümü için gösterdikleri yollar da aynı 
şekilde hattâ, ondan daha fazla farklılık gösterir. 
Bazı konularda filozoflar arasındaki ayrılık, İlâhî 
veya gayrı İlâhî dinler arasmdaki ayrılıktan çok 
d-aha ileridir.

Elbette ki burada bizim yapmak istediğimiz 
şey birbirinden farklı iki ordu karargâhı arasmda
ki aynlıklan anlatmak değildir. Bizi burada alâka
dar eden husus; sadece din ile felsefe arasındaki 
ayrılığın nedenleridir.

Din ile felsefe neden birbirinden aynimaktadur? 
Birini, diğerinden bütünüyle ayıracak bu farklarm 
esası nereye dayanmaktadır?

Dinle felsefenin konulan bakımmdan beraber
likleri olduğunu belirttikten sonra aralarındaki ih
tilaflara dokunmayacağız. Bunun yerine ikisinin 
neticeleri bakımından ayrıldıklan noktalan belirt
meye çalışacağız. Ne var ki bunu yaparken bir güç
lükle karşılaşacağız: O da bu iki gerçeğin arasmı 
tam olarak ayıran veya bireştiren bir genel geçer 
hüküm bulamayışımızdır. Zira bir çok felsefî ekol
lerin kendi aklî çabalanyla dinin daha; önceden 
kojrmuş olduğu temel prensiblere ulaşmış oldukla- 
nnı görüyoruz. Bir kısmınm, ise daha yolun ba,ş- 
langıcmda veya ortalannda bu temel prensibler- 
den uzaklaştıklarına şahit oluyoruz. Felsefî dokt
rinler arabanda bu temel gerçeklerden en çok ayn- 
lan ve uzaklaşan sistemler materyalist sistemlerdir. 
Çünkü materyalist felsefe duyu ve gözlemin ötesin
de hiç bir temel prensib tanımamakla, gerek din
lerin gerekse diğer felsefî sistemlerin kabul ettik
leri temel prensibleri kökten reddetmektedir.

Aynca bir takım, spirtualist sistemler kâinatın
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güçlü ve muktedir bir yaratıcısı olmak gerektiğini 
kabul ederken, yaratıcıyla yaratılan arasındaki 
ilişki anlayışı bakımmdan dinlerden bir çok nokta
larda ayrılmaktadırlar. Zira bu felsefî sistemlerde 
dinlerde bulunan çok önemli iki unsur bulunma
maktadır.

a — Yaratılışın başlangıcı problemi

Maddenin yoktan varedilişi hususu. Bu prob
lemi bütün dinî fu-kalar ele alır. Eski Yımanlılar 
ise, bu âlemi idare edici varlığın âlemi yoktan var 
etmediğini, aksine yaratıcı gücün önünde madde
nin dağmık halde bulunduğunu ve bu dağınıklık
tan maddeye şekil vermek üzere dikkatli bir düze
ni meydana getirdiğini kabul ederlerdi. Onlara gö
re yoktan varedici bir tann yerine usta bir yapıcı 
(Demiovtrgos) vardı (30).

b — Rububiyet Problemi

Buna sürekli inâyet unsuru da denilebilir. Bü
tün dinler günlük olaylara etki eden, varlıklarla 
her zaman alâkadar olan, onlarm yardımma ko
şan üstün bir güç fikrine istinad ederler. Ve ona 
ibadet ederler ki, bu üstün güce kulluk etmeden 
dinda.rlık mümkün olmaz.

Kâinatı vareden Allah’ın mevcudiyetini kabul 
eden felsefî sistemler böyle bir tann anlayışma sa
hip değildirler. Hattâ bunlardan bir kısmı tanrının 
kâinat ile ilişkisini, ilk sebebin neticeyle İlişkisi 
veya işini bitirip, vazifesini yerine getirmiş olan bir

(30) Platon'a göre evrenin yaratıcısı, 
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ilk sebep ve netice ilişkisi olarak kabul etmektedir
ler. Bu durumda Tannnm kâinat ile alâkası bir in
şaat mühendisiniiTki gibidir.

Mühendis binanm plânmı çizer ve sahibine 
teslim eder. Ondan sonra evin idare ve tanzimin
de hiç bir rolü Olmaz. îşte bu felsefî akımlara göre 
Tanrı da bu âlemi yarattıktan sonra onun kâinat 
ile alâkası kalmamış veya en azmdan dünyamızm 
idaresi ile ilgili hususlarda hiç bir müdahalesi ol
mamıştır (31).

B z dinî kafileden geride kalan felsefî sistem
ler arasmdaki ayrılıklardan söz etme yerine, din 
ile dine yer veren felsefî sistemler arasında karşı
laştırmalar yapmaya çalışalım. Yalnızca Konulan 
bakımmdan değil genel esasları itibânyla da dinle 
uyuşan sistemleri ele almaya çalLşalım.

Acaba bu felsefî sistemlerle din arasmda tam 
bir ahenk var mıdır, yoksa, bir ihtilâf söz konusu 
mudur? Ne yazık ki bu soruya müsbet cevap vere- 
miyeceğiz. Din ile dine yer veren felsefî sistemler 
arasmda çok büyük farklar vardır ve olmaya da 
devam edecektir. Bazı bilginler vasıta ve metod ba-

(31) ünlü filozof Epucure’nin tannnm gerçekte olmakla 
beraber nazarî olarak oyun ve eğlence dolu bir hayat 
sürdüğünü ve yeryüzünün hiç bir işiyle ilgilenmediği 
ni, binaenaleyh insanlann ondan korkup çekinmeleri
ni gerektiren bir şeyin olmadığım söylediği rivayet 
edilir. Platon «Kanunlar» adlı eserinde bu husus ile 
ilgili bir bölüm ayırmış ve ateizmin iki türlü oldu
ğunu, birincisinin Tanrı’nın varlığım hiç kabul et
mek olduğunu, diğerinin ise, Tann'mn insanların iş
leriyle ilgilenmemesi olduğunu belirterek her iki gö
rüşün de yanlış olduğunu delilleriyle belirtir. Platon 
Les Lois, 900 ve devamı.
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kunından din ile felsefe arasında aynlık olduğunu 
kabul ederlerken, bazılan da çıkış noktalan ve 
şartları bakımından kabul etmektedirler. Biz ise 
ikisinin arasmdaki ayrılığın çek daha derin oldu
ğu kanaatindeyiz. Çünkü aynizğm her birinin mâr 
hiyetini belirleyen temel prensiplerde olduğunu ka
bul etmekteyiz.

İsterseniz önce eskilerin bu noktadaki görüşle
rini serdedelim, sonra kendi kanaatimizi belirte
lim,

Pârâbî, eski Yunan filozoflarından naklede
rek der ki: «Felsefe ismi OTüarın (Grekler) yanında, 
eşyânın hakikatlerini örneklerinden değil kendili' 
ğinden akledilebilen ilmin adıdır. Onunla edanın 
hakikati mücerred ikna yoluyla değil kesin hur- 
hânlarla isbât yoluna gidilir. Dinlerin ve mezhep
lerin anloAım yolu ise ikna ve temsil yoludur.

Biz dinlerle felsefe arasındaki bu ayırımın ba
zı dinler için doğru olmakla beraber hepsine teşmil 
edilemeyeceğini kabul ediyoruz.

Meselâ îslâm, getirdiği prensiblerle eşyanın 
hakikatim, hem tahkik ve temsil yoluyla, hem de 
ikna ve yakın yoluyla ifade etmiştir.

İbn Rüşd ise Fasi el-Makal fîma Beyn’el-Hik- 
met; ve’ş-şerîat’i mm el-îttisâl (Felsefe) ile Şeriat 
arasmdaki ilişkiye dair sözün açıklaması) is’mli ese
rinde bir çok örneklerle bu hakikati pratik bir şe
kilde belirtmektedir. İbn Rüşd, İnsanlarm tabiatı
nın tasdik konusunda birbirinden çok farklı oldu
ğunu b^rrttikten sonra, kimilerinin delile dayana
rak tsjsdîk ettiğini, kimilerinin ise delile dayalı ola
rak Kövleyenlerinkini diyalektikle do?;ruladığım 
ifade ederek, şöyle diyor: «Madem ki biz’m bu İlâ
hî şeriatımız insanlan bu üç yolla tasdike davet
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etmiştir ki genel olarak bütün insanlar onu tasdik 
ederler. Yalnızca diliyle inad ederek inkâra yelte
nen veya habersiz olduğu için Allah’a davet yolla- 
rmın zihninde yeretmediği kimseler müstesnadır. 
Bunun aleyh’is-salât’ü ve’s-selâm, kızıl ve siyaha 
peygamber olarak gönderilmekle temâyüz etmiştir. 
Yani Allah’m şeriatının Allah’a davet yollarmı 
içerdiğini söylemek istiyorum. Bu, Allah Teâlâ’nm 
şu kavlinde apaçıktır. (Rabbmm yoluna hikmet ve 
güzel öğütle davet et ve onlarla en güz-sl olan bi
çimde tartış.) Nahi, 125 (1)

Bu eserin bir başka yerinde de şöyle diyor: «Bu 
yüce kitab düşünüldüğünde onda her üç metodun 
da bulunduğu görülür. Bütün insanlar için mevcût 
olan metod, insanlardan pekçcğuna öğretmek için 
ortak olunan metod ve seçkinlere has olan metod 
demek istiyorum.» (2)

Ancak bütün dinlerin gerçek araştırma ve ke
sin inanç yerine ikna edici hitap ve temsil esasma 
istinad ettiğini söylemek mümkün değildir.

Aynı şekilde felsefî sistemlerin de her zaman 
için akim ışığında sürüdüğünü, kat’î burhânlara 
dayandığmı söylemek imkânı yoktur. Zira durum 
böyle olsaydı, felsefî sistemler arasında böylesine 
ayrılık ve çekişme olmaması gerekirdi. Zira bir ger
çek ĥ ç bir zaman için gerçeğe aykırı düşmez ve 
onu yanlış çıkarmaz, aksine birbirini destekler ve 
te’yîd eder. Şu halde felsefî sistemler aracında gö
rülen bu çelişki ve aykırılıklar göstermektedir ki;

(1) Ibn Rüşd, Fasi el-Makal 34-35 el-Mektebet eş-.şerhiyye
neşri, Beyrut-1986.

(2) îbn Rüşd, A.g.e., 52.
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her felsefî sistem, mutlak gerçeği ifade etmediği 
gibi, bu konuda son sözü de söylememektedir. Yal
nız felsefî sistemlerden her birinin gerçeğin belli 
bir yanını dile getirdiği ve bu sistemlerin birleşme
siyle ortak bir gerçeğin elde edileceği söylenebilir.

Keza bu sistemlerden birinin gerçeği ifade et
tiği, diğerlerinin ise gerçekle ilişkisinin bulımma- 
dığı da belirtilebilir.

Yahut gerçek bu sistemlerin ifade ettiklerinin 
hiç birisi değildir denebilir. Ve gerçeğin bunların 
tamamen dışmda olduğu ifade edilebilir. Felsefî sis
temlerin bu sözünü ettiğimiz hususlardan hangisine 
intibak ettiğini söyleyebilmek için, bu sistemler ara- 
smda karşüaştırmalar yapmak ve detaylı olarak 
her birini ele almak icabeder.

Tecrübe ve anoloji ile anlıyoruz ki, felsefî sis
temler çoğu faraziye ve teorilerdir. Genellikle im
kân ve ihtimal yörüngesi üzerinde devreder. Ara  ̂
larmdaki farklılık ise, güzel takdim edilebilme ve 
İyi vazedilme nedenlerine dayanmaktadır, yoksa saf 
^ la  ve kesin delillere dayanmamaktadır. Daha 
açıkçası bu farklılık güzel anlatım ve parlak ha
yal oyıınlarma dayanmaktadır. Şu halde felsefî 
sistemlerin sistematiği, duygulara hitabeden, gö
nülleri çelen bir nevi nazım veya nesir şeklinde ol
maktadır. Yoksa kesin delillere dayanması ve ke
sinlik ifade eden esaslara istinad etmesi deği’dir.

Aralanndaki tartışmalar da kesin sözü söyle
yip, tartışmayı sonuçlandıracak bir hüküm anla
mı taşımaz.

İbn Sinâ, din İle felsefenin «gerçeği» ve «iyi
yi» tarif bakımından müşterek olduklarmı ancak 
bu hususlara verdikleri önem bakımından birbi
rinden farklı olduklarmı ifade etmektedir. Sonra
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İlâve olarak pratik felsefenin, İlâhî şeriattan isti
fade ettiğini, teorik hikmet konusunda, şeriatm 
sadece prensibi üzerinde durduğunu, hüccet ve ke
mâl noktasmı ise aklî güce bıraktığmı söylemekte
dir (*).

İbn Sînâ’nm belirttiği farklılığm Fârâbî’nin 
bolirtt'ğinin aksine açıkça îslâma uygun düştüğü 
görülmektedir. Zira İslâm şerîatı teorik hikmetin 
prensibleri üzerinde çok İnce uyarılar yaymakla 
kalmış, âmelî hikmet konusunda ise bütün mükem
meliyetiyle hükümler koymuştur. Ama bu husus 
diğer semavî dinlere uygun düşmekte midir? Bu ko
nuda söylenebilecek şey, bütün dinlerin daha çok 
âmelî hikmet konusu üzerinde durduğu, teorik fel
sefe üzerinde hiç durmadığıdır. Aynı zamanda fel
sefî ekollerden öğreniyoruz ki felsefe, daha çok 
pratik hususlar üzerinde durmaktadır.

Binaenaleyh dinler ile felsefî sistemlerin mâ
hiyeti arasmdaki ayınm içîn yeterli bir farklılık ol
maz.

Batılı ilim adsımlan, din ile felsefenin birbirin
den ayrıldığı noktalan şu şekilde sıralamaktadır
lar:

I — Felsefî problemlerin çözümü dehâ derece
sine varan ileri zekâlarm mahsulü iken —onlara 
göre—  dinî konuların halli kitlelerin ve milletlerin 
mahsûlüdür. Onlar, «Bu yüzden dinlerin doğuşu, 
dinl£ri vazedenlerin hayatları, kitaplarım telif et
tikleri şartlar çok 'ğirift ve g:zli kapalıdır, ama fel
sefî eserler höyle değildiv) demektedirler.

(*) Ibn Sînâ, el-Şifâ, Tabîiyyât, 2-3.
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l i  — Kitleler dini geçmişlerden devralırlar. Fel
sefeyi ise bir filozof kendi düşünce yapısından ve 
şahsi mülâhazalarından alır. Bu düşünceler teva
rüs edilen İnançlara aykın da olabilir,

III — Felsefe her an yemlenmektedir. Dinler 
ise daha çok durgım ve değişmez esaslara sahiptir
ler. Zira topluluklar her zaman inançlarmı değiş
tirme eğilimi gösteremezler. Özellikle ibâdete lâyık 
bir Rabb tarafmdan gönderilmiş bir de kitabı 
olan din ise, bu inahçieıra yeniden göz atmayı hiç 
düşünmez.

IV — Dinin, toplum içindeki yeri baş köşedir. 
Zira din, diğer müesseseselerden hem önce kurul
muştur, hem de ferdlerin içinde köklü bir yeri var
dır. Zira toplumun bağh olduğu inanç, her zaman 
kafasmı meşgul eder.

V —  Dinin, toplum hayatmda etkisi büyüktür. 
Günlük, mevsimlik ve yıllık törenler gruplar arasm- 
daki bağlüıklan pekiştirir. Aynca dinî düşüncenin 
belirli bir organik bağlüığa, kesin plânlara ihtiyacı 
vardır. Bü organik bağlüık sayesinde dindar kişi, 
İnancma karşı olan bağlılığım yeniler. Çünkü gün
lük ve maddî hayatm meşgaleleri yüzünden bu bağ
lar daima unutulmaya mahkûm olabilir. Ama fel- 
fesenin böyle törenlere ihtiyacı yoktur. Zira filozo- 
fım inancı çoğunlukla kendi kafa yapısmdan neşet 
eder.

Bu inancm ayrıca belirli ve düzenli ibâdetler 
ve şekillerle ortaya çıkmasına da gerek yoktur. 
Çünkü aklı ona bir takım kurallar koyup bunun 
dışma çıkmanın anormallik olacağını empoze ede
rek bu kurallara uymaya zorlamaz. Şayet filozof



böyle bir sınırla kendisini sınırlı kabul edecek olur
sa ve bunu kendi felsefî sistemi için bir şiar haline 
getirirse o zaman herkes tarafından alay konusu 
©dilecek bir çılgınlık yapmış olur.

VII — Din, bir sulta, devlet nüfuzu gibi bir 
nüfuz altmda hayatiyetini sürdürür. Felsefe ise an
cak hürriyet havası içerisinde gelişme imkânı bu
labilir.

Batılılarm sıraladıklan bu farklara dikkat 
edenler görürler ki bu farklar din ve felsefenin 
geçirdiği bütün merhaleleri tasvir etmekten ziyade 
şimdiki durumlannı ve özellikle de Hristi- 
yan Avrupadaki merhalelerini ifâde etmektedir. Bu 
anlayışm karşımıza getirdiği tabloda geçmişten mi
ras olarak almmış, katı ve donuk prensiblerl bulu
nan bir din yer alıyor. Bu din toplumun bağlan
dığı bir inanç olarak, onun tarihinin bir bölümü 
otaıuş ve böylece geçmişin azametiyle içiçe girerek 
kilisenin hâkimiyeti altına girmiştir. Bu dinin do
ğuşu bir takım giriftliklerle örtülü olduğu için gö
rünümü çok kapalı bir biçim almıştır. Keza bu gö
rüş bize felsefeyi filozofun kafasının bir parlayışı 
olarak takdim etmekte ve filozofun aklının, duygu 
ve isteklerinin damgasını taşıdağını belirtmektedir. 
Filozof kendi parlak zekâsıyla, her türlü kayıttan 
âzâde olarak her giden gün yeni bir elbise giyebil- 
mektedir (!).

Şüphesiz ki biz din ile felsefe arasındaki bu 
ayırımı olduğu gibi kabul edecek olursak birbirin
den farklı iki neticeye varına. Bun,a göre dinler de
ğişmez sosyal fenomen olarak göze çarparken, fel
sefe ferdî bir hareket olarak hür ve değişken bir 
sistem şeklinde tezahür eder. Bu durumda dinin
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kitlelerin ve yığmlann felsefesi, felsefenin de seç
kin dahîlerin dini olduğunu söylemek mümkün. 
olui*.

Ama dinleri doğuş devrelerine inerek ele alacak 
olursak veya en azmdan ıslâhâta ve yenileşmeye 
uğradığı çağlar içinde mütalaa edecek olursak, din
lerin de pek çok seçkin ve dâhî şahsiyetlere sahip 
olduğunu görürüz. Meselâ; Hz. Musa, îsa ve Mu- 
hammed (A.S.) ile Buda, Manî Ve Luther bunlar 
arasmdadır. Hattâ putperest ve ilkel dinler bile 
kendilerine göre böyle şahsiyetlerden yoksun olma
mıştır.

Bazı kimseler, Ibtidâî dinlerdeki dinî esaslan 
vaz’etmişler vejra dinlerde birtakım değişiklikler 
yapmışlardır. Bunu, ya san’at ve îcâd sâikiyle yap
mışlar veya muhtelif yerlere tertib ettikleri gezin
tileri esnasmda tannlann temsillerini beraberinde 
taşımak arzusuyla yapmışlardır.

Halkm, bir din kurucusunun hayatını bilme
mesi bu dinin doğuşu esnasmda halkm bir veya 
bir kaç neslinin onu koyduğu anlamına gelmez. Sa
dece bu, kimin miras bıraktığım bilmeden bir mi
rasa konan mirasçmm durumu gibidir. Evet belki 
bu mirasta asırlar boyu az veya çok bir takım de
ğişiklikler olmuştur.

Ve neticede din ortak bir eser ve çeşitli yama
lar almış bir elbise şekline bürünmjiş olarak birden 
fazla ferdlerin mahsulü olabilir ve halk, onu bu 
şekliyle benimsemiş olabilir. Ama biz bu mirası asır 
be asır eleyerek ilk doğduğu zamana kadar indiği
mizde varacağımız sonuç onun bütünüyle halk kit
lesinin veya bir milletin belirli bir topluluğunun 
eseri olmadığıdır. Bırnun aksini iddia edenler tarih
te bir milletin liderlerinin ve ileri gelenlerinin bir
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araya gelerek yepyeni bir din ortaya çıkarmak için 
ittifak ettiklerini ve bir takım inanç esasları koy- 
duklannı, özet veya mufassal olarak ibâdet şekil
leri ibda ettiklerini belirten bir örnek göstersinler.

Halbuki dinlerin kuruculannm tarihte gizli 
kapalı kaldığmı, din kitaplannm ortaya çıktığı 
çağlarm kesin olarak bilinmediğini bir genel kural 
olarak kabul etmek mümkün değildir. İşte İslâm 
tarihi, O’nun Peygamberi ve Kitabı. Daha dün ol
muş gibi ortada onım hayatı.

AvrupalI insaflı bilginler bu hususu kabul ve 
itiraf ediyorlar Ancak bunun d’ğer dinlerden ayn 
bir istisna olduğunu söylüyorlar.

Lâkin gerçek odur ki bu bakımdan İslâm’ı bir 
istisna addedebileceğimiz husus, bu dinin tarih 
bakımmdan açıklığı ve kitabmın bütünü ve parça
sıyla birb'rine eklenmiş olan isnad zincirleridir. 
Dinlerin kuruculannm tarih içerisinde yaşamış 
olmalan ise bütün dinlerde müşterek olan bir hu
sustur. Hatta biz, İslâm’ı istisnaî bir hüviyette ka
bul etsek de dinlerin doğuşu ile, felsefi sistemlerin 
doğuşu arasında batıhların var saydıklân farkm 
umûmiyet itibariyle doğru olmadığmı ortaya koy
maktadır.

Nasıl dinler doğduktan sonra istikrar kesbedip 
değişmez umdeleriyle ortaya çıkarlar ve sonra her 
dinde reformist ve mücedditler türer ise; felsefî sis
temler de aynı şekilde neş’et ederler. Hatta pozitif 
ilimlerden fiz'k ve matematik dahi aynı yolu ta
kip eder; Bunlar da bir çok asırlar durgun olarak 
kalırlar.

Her iki alanda da yenilik ve reform şidetH tep
kilerle karşılaşır. Nice modern keşifler ve buluşlar
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vardır ki siyasî ve İlmî muhitte onu ortaya atan 
kimse delilikle itham edilmiştir.

İbâdet şekillerinin ortaya çıkışı konusunda 
söylenenler ise genellikle temel elemanlarını ve te
ferruata dair hükümlerini tamamlamış olan dinler 
için doğrudur. Ama tamamen ferdin iç dünyasmda 
saklı kalan ve derunî bir hal, müphem bir inanç 
olmaktan öteye geçemiyen İnançlar için bunu söy
lemek mümkün değildir. Nitekim böyle bir inanç 
şeklini, İslâmiyet gelmezden önceki Haniflerin 
inançlarmda müşahade ediyoruz.

Onlara benzer selim fıtrat sahibi bir çok kim
seler biliriz ki kendilerine doğru ve hak din^n hü
kümleri ulaşmadığı için ona bağlanamamışlardır 
ama kendi cemiyetlerinin sakat Inançlarma da ka
pılmamışlardır. Ancak kendileri için belirli bir 
inanç yolunu seçme imkânmdan da yoksundurlar. 
Bu tipler kendi toplumlan içinde yapayalnızdırlar.

Her biri kendi başlanna bir inanç sâliki imiş 
gibi göründüklerinden çevrelerine kimseyi toplaya
mazlar. Müşterek hareket etmek veya ortak bir ko
roya katılmak durumımda değildirler.

Hattâ diyebiliriz ki ibâdetler ve hareketler ko
nusunda sözü edilen hususlar belirli milletlere ve 
ırklara has olan dinler için de geçerli değildir. Ör
nek olarak ilk Budizm! ele alalım. Başlangıçta Bu
dizm, tam bir uzlet hayatmı öngörüyor, derin dü
şünceye dalmayı gerekli kılıyordu. Her türlü ibâdet 
ve âyinlerden uzak bir yalnızlığı emrediyordu. Bu
na karşı olarak bir taJam filozoflarm kendi sistem
lerini çe.şi.tli prensiblerle, âdetler ve günümüzdeki 
dinlerde rastladığımız cinsten âyinlerle doldurduk- 
iannı görüyoruz. Auguste Comte bunlardan birisi
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dir. Şu halde yukarda sözü edilen ayırım dcğru bir 
aymm değildir.

Din ile felsefe arasındaki ajonmın son şıkkı 
olarak, felsefenin ancak hürriyet atmosferinde ya- 
şıyabileceği, dinin ise ancak otorite ve nüîûzun hâ
kim olduğu ortamda teşekkül edebileceği hususu 
kısmen doğru olmakla beraber mutlak doğru an- 
lamma gelmez. Bu noktanın açıklığa kavuşturul* 
ması önümüze din ile felsefenin arasmdaki ayın
ım belirtmemiz bakunından sağlam ölçülere ulan
mamıza vesile olacaktır.

Eğer bununla dinin her zaman devletin otori
tesine ve nüfûzuna dayanarak kâim olduğu söy
lenmek isteniyorsa, çok yanlış bir hükümdür. Zi
ra dinlerden bir çoğunun devlet otoritesinden uzak 
müsâmaha ve hoşgörü ortamında gelişmiş olduğu
nu görüyonız.

Bunvm en açık örneği de Budizm’dir. Hıristi
yanlıkla Müslümanlık da hiç olmazsa başlangıç dö
nemlerinde böyledir. Her iki din de, vicdan hürri
yetine saygı besleyerek ve uDinde zorlama yoktum 
prensibine dayanarak yayılmıştır.

Halbuki öyle dönemler bilmekteyiz ki; felsefe 
otorite mekanizmasına hâkim olmuş, kendisine 
karşı çıkanlan tâkîbe tabi tutarak, istediği doğrul
tuya çekmek istemiştir.

Yok, eğer bununla kasdolunan husus, dinin toph 
lumun ahlâkî sultasma dayandığı noktası ise bu, 
ancak şu anlamda söz konusu olabilir. Ferdlerin 
top’um hayatı yaşamaları nedeniyle, ortak bir ar
ma taşıyan, mütecanis fikirlere sahip bulunan, 
inanç ve alışkanlıklan ortak bir kitle meydana 
getirmesi ve bu sebeple toplumun inançlanna ay- 
kın şeyleri kötü ve anormal kabul etmesi anlamm-
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dadır. Çok dar sınırlara mahkûm ve kendi dışına 
açılma imkânmdan yoksun «ilkel» toplumlar için 
bu husus, bir noktaya kadar doğru olabilir.

Ama onu genel bir hükümmüş gibi kabullen
mek mümkün değildir. Zira değişik dinlerden va
tandaşlardan müteşekkil toplumlar biliyoruz. Fark
lı inançlara sahip olmak o tcplumlann genel ha
yat işlerinde ortaklaşa hareket etmelerini ve ortak 
vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini önle- 
miyox*.

Fakat bununla inançların; inananların ruhun
daki te’siri ve hâkimiyeti kastolunuyorsa, şüphe
siz ki dinlerin felsefî sistemlerden farklı yönü bu
du.*.

Felsefenin böyle bir şeyde gözü olmaması gere
kir. Aksi takdirde hudûduhu aşmış ve kendi ken
disiyle çelişkiye düşmüş olur. Çünkü felsefenin özü 
hikmet sevgisine dayanır. Veya bir başka deyimle 
feLrefe bilge '̂k iştiyakıdır.

Felsefonin ana gâyesi ise, insanı hudûdlar da
hilinde hakikati araştırmak ve gerçeğin yakaladığı 
yanlarmı gözler önüne sermektir. Filozof herkes
ten önce insan aklınm eksikliğini bilmesi gereken 
kişidiiv

İnsan elinin mahsûlü olan her çĉ jrn mutlak 
üstünlükten uzak olduğunu kabul etmesi icabeden 
kimsedir. Binaenaleyh, filozofun en büyük özelliği 
ilim a.damlanna ha?, oîan alçak gönüllülük ve hoş
görüdür. Bu konuda Sokrates bize güzel b'r örnek 
verir ve: «Çofc iyi bildiğim hir şey varsa o da hiç 
bir şey bilmediğimi b-Jmemdir.v der. Dinî düşünce 
ise değişik şvf;kil]eri ve görünümleriyle, hrrhangi 
bir konr-da hüküm verirken bu hükmünü varlığın 
n’n'indan almdığjnı ve aynı zamanda eşyamn olma
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sı gerektiği gibi hakikatini temsil ettiğini bi’dirlr. 
Dinî düşünce, tabiatı itibanyle zorlayıcıdır. Sâlik- 
lerinden mutlak mânada kabul ve teslimiyet isten 
Verdiği hükümlerde tartışma ve çekişme istemez. 
Hattâ kendisıi hakkmda tereddüt ve inceleme mü
saadesi vermez. Bt  kişi şayet öyle yapacak olursa 
mütedeyyin olmaktan çıkar ve felsefe yapmış olur.

Nihayet bir konu üzerinde karar kılar ve ona 
bağlanır, o hususta tartışma ve çekişme kabul et
mez ve ondan hiç ayrılmaz. Ve işte o zaman bu ka
bul ettiği şey; insanm dinî, inancı o’ur. Kendini 
ona adar ve alışılanın üstünde kendini bu samimî 
inançlanna vererek o uğurda her fedakârlığı göze 
alır, hayatını b'le fcdâ edebilir. Kendi kafasında 
onun dışındaki hiç bir İlmî ve siyasî mülâhazalara 
yer vermez.

Biz işte bu bilinmez sim  çözmeye çalışacak 
olursak, ancak bilg'nin hakikati ile imanın haki
kati arasındaki farkla, bilgi fonks'yonunu icra eden 
ruhî kuvvetle, iman fonksiyonunu icra eden ruhî 
kuvvet arasındaki ayırımı yapmamız mümkün 
olur.

Bazı kişiler vardır açlık ve susuzluk kelimele
rinin anlamını bilir fakat onun acısmı hissedemez- 
1er. Aşk ve iştiyak kelimelerinin ne anlama gel
diğini bilirler ama aşk ve şevk ehli değildirler. Bir 
sanat şaheseri karşısmda, ürperti duymadan, onun 
tadını tatmadan, sanat sırlannı çözüp inceliklerini 
anlayabilir. Herhangi bir kişinin üstün aklı ve ze
kâsı, ah^âk ve siyaseti veya bunlarm tümü bilinir, 
ajıcak ona karşı bir dostluk duygusu duyulmaz, bir 
yakmiık hissedilmez, hattâ 3rüreğin bu faziletler 
karcısında kıskançlık ve nefretle dolduğu da olur. 
Bütün bunlar duyularımız, düşünce ve tahmînle-
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rlmizle elde ettiğimiz bilgi şekilleridir. İnsan zihni 
bunlan birer birer düşünürken onlardan tamamen 
uzaktır, yahut da oldıun olasıya düşünür ve geçer. 
Onun içine nüfûz edemez. Zihnine tam olarak yer- 
leştiremez, kısacası onu özümleyemez. İşte gelip ge
lip de bu merhalede kalan her türlü düşünce faali
yeti ve ruhî haller, az veya çok inançla ilgisi olma
yan düşünce şekli ve halleridir. İnanç ise öyle bir 
bilgi türüdür ki, yankısı vicdanın derinliklerinde 
yer eder, ana maddesiyle atan kalbin içine karışu:. 
Onunla yürekte hiç bir sıkmtı dujrulmaz, aksine 
yüreği soğutucu bir serinlik hissedilir,

İnanç, öyle bir zevk ve yaşama biçimidir ki in
san düşüncesini akim semâsmdan alarak kalbin 
içine götürür.' Ruhun susuzluğu onunla gider. 
Onun yapısına kanşan bir gıdası olur. Kişinin ha
yatî unsurlarmdan bir unsur haline gelir. Bir de 
inanılan konu yüce gerçek ve ideal bir mefkûr^ 
olursa o zaman düşünce; itici, etkili, yaratıcı bir 
güç haline geUr.

Dünyada Önüne ne gibi engel dikilirse dikilsin 
çiğner ve hedefine doğru ilerler,

İşte din ile felsefenin aynidıklan nokta budur. 
Felsefenin gayesi bilmektir, dinin gayesi ise inan
maktır. Felsefenin hedefi katı bir düşüncedir, do
nuk halde gözler önünde canlanır. Dinin hedefi ise 
hareket dolu bir güç ve atılım dolu bir ruhtur.

Bir çoklan gibi «Felsefe; kafalara, din; kalb- 
lere hitaib eder. Din; mantık kurallanna ve ilmi 
kâidelere aldınş etmeksizin duygulara seslentn» de- 
miyoruz. Veya aziz Augustin’in dediği gibi «Crcdo 
quia dbsordum =  anlaşılmaz olduğu için inanıyo- 
Tumy>, demiyoruz. Zira bu tavsif bütün dinler için 
uygun değildir. Biz bunlann aksine diyoruz kİ:
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«Dm, az veya çok aklın verilerine tam olarak bağ- 
lamnaz, buna kalbin desteğini de ekler.»

Şu halde, felsefe, ruhun birçok cephelerinden 
sadece birisinde faaliyet yapar. Din ise, ruhu bü
tün cepheleriyle kuşatır.

Felsefe, düşünme ve tahlil edip bir terkibe var
ma işidir. Bu ise hakikati parça parça ayurarak bö
lümlere bölmek sonra da zekânm Lşığı altmda bir
leştirerek ruhim bir cephesinde katı ve kuru bir ka
buk halinde gerçeği ortaya sürme işlemidir. Dine 
gelince o, hakikati bir bütün olarak ele alan yü
zeydeki kabuk kısmmı delerek derinliklere inen, 
kalbin içine kadar sirâyet edip ruhu bütünüyle 
kaplayarak dizginlerini eline alan ebedî bir man- 
zûmedir.

îşte bu noktada felsefeyle din arasındaki çok 
ince aynlık meydana çıkar. Şöyle ki felsefenin ga
yesi hep teoriktir. Pratik bölümünde bile teoriye 
dayanır. Dinin gayesi ise hep pratiktir. Teorik yö
nü bile pratiğe dayalıdır.

Felsefenin hedefi bize gerçeğin ve iyinin ne 
olduğunu ve nerede bulunduklarmı göstermektir. 
Bunun ötesinde onun tanıttığı gerçek ve belirttiği 
iyi konusunda bizim nasıl bir tutum takmacağunız 
felsefeyi asla ilgilendirmez. Dine gelince o, bize ger
çeği sırf öğrenmemiz için öğretmez. Bize yüklediği 
görevleri yerine getirmemizi ve gerçeği tamamen 
ruhumuzda yaşamımızı ister.

Dinî düşüncenin pratikteki ilk tesiri, dindar 
kişinin kendisiyle bağlandığı yüce değerler ve ger
çekler arasındaki münâsebette göze çarpan özü ba- 
kunmdan bir münâsebet; bağlılık ve emri yerine 
getirme edebine dayanır. Halbuki felsefe, felsefe 
olarak —yani aklî bir faaliyet şekli, tasavvuftan ve
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aiplrtualist anlamlardan uzak aklui bir çalışması 
olarak— böyle bir münâsebeti kabul etmeden de 
hayatmı sürdürebilir. Zira filozofun sebepleri araş- 
tırmasmda ve olayları ilk sebebe bağlamasmdaki 
hedefi; eşyayı aklî ve mantıklı ölçüler içerisin
de anlamak ve onu her birine uygun yere yerleş
tirmektir. Filozofun kâinattaki olaylarm baş so
rumlusu olarak üstüne oturtturduğu yüce gücü; 
kâinatta usta bir san’atkârın san’atma özen gös
termesi veya bir kaptanın gemisine kaptanlık et
mesi gibidir.

Görüldüğü gibi onun bu üstün güçle münâse- 
bsti tamamen mekânik bir münasebettir. Egsote- 
rik bir ilişkidir. Burada karşılıklı konuşma söz ko
nusu olmaz. Ruhim bağlantısı mevcut değildir. Bu 
münâsebstte kul, yaralanma muhabbet ve saygıy
la yönelmez. Hûşû ve düşünceden eser yoktur. Din-î  
deki mânalardan izler mevcut değildir. Çünkü din; 
ya'nızca inanmak veya yalnızca bilmekten ibâret 
değildir, Bunvm ötesinde karşılıklı ruhi anlayışın 
dile geldiği dostluk ve bağlılıktır.

Dindar kişiyle, İnandığı yüce değerler ârasm- 
da böyle bT bağlılık vardır.

Bunun için görüyoruz ki dinler tarihi araştır- 
macılan arasmda onsekizinci yüzyılda «Tabîî Din» 
adı altmda ün salan akımın asimda dinle hiçbir 
ilgisi yoktur.

Her ne kadar yara-tıcı bir tanrmm varlığı, ru
hun ebedîliği ve ahlâkî görevlere bağlanmanın za- 
rûreti gibi üç temel esası kabul etmekte ise de 
gerçek dinle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu 
akım, dinî bir hareket olmak yerine katı bir felsefî 
csroyan olarak gelişmiş ve din admı vermemizi ge
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rektirecek yaratanla yaratılan arasındaki ruhî bağ
lantıdan uzak kalmıştır.

Dinî düşüncenin, pratik görünümlerinden biri
si de onun sosyal sahaya atılma eğilimi gösterme
sidir. Çünkü tabiatı itibariyle inanç şerefli ve coş
ku dolu bir bağlantıdır. Devamlı olarak yayılma 
eğilimi gösterir.

Başkalarmm da aynı inancı paylaşmasmı is
ter, İnanan kişiyi kendinden geçirerek davasmı ve 
hedefini yayın ve beyan yoluyla gerçekleştirmeye 
sevkeder. Halbuki İlmî ve felsefî düşünce, insan 
kaynaklı diğer bütün kültür birikimleri gibi daha 
çok spekülasyona, feragata ve yalnızlığa meyyâldir. 
Veya en azmdan tabiatı itibariyle din gibi bir geliş
me temayülü göstermez.

Kalabalıklarm onu benimsemesi üzerinde faz
la durmaz. Eğer dinle felsefenin özündeki ayrılık
tan söz ederken bunun demokrasiyle aristokrasi 
arasmdaki farkhlığa benzediğini söyleyecek olur
sak; öyle sanıyorum ki yanlış bir benzetme yapmış 
olmayız. Kendi sistemini yaymaya çalışan, halkm 
onu benimsemesini isteyen ve bu uğurda çaba har
cayan btr filozof gördüğümüz zaman; anlanz ki o 
zaman bu filozoftm düşüncesi bir iman haline gel
miştir. Ve o üzerindeki felsefî kılığı çıkararak pey
gamberlerin ve din büyüklerinin taşıdığı ağırlığı ta
şımaya namzet olmuştur.^ Kendi içine gömülmüş, 
çevresindeki sapık görüşlere kötü hareketlere aldı
rış etmeyen, etrafını saran dünyada olup bitenlere 
dikkat etmeyen bir dindar da görürsek onun da 
iman ateşinin kül olup bittiğine yahut en azından 
kül altmda kaldığma hükmedebiliriz.

Bu bakış açılarından genel anlamıyla dinlerle 
felsefe arasındaki hududun tebeyyün ettiğini görü
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yoruz. Ama genel anlamda dinlerle değil de sadece 
İlahî dinlerle felsefe arasmda bir karşılaştırma ya
pacak olursak bu ayınmm üzerinde ona ilâve ola
rak bir başka unsuru da eklememiz gerejûr. Şöyle 
ki felsefe bütün şekilleriyle bir insan emeğinin ürü
nüdür. Felsefede insanın tabiatmda mevcut olan 
bütün eksiklikler, kayıdlar ve hudutlar yer alır. 
Bilinmeyene doğru çok yavaş adımlarla yürümek, 
her zaman değişip başka şekillere girmek, doğru
lukla eğrilik arasmda dolaşıp durmak, mükemmele 
doğru yaklaşmak veya uzaklaşmak gibi noksanlar 
göze çarpar.

Semavî dinlere gelince; bunlar Allah yapısı 
bir hüviyete sahip bulunduklarmdan İlahî değiş
mez gerçekler bütünüdür. Hakkın kelimesi değiş
mez. Hiç bir yanından batılm sızmadığı katî doğ
ruluk vasfma haizdir. Aynca semavî dinler, ona 
bağlananları yüce lütuflara eriştirir.

Zahmetlere ve meşakkatlere katlanmadan ba
ğışlama yollanm açar. Çok kısa anlarda bir göz 
kırpması veya ondan daha az bir zaman içerisinde 
bağlılarmı aydmiıklar İçerisine gömer.

Bir konuda felsefe hükmünü verdiği zaman 
bu hükmün kaypak olup olmadığı konusu kesin
lik kazanmaz. Ama herhangi bir hususta akil ile 
vahiy birleşecek olursa karanlık gecelerde yanan 
kandillerle günün aydınlığı bir araya gelmiş de
mektir. Bu aNur üstüne nurdur, Allah dilediğini 
nuruna götürür.»

Din ve Öteki tümler

Şimdiye kadar dinle felsefe ve ahlâk arasındaki 
münasebetin derecelerini öğrenmiş olduk. Bunla
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rın birbirine kan ve et bağıyla bağlı babalık ve ev
latlık duygularıyla dolu bir ailenin fertlerinin bağ
lılığı gibi olduğunu müşahade ettik. Madem ki in
sanoğlunun çabası, ele aldığı konunun muhtevası 
ve hedefiyle münasebettârdır. O halde dünya yı
kılsa bile yıkılmayacak olan ebedî hakikati araştır- 
manm üstünde hangi üstünlük vardır? Hiçbir şey
le ölçülemeyecek kadar ağır olan mutlak iyiyi araş
tırmadan daha şerefli ne olabilir?

Yüce değerlerden ve büyük ölçülerden üste 
beşer aklınca hiçbir şey tasavvur etmek mümkün 
değildir. Bunun için de yüce değerlerden ve büyük 
ölçülerden söz eden bir araştırmaya girişmek ça
baların en üstünü ve en jmcesidir. Bunun gerisin
de kalan ruhî ve aklî faaliyetler tamamen nisbî de
ğeri hâizdir. Bu yüce hedefe yakınlığı veya uzak
lığı ile orantılı olarak farklı bir mertebe kazanır. 
Nasıl ki hayatını hayvan yiyeceklerinin araştırma
sıyla geçiren ve en güzel hayvan yiyeceği türünü 
seçmek için çahşan bir insan, indirekt yollarla in
san cemiyetinin yapısında bir değere haiz olan ve 
refaha erişmesi için kendine has bir kıymet ifade 
eden bir hizmet görürse - zira bu kişi hayvan yiye
ceklerinin türü üzerinde çalışmakla canlı türleri
nin varlığını ve dolaylı olarak insan organizması
nın varlığını ve bu vesileyle dininin temel dayana
ğı olan ve mutluluğunun en üstün noktası bulu
nan ruhun varlığını sürdürmesine çalışmaktadır - 
ajmı şekilde ilimlerin konulan da kendi aralannda 
bir oran uyannca üstünlük gösterirler. Bu basa- 
mağm en alt noktasında hizmet olunan değil hiz
met eden ilimler yer alır. Derece derece yükselerek 
hizmet eden ve hizmet olunan ilimlere geçilir. En
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üst noktada İse hizmet eden değil, hizmet olunan 
ilim grafiğin tepesine yerleşir.

Biz, şayet ilimlerin tasnifini doğrudan doğru
ya gayelerinin yüceliğini göz önünde bulundurma
dan türlerine göre ve tedricî olarak artan unsurla- 
rma göre sıralayacak olsaydık yukarıda sözünü et
tiğimiz grafikal sırayı elde etmiş olurduk. Zira her 
ilmin öncekinden birşeyler £ilarak ona yeni bir un
sur kattığmı görürdük. Bitkisel hayat bütün bö
lümleriyle elementleri, molekülleri, atomlan ve 
enerjileriyle birlikte bir organizmanın varlığmı ge
rekli kılar. Ve bunun üzerine birtakım başka fonk
siyonlar eklenmesini icabettirir. Hayvansal hayat 
ise bitkisel hayatm üzerine aynı görevlerin üstün
de bir takım görevlerin eklenmesini icabettirir. İn
san hayatma gelince ona da bütün canlı hayat şe
killerinin üzerine daha başka bir takım görevlerin 
eklenmesi gerektiği görülür. îşte bu görevler birbi-  ̂
rinin üstüne gelmek üzere bir grafikal tabakalaş
mayı gerektirir. Bu grafiğin en üst nöktasmda ise 
ırûhi görev yer alır ki, onunla büyük hakikata ula- 
şüır.

Bu açıklama İlâhî ilimlerle, fizik, mateinatik, 
astronomi, psikoloji, iktisat, mantık, sosyoloji, ta
rih, filoloji ve diğer ilimler arasmdaki münâsebeti 
anlamamıza yardım eder. Bu münâsebetin sadece 
konu birliğinden, ortak hedeflere yönelik olmasın
dan ibaret olmadığını gösterir. Çünkü bu ilimler 
her ne kadar insanhğın problemlerini çözmeye ça
lışsalar da dinin çözmeyi üzerine aldığı büyük 
problemleri ele alma gücünden mahrumdurlar. Adı- 
geçen ilimler, kâinâttan söz eder ve onu araştırma
larına hedef alırlar. Ama hiçbiri kâinatın ilk baş- 
langıcmdan ve varlıkların gayesinden bahsetmez.
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Şu kadar var ki pozitif ilimlerin hepsi de uzaktan 
veya yakından mevzubahs ettiğimiz gayeye ulaş
mak için bir hizmet vermek isterler. D*n hiç bir 
xaman için ilimleıin verilerinden kendini azade 
hissedemez. Ancak onlan gayesinin vasıtaları id- 
dialaruim delili ve açıklayıcı materyali olarak kul
lanır. N^ıl ki, bilinmeyene ancak bilinen yoluy
la gidilirse, görülmeyen ancak görülenle mukaye
se edilerek anlatılırsa aynı şekilde yüce hakikat- 
lara da ancak dünyevi gerçekler bsısamağına tır
manmak suretiyle ulaşılabilir. Her ne kadar bazı 
ilimler dine elle dokunulabilir derecede müspet 
bir yardım yapmaktan aciz ise de, yine hurafe ve 
evham karanlıklarmı ortadan kaldırdığı, ruha ay- 
dmlık ufuklann pencereşirû açtığı için t>ir nevi 
birikintileri temizleme ve antma görevi yapaca- 
ğmdan, sağlam inanç sisteminin yerleşmesi için 
normal ve makul bir havanın hazırlanmasına yar
dımcı olacağmdan kendine göre dine bir nevi hiz
met etmiş olacaktır. Zira bu atmtı ve kalmtılar te
mizlenince gönül inandığı değere bilgisizce bir 
bağlılıkla değil bilerek ve görerek bağlanır. Taklit
çi bir budalalıkla kendisini inancına teslim etmez 
Bunun için «fffç bilenlerle bÜTneyenleT bir olur 
mu?» diye buyuruluyor.

Mesele nasıl olursa olsun makul olan c.dur ki 
ilimle din arasmda uzaktan ve yakmdan bir yar
dımlaşma olmasa da en azmdan muhtelif faaliyet 
dallan arasmdaki anlayışa benzer bir anlayış ve 
karşılıklı hoşgörü olmak gerekir. Zira bir konuda 
aralarmda ortak bir nokta olmayan iki meselenin 
mutlaka birbiriyle çekişir ve çelişir olması uklen 
şart değildir.

Burada tarihte birçok kereler ilimlerle dinler
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arasında ortaya çıkmış o'an şiddetli çatışmaların 
sebebini açıklamak yeılnde oısa gerektir. Bis ain- 
lerie ilimler arasındaki çatışmadan din adina veya 
ilim adına gizli maksatiarm paravanası olmak, 
muhteıil ihtirasların —servet, nüfuz ve makam- 
ihtirasmm— ve diğer geçici meniaatlarm maske
si kılmmak üzere suistimal edilen o aiaki çatışma
yı kastetmiyoruz. Ayrıca yüce ruhî arzularla ve bu
na zıt düşen anarşiyi, egoizmi ve kanuntanımazlı- 
ğı hedef alan maüci ihtiras ar arasmdaki sürsk- 
li çatışmayı da kastetmiyoruz. Sadece iyi niyetli 
olarak dini gruplarla ilim grupları arasmdaki fik  ̂
rî çatışmanm izahım yapmak istiyoruz. Gerek bazı 
din grupıan gerekte ilmî gruplar her biri diğerini 
yalanlar bir tutum içerisine girerek öbürimün or
taya koyduğu gerçeği inkâr eden b r tarz takip et
mektedirler. Bize göre bu çelişki şu iki sebepten bi
risinden dolayı ortaya çıkmaktadır:

a— ̂ iki taraftan biri diğerinin ortaya koydu
ğu hususlara bütünüyle karşı çıkarak rede eder. 
Bunu yaparken karşısmdakinin görüşünü çürüten 
bir delile dayanmaz. Karşısındakinin görül erin
den şüphelenmesini gerekli kılan bir şüpheye  ̂isti
nat etmez. Sadece oldum olasıya veya karşısırda- 
kileıln ortaya sürdüklerini bilmeden körü körüne 
bir karşı çıkıştır. Kendi bilgi çerçevesi içerisine gİT- 
meyen herşeyin hakikat olmadığını kabul eden bir 
taassuptur. Bu anlayış bize göre dar görü.'jlülüğün 
b’lgisizliğln ve sahte bir gururun ifadesidir. Zira 
imanm bilmediği ve yorumunu yapamadığı .'.ey
leri yalanlaması gerçek bilginlerin ve gerçek dln- 
darlann düşmeyeceği bir hatadır. Bunu a ı̂cak ale- 
îâde veya yan b'lginler yapar. Şüphesiz
ki yan bilg’nler hiç biîgisizlerc'en daha tehlikeli
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dirler. Çünkü onların bilgisi gerçekte üst üste bin
miş bir bilgisizliktir. Eski tabiriyle «cejıl-i mürek- 
keb» tir. Fakat insaflı davranılınca her kişinin 
kendi ölçüsünü bilmesi, hududunu tanıması, yıkı
cı değil yapıcı olması gerekir. Bu hususta takip 
edilecek orta yol her grubun kendi smınnı tespit 
etmesi ve smırmı aşan konulan inkâra yeltenme- 
mesidir. Nitekim kendi dallannda mütehassıs bir
çok bilginler tanıyoruz ki fiziki ve akıl konularda 
kendilerinin dışındaki ilim dalmda çalışan müte- 
hassıslann ulaştıkian sonuçlara dayanarak hare
ket ediyor ve herkes kendi ihtisas çerçevesi içeri
sinde kalarak diğer meslektaşmm deneyerek var
dığı sonuçları yeniden gözden geçirip doğru mu, 
yanlış mı olduğunu denemeyi düşünmüyor, işte bü 
mâkûl tutum yüzündendir ki insanlığın bilgi hâ
zinesi her giden gün gelişiyor. Şayet her bilgin her 
konuyu bizzat incelemeye kalksaydı ilimler bir 
adım bile ilerlemezdi. Aynı durum ilim adamlany- 
la din adamlan arasmda da olmalıdır. Bugün ilim 
adamlpjı atomun çekirdeğinin parçalanabileceği 
V8 bu korkunç enerjinin hârikalar yaratmak üze
re kullanılabileceğini kabul etmekle hemen hemen 
söz birliği etmişlerdir. Halbuki atomun parçalan
ması denejrine bizzat katılan bilgin çok azdır. Ne
den öyleyse peygamberlerin ve muhtelif çağlarda 
gelen aydın ruhlu velîlerin tekerrür eden ruhî 
tecrübelerinin doğruluğıma inanmayalım? Herkes 
onlann gösterdikleri hârikalan bizzat, görmemişse 
de ortaya çıkardıklan fevkalâde sonuçlan görmiiş- 
lerdir. Aynı sorumluluk, dinler içinde bahis mev- 
zûdur. Dinler de ilimlerle çatışma yerine barışma
lıdırlar. Beşer bilgisinin tümünü faydalı bir yola 
kanalize etmek ve ilimlerin ulaştıklan sonuçlarla
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kendilerini donatarak hizmet etmek elbette ki din
lerin hayrma olacaktır. İlimlerin, mevcut eksiklik
lerini gidermek için dinlerle işbirliği yapmalan il
min ruhlarda bıraktığı boşluğu dinin ruhî gerçek
lerle doldurmasma çalışmaları faydalarmadır. Bu
nu yapmasalar da en azmdan dinlere karşı düş
man tavır almamalan ve bütünüyle ohlan redde
derek bir aynlık noktası çıkarmamaları gereklidir. 
Zira dini bütünüyle inkâr etmek; dinlerin ihtiva et
tiği, ama ilimlerin ulaşamadığı birçok gerçeklerin 
zımmen inkân demektir. Bunlar yüce gerçeklere 
iman onlara say^ ve takdis gibi hususlardır. <nBun- 
lar ilmin izah edebileceği ama hiç bir zaman at~ 
taya çıkaramayacağı hayâtî hususların birer ifâ- 
desidîrler. İlim onlarm pelişmesînden ve doğulun
dan söz edip izahlara girişebilir. Ama katiyen on- 
lafın vo/rlığından habersiz olamaz. Yahut ta ken
disinin onun yerine geçebileceğini ileri süre
mez.» (33)

b — Bazı meseleler var ki o konuda ilim ayn 
şeyler söyler, dinler ayn şeyler. Ve böylece İkisi 
arasında birbiriyle çelişen görüşler ortaya çıkar. 
Genellikle bu husus, dinlerin bir konunun ruhî 
noktasma el attığı ve tecrübelerin ilmin konusu 
dışmda kalan noktalanna dikkat ederek bu konu
da belirli bir yol tuttuğu ve kendisine inananlara 
bunu farz kıldığı hususlardadır. Bu husus dinler 
arasında pek yaygındır. Ancak çoğunlukla hedef
te değil vâsıtada ayn yollar bulunmaktadır. Ancak 
bu husus ilmin doğm kabul e ;̂tiğî prensipler ve 
akl-ı selimin benimsediği esaslarla uyuşup uyuş-

(33) Emîle Durkheim, Formes Elementaîres, 614.



maması nisbetinde her dinde belirli ölçüde bulu
nan sağlamlığın veya bozukluğun işaretidir. Eğer 
dîn gerçek bir din ise ilim de doğru ve gerçek bir 
sonuca varmışsa muhakkak birbirini destekler ve 
yardımlaşırlar. Ama birbirini yalanlayacak ve hor
layacak olurlarsa ikisinden birisi muhakkak bâtıl 
ve sakattır.
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üçüncü Bölüm

DİN DUYGUSU VE İNSAN FITRATINDAKİ 
KÖKLÜ YERİ

İnsan zihninin cevap aradığı sorulardan bazı
ları şunlardır:

Yeryüzünde din fikri ne zaman ortaya çıkmış
tır?

İlmî ve fikrî gelişmeler karşısında dinin aki- 
beti ne olacaktır?

Dinin psikolojik fonksiyonu ne olabilir?
Sosyal görevi nedir?
Hangi noktaya kadar d’n fenomeni köklü ve 

eski bir fenomen olarak kabul edilebilir?
Maddi gelişmeler mi öncedir, yoksa dinî geliş

meler mi?

Dinlerin Eskiliği Meselesi

Fransız ihtilâlini gören onsekizinci yüzyıl ay- 
dmTarmdan b'r kısmı dinlerin ve hukukun sonra
dan ortaya çıkmış geçici kurumlar olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Hatta Voltaire «insanlık dinî ve ru
hî konulan düşünmeden önce yüzyıllar bojmnca
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katı bir maddî hayat yaşamıştır. Bu hayatm te
melleri tanm, heykeltıraşlık, inşaatçılık, demirci
lik ve marangozluk olsa gerektir.» der (34).

Bir kısmı daha da ileri giderek dinî ve Tnanevl 
duygulan 'kurnaz -papazların, piskoposların uydu
rarak kendilerinin her söylediklerini doğrulayan 
beyinsizleri aldattıklarını ileri sürmüşlerdir (35).

Jean Jac Rousseau’da kanunlara, aynı gözle 
bakmış ve sırf başkalanna tahakküm etmek gaye
siyle konulmuş olmaktan başka değerleri olmadı
ğım söylemiştir. Sonra bu sözünü şöyle yorumla
mıştır: Bazı alanları ve toprak parçalannı gözaçık 
davranarak önceden ele geçirenler ihtirâslanm 
daha da ilerleterek mallannı ellerinden kaçırmak 
istememişler ve bunu sağlayabilmek için kendi 
aralarında toplanarak adına kanun ve nizam de
dikleri şeyleri koymuşlar, böylece fakirleri aldat
mış ve kitleleri kandırmışlardır (36).

Dinler ve yasalarla ilgili bu alaycı görüş yeni 
bir şey değil, sadece eski deliliğin tekrarıdır. Yu- 
nan’lı sofistler çok önceden yapmışlardı bunlan. 
Dinler ve yasalarla eğlenmişler ve herkesi de on
lara karşı gelmeye ve kuşkuyla karşılamaya teş
vik etmişlerdi. Antik çağ sofist filozoflar, ilk insa
nın hiç bir yasanm koruyuculuğuna gerek duyma
dan yaşadığını, hiç bir ahlâk kuralma uymak zo
runda bulunmadığını yalnızca kaba kuvvete boyun 
eğdiğini ileri sürüyor ve ekliyorlardı: «Sonra yasa-

(34) Voltalre, Essaî sur les Moeurs, 14.
(35) A.g.e„ 133.
(36) Rousseau, «Dicsours sur I'Origine et le Fondement de 

l’in^alitâ panni les hommes.»
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1ar ve kurallar konmuş, açıkça yapılan hareketler 
bu sefer gizlice yapılmaya başlamış, o zamandan 
beridir de gizlice işlenen suçlar yaygınlaşmıştır. 
Bazı dâhiler de kitleleri gökte ezeli bir gücün bu
lunduğuna ikna etmeye çalışmış, onun her şeyi 
görüp işittiğini ileri sürmüş, her şeye bilgece ha
kim olduğunu savımmuşlardır. (37). Onlara göre 
dinler de yasalar da toplumun hastalıklarını çe
şitli hile ve oyımlarla gizleyip örtmek için uydu
rulmuş ustaca oynanan politik oyunlardı.

Modem Avrupa’da bu görüşlerin yayıhp revaç 
bulmasmı zorlayan iki önemli faktör vardı:

a — Kilise mensuplarından bir çoğunun de
jenere olmuş ahlâk anlayışı,

b — İnsanlar tarafından konulan yasaların 
baskısı ve toplumun ferdleri arasında umumi gelir 
dağılımmın düzensizliği.

3u iki faktör batılılarm her zaman ve her 
yerde dinlerin ve yasaların hep aynı şekilde oldu
ğuna inanmalarmı kolaylaştırmıştır.

Ne var ki daha onsekizinci yüzyıl bitmeden 
bu görüşün yanlışlığı ortaya çıktı. Çünkü kıta 
Avrupasmın dışına geziler yapıldı, değişik inanç
lar, gelenekler ve mitoslar (efsaneler) ortaya çı- 
kanlarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapıldı 
ve o zaman anlaşıldı ki din fikri en eski ve en 
köklü fikirdir. İlkel ve gelişmiş hiç bir toplum on
dan yoksun yaşamamıştır. Ve böylece din fikrinin 
bütün maddi ve medeni fikirlerden önce ortaya

(37) Pinard de La Bouîlaye, Etüde Compar^e des Religiöus, 
17-18.
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çıktığını, din fikrinin temelinin kurnazların uy
durması ve başa geçenlerin aldatmacası olmadığı, 
hiç bir geçici sebeple, yahut özel şartlarla ortaya 
çıkmadığı anlaşıldı. însajılar arası ortak duygu
ları dile getirdiği kabul edildi.

Elbette ki dinlerin hepsi bir toplumun bütün 
ferdlerini kapsamaz. Toplıun içerisinde her zaman 
hayatm meşakkatlarıyla başbaşa kalan, yüce ger
çeklere gözatacak imkan ve vakti bulmayan aşın 
yorgunlar ve bitkinler bulunacaktır. Bunların ya- 
nısıra yine her toplumda hayatı ciddiye almayan 
yaşamanm keyif ve eğlenceden ibâret olduğunu 
söyleyen, dinî duygulan hurafe ve evham olarak 
niteleyen «müstehzi ve başıboş» kimseler buluna
caktır. Fakat bunlar her zaman ve her toplumda 
azmüktadırlar. Çoğunlukla da hayatm acılarma 
katlanmamış, bojnm eğmeyi ve tevâzuu öğretecek 
zorluklarla yüzyüze gelmemiş ne idüğü belirsizler, 
Nereden geldiklerini ve nereye gideceklerini dü- 
şünmiyen bejnnsizler arasında bulunur bu tipler. 
Ancak bu gizi ii5tisnâlar kaideyi bozmaz ve din 
duygusunu genel anlamda insanm ruhunda ve fıt- 
ratmda bulunduğu fikrini çürütmez. Nitekim bazı 
kimselerin evlenmemesi veya çocuk yapmaması 
bütün canlılann ortak olduğu cinsin devammı 
sağlama içgüdüsünü ortadan kaldırmaz.

Biz belirli inançların muayyen bir asırda or
taya çıkmış olabileceğini veya bir takım tapınma 
biçiminin özel b'r nedenle vücûd bulmuş muay
yen şartlann mahsûlü olabileceğini, inkâr etmi
yoruz. Hatta b'r çok ibâdetlerin böylece oluştuğu
nu aklen ve fiilen kabul ediyoruz. Fakat özü itiba
riyle din fikrinin insanla birlikte ortaya çıkma
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mış ve ona sonradan iliştirilmiş bir şey olabileceği
ni doğnılayarak hiç bir delil yoktur.

Fransızca yayınlanan Grande Larousse: «Din 
duygusunun bütün insan cinsi arasında müşterek 
olduğunu en ilkel ve vahşî kabilelerden tutun da 
en ileri cemiyetlere kadar hepsinde din fikrinin 
bulunduğu, tabiat ötesine ve İlâhî g^ce inanmanın 
insanlığın âlernşumûl ve ebedî bir İçgüdüsü oldu
ğunu» belirtmektedir. (38)

Bartelemi Sainte Hilaire der ki: «Kâinat ve 
insan nedir? Nereden gelmiştir. Kim yapnuştır? 
Kim idare etmektedir? Hedefi nedir? gibi sorular 
hep aklımızı kurcalamaktadır. Dünya yüzünde jra- 
şarken zihnimize hangi kurallar hakim olmalıdır? 
Bu hayattan sonra nasıl bir gelecek bekliyor bizi? 
Sonsuz bir hayat mı, yoksa hemen bitiverecek bir 
ömür mü? Bu gibi sorulara her millet, her toplum, 
her kabile kendi anlayışına göre iyi veya kötü, 
makbul veya gülünç değişen veya değişmeyen ce
vaplar verir.» (39)

Chachoin de der ki; «Yaşadığımız yüzyılda il
mi, sınaî, İktisadî ve sosyal gelişmemiz nasıl olur
sa olsun, pratik hayatta ne büjrük adımlar atmış 
olursak olalım, kendi geçimimiz ve bakmak zorun
da olduğumuz kimselerin geçimini elde etmek için 
ne kadar yorulursak yorulalım bir an için dinlenip 
rahatlarsak -ister böbürlenelim ister tevazu ede
lim, ister iyi olalım ister kötü- zihnimiz muhakkak 
şu ezeli suallere takıhr: Biz ve bu kainat nasıl ve 
niçin var olduk? îlk sebepler ve ikinci dereceden

(38) Larousse du XXeme Si&cle, Religion, mad.
(39) Bartelemi Sainte Hilaire, Mahomet et le Coran, 34.
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sebeplerin mahiyetiyle hak ve görevlerimiz neler
dir? (40)

Henrl Bergson ise: «İlimden, sanattan ve fel
sefeden yoksun insan toplulukları bulunmuştur ve 
bulunacaktır da. Ama dinsiz bir toplumım var ol
duğu hiç görülmemiştir.» demektedir. (41)

İlmi Gelişmeler Kaışısmda Dinlerin Geleceği:

Ondokuzuncu asra gelindiğinde kafalarda bu 
anlayış yeretmiş bulunuyordu. Hatta bu hususta 
en küçük kuşkuya bile kimse cesaret edemiyordu. 
Karşısmda ise yeni bir tez teşekkül etmişti. Buna 
göre dinler her ne kadar köklü kurumlar ise de 
zaman aşımına dayanmaj^p eriyecekler ve bir 
müddet sonra yaşlamp yıkılacaklardı. Hatta dinin 
çöküp giderek mahvolduğuna dikkat çekiliyordu.

Bu görüş sahiplerinden birisi de Auguste Com- 
te’dur. Üç hal kanunun diye nitelendirilen Comte’- 
un görüşünce insan zihni üç safha geçirmiştir.

1 — Teolojik safha,
2 — Met£ifizik safha,
3 — Pozitif safha.

Üçüncü dönem Bergson’a göre en son ve en 
gelişmiş dönemdir, insanlar önceleri tabiatta vu
ku bulan hâdiseleri tabiat dışı bir güç veya güç
lerle izah ediyorlardı. Bir süre sonra bvmdan vaz
geçerek tabîi olayları fizikötesi umûmî manalar

(40) Chachoin Evolution des Id^s Religieuse, 158.
(41) Henri Bergson, Les Deux sources dela Morale et de 

la Reügion, 105.
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veya özel yapılarla açıklamaya başlamışlar en so
nunda da içten veya dıştan gelme her türlü izah 
tarzından vazgeçerek olayları olduğu gibi kayde
dip sebep ve sonuç alâkası kıu-muşlardır. (Orter- 
minizm) Olaylarm neden ve nasıl ortaya çıktığım 
incelemişler ve ona göre bir izah tarzı koymuşlar
dır. Bu anlayışa göre; dinî fikirler insanlığın ço
cukluk çağı denilebilecek ibtidâî devirlerinin mah
sulüdür. Ama insanlık adı verilen bu çocuk büyü
yünce üzerindeki o eski elbiseyi atmış ve yerine 
diktirmiştir. Bu dönemi de atlatıp erginlik çağına 
gelince pozitif bilgiler yoluyla en son ve mükem
mel elbisesini giymiştir. (42)

Bu evrimci görüşün yanıldığı en bâriz nokta 
şurasıdır; Bu görüşün taraf tarlan insanlık tari
hinin üçte ikisini reddetmiş ve bir daha geri dön
memek kaydıyla o dönemleri arkasma atmış, kısa
cası inkâr etmiştir. İnsanlığm bir daha o döne
me ancak bir ergin insanın çocukluk ve gençlik 
çağına dönebilmesi kadar dönebileceğim üeri sür
müştür.

Pozitivistler eğer insanlık tarihini bir yuvar
lak halka olarak kabul edip bir zincirden staıra 
öbürüne geçileceğini ileri sürselerdi şüphesiz ki 
bu ifade tarzlarmdan çok daha az fena olurdu. 
Ama yine de gerçek olmayan bir teori olarak kalır 
ve hiç bir mesnede dayanmazdı. Yalmz mesnede 
dayanmaması da önemli değildir, aynı zamanda 
tarihi gerçekleri tahrif etmektedir. Her devirde ru
hanî konularla uğraşan, manevî gerçeklerle ügile-

(42) Auguste Gomte, Cours de philasophie Positive.



nen ve âlemşümûl düşüncelerle meşgûl olan insan
lar bulunduğu gibi, değersiz ve önemsiz şeylerle 
uğraşıp cüz’î konularla meşgul olan kimseler de 
bulunur. Bu iki grubu birbirinden ayıran çizgi hiç 
bir zaman için kesin olmamıştır. Sözgelimi birisi
nin tabü gerçeklerle uğraştığım, oysa diğerinin 
bundan habersiz olduğunu söyıemek mümkün de
ğildir. Zira câhiller içinde mutaassıp bir çok iman
sız bulunabileceği gibi, bilginler arasında da samî 
mî pek çok mü’min bulunabilmektedir. Örnek ola
rak kendi çağımızı alalım. Günümzüde Batı me
deniyetinin merkezi olan Avrupamn göbeğinde bir 
çok materyalist bulunduğu gibi, tıp, felsefe ve fi
zik sahasmda otorite olan bir çok bilginin geniş 
ruhi incelemelerle meşgul olduklarım ve manevî 
konularda çok ince İlmî metodlarla araştırma yap
tıkları müşahede edilmektedir. (43) Hepsi de ga
yet ilmi ölçülerle çalışmaktadırlar. Manevî konu
lar üzerindeki yanlış değerlendirmeleri ve peşin 
hükümleri silecek çaptadır.

öyleyse Auguste Comte’un düşündüğü üç hal 
kanunü birbiri ardısıra gelen dönemleri değil her 
çağda ve her millette bulunabilecek gelip geçici 
arzu ve hevesleri ifade etmektedir. Elbette ki mil
letler hap ayni çizgide bulunacak değillerdir. Bir 
konuda gelişirken bir konuda gerileyecektir.

Hatta şöyle de diyebiliıiz; Bu üç hal her fer
din günlük hayatında yanyana yer almaktadır. İn
sanlığın hayatını normal seyri içinde sürdâirmesi 
için birbirini tamamlayıcı rol oynamaktadır. Ale-

(43) Ünlü İngiliz filozofu Lodge, Amerikalı filozof VVilliam 
James ve Fransız ortopedisdi Riche gibi.
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İade bir vakayı doğrudan doğruya dahili veya ha
rici sebepleriyle açıklamaya çr.lıştığımız zaman 
mesela deriz ki: «Falanca yaşlandığından veya şu 
hastalıktan ölmüştür. Yahut ta bir darbe ile can 
vermiştir.» Bunun yanısıra bir çoğumuz da olağan 
dışı meydana gelen bir olayı bilinmez sebeblerle 
izah etmeye çalışırız. Böylece Comte’un üç hal ka
nununda insanlığın birinci devri olarak gösterdi
ği teolojik devir her an vuku bulmaktadır.

Daha da ileri giderek diyebiliriz ki pozitif saf
ha inran hayatmda en son olarak değil ilk olarak 
belirmektedir. Ve bu safha insanın olgunluk döne
minin değil çocukluk döneminin ifadesidir. Çünkü 
pozitif izah tai-zımn sebebi günlük ihtiyaçlar ve 
acil zorunluluklardır. Aklın gereklerine değil du
yuların gereklerine cevap verir.

Metafizik safha ise tecrid ve tanım, tasavvur 
ve hüküm gibi akli melekeler gelişince ortaya çı
kar. O zaman insan birbiriyle bağlantısı olan se- 
hep ve sonuç zincirini gözönünde bulundurur ve 
bunlan manevi bir alaka ile izaha çalışır.

Biz ısrarla diyoruz ki, insanlann elde ettikleri 
bilgiler yukarda zikrettiğimiz ikinci safhayı teşkil 
eden tâmim ve tecrid süzgec’nden geçmeden ilim 
adını alamaz. Buna göre bilgiler belli bir sahaya 
ait olanı altalta getirmek kaydıyla ortak bir başlık 
altında toplanarak tasnif edilir. Bu tasnif o ilim
lerin cüziyatını da ihtiva eden külli kanunlar ha
linde belirlenir. Tatbiki ilimlerde şimdi tamamen 
ortak prensibler tanzim edilmektedir. Ki ilmi de
yimiyle «Scientifiqus monisme» ilmi birlik sağlan
maya çalışılmaktadır. Bu hususta ilimler ister he
defe varsm ister varmasın ortak kurallar koyma

95



ve ortak anlamlar çıkarma arzusu bütün pozitif 
ilim dallarında kendisini göstermektedir.

Dini ve manevi fikirler insan ruhunda ancak 
fikri ufku gelişince doğmaya başlar ve kainatm 
görünen ve görünmeyen kısımlarını aşarak daha 
ilerilere uzamr. Şu halde dini duygulann hem ala- 
m geniş, hem de gayesi büyüktür.

Böylece görülüyor ki filozof Comte’vm düşün
düğü fikirler tamamen ters yüz olmaktadır.

Nasılki analoji veya causalite (sebebiyet) 
prensibinin snkılmaya doğru yüz tuttuğunu gös
teren bir emareye rastlamak mümkün olmuyorsa, 
aym şekilde yeryüzünde insan soyu tükenmezden 
önce din duygusunun yıkılacağını gösteren ema
reye de rastlamak mümkün değildir.

Salamon Reinrach diyor ki: «Dinlerin önünde 
yalnız smırsız bir gelecek değil ayni zamanda dinin 
ebediyyen kalacağmı gösteren işaretler var. Zira’̂  
her zaman kainatın bilinmeyen ve ajüaşılmajran 
noktası bulunacaktır. Ve hiç bir zaman için ilim 
görevini tam olarak yerine getiremiyecektir.» (44) 

Dr. Max Nordeau’da der ki: «Din duygusu çok  
köklü hiT duygudur. Geıi insanlarda bulunduğu 
gibi en Heri fikir yapısına sahip kimselerde de bu
lunmaktadır. tnsanZık oldukça din duygusu da olâ  
saktır. Toplumun ıdaştığî aklî seviyeye uygun ola
rak kültürel ihtiyaçlara cevap verecek ve gelişe- 
cefcHr.» (45)

Emest Renan’da dinler tarihinde der kİ: «Her 
şeyin bir nisbette ortadan kalkması mümkündür.

(44) Salomon Reinach, «orpheu, 35-36.
<45> Max Nordeau, R^ponse au Mercure de France Paris 

1908.
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ilim, fikiT ve san’at özgürlüğü yokedilebüir, ama 
din duygusunun silinip yok edilmesi mümkün de- 
ğildir. İnsan ruhunda yereden bu duygu mater  ̂
yaliznün iflâsım ilân eden bir delil olarak kala
caktır. Materyalizm insan hayattnı dünyanın sığ 
h-adudlan içine sıkıştırmak istemektedir.»

Merlıûm üstâd Ferîd Vecdî de Ansiklopedisi
nin din maddesinde şöyle demektedir: «Evet din 
duygusunu ortadan kaldırmak imkânsızdır. Çün
kü insanın sahip olduğu duygularm en köklüsü 
ve en ulvisidir... İnsanoğlu aklını haşma, aldığı 
sürece din duygusu insandan bir an bUe ayrılmaya  ̂
çaktır. İnsanın akli yapısı geliştikçe güzel ve çir
kin duygusu mevcut oldukça din duygusu da ge
lişecektir.̂  ̂ (46)

Bu noktada biraz duralım. Zira ilmin ilerle
yip gelişmesi ile dini duygunun gelişmesi arasın
da bir çelişki göze çarpar gibidir. Bilgi ile meçhu
le dayalı din arasında nasıl bir bağlantı söz konu
su olabilir? Fakat biraz diklîatlice meseleye göz 
attığımız zaman görürüz ki; din ile ilim arasında 
bir bağlantı vardır. Zira bilgimiz ilerledikçe ger
çekler bizi cehlimi^ itirafa zorlar. Ve o zaman an
larız ki varlıklar içerisinde bilmediğimize nisbetle 
bildiklerimiz büyük bir okyanusa nisbetle damla 
mesabesindedir. Çünkü ilmin kâinât içerisinde 
araladığı her kapının ardmdan daha büyük ve da
ha korkunç bir istifham belirmekte ve önce bilin
meyen daha komple problemler ortaya çıkmakta
dır.

(46) Ferid Vecdi, «Dairet'el-Maârif el-islamiye», Din mad
desi.
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örnek olarak kendi güneş sistemimizi ele ala
lım. Güneş sistemimiz içindeki gezegenlerin aıncak 
bir kaçı çıplak gözle görülebûir. Laplace’nin zama- 
mna kadar bu gezegenlerden ve onların çevresinde 
dolaşan uydulardan ancak kırk tanesi keşfedilmiş
ti. Daha sonra yapılan gözlemler ise bu saymın 
bini geçtiğini belirtiyordu. En son yapılan araştır
malardan anlaşıldı ki; bizim gezegenimiz gibi da
ha milyonlarca gezegen bulunmaktadır. Bunlann 
da çevresinde uydular dönüp durmaktadır. Her bi
risinin kendisine has atmosferi, yaşı, hareket sis
temi, ve yüzey oluşumu ve tabakası var. Onlarda 
hayatın olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Kesin
lik ifade eden bir bilgiye sahip değiliz. Söyledikle
rimiz sadece kıyâs ve tahminlere dayalı,, ondan 
ötesi ise sonsuz bir boşluk. Hatta yüksek ısı dere
cesine sahip bulutsu kümelerdeki satıhlarda gaz
ların yoğuşmasmı inceleyerek güneşin oluşumu 
hakkında bilgi edinsek bile, bulutsu kümelerin ne
reden oluştuğu sorusu yine zihnimizden silinip git
meyecektir.

Görülüyor ki bilgi alanımızm genişlemesiyle 
bilgisizlik alammız da genişliyor. Zira her yeni dai
renin çemberi bir diğer dairenin çemberini hem 
içten hem de dıştan keser. İnsan akh gözleyebildi
ği her noktamn ötesinde göremediği bir çok nok
taların bulunduğunu kabullenmekten başka bir 
şey yapamaz. Ortaya çıkan boyutlann nihâyetini 
ancak içi dışına döndüğü zaman anlamak; sonra
dan olmuş fâninin ezelî ve bakîyi bilmesi halinde 
mümkün olur. Ne kadar doğru söylüyor: «Size bü- 
giden pek azı verilmiştir ancak» diyen Kur’an.

Şimdi büyük alemden küçük aleme geçelim, 
îlmin maddenin iç dünyasmda keşfettiği gerçekle
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re göz attığımızda büyük alemdekine çok benze
yen sonuçlarla karşılaşınk Üim alemi bir süre 
maddenin en küçük parçası olarak atomu kabul et- 
tL Atomun daha küçük parçalara aynlmayacağı- 
m söyledi. Her türlü tabu güçlerin etkisi altmda 
kütlesinden hiç bir şey kaybetmeyeceğini ileri 
sürdü. Nasıl bir kimyevi reaksiyona girecek olur
sa olsun kendi değerinden hiç bir şey yitirmeyece
ği fikri hakim oldu. Ama günümüzde maddenin 
en küçük parçası olarak kabul edilen atom başh 
başma girift bir dünya olarak çıkıyor karşımıza. 
Ortada sabit bir çekirdek var, çevresinde dönen 
elektron ve nötronlar yer alıyor. Tıpkı güneşin 
çeşresinde dolaşan seyyareler gibi. Bir örtü gibi 
çekirdeğin etrafım saran bu artı ve eksi yüklü 
elektronlar yüksek ısı veya ışmlarla çekirdekten 
çekilip aymlabilmektedir. Çok yakm zamanlara 
kadar atomun ortasında yer alan çekirdek sadece 
artı yüklü olarak kabul ediliyordu ama son za
manlarda onun da poatif ve negatif yüklü olduğu 
ve parçalanabileceği anlaşıldı. Çekirdek difüzyo- 
nundan (parçalanmasından) elde edilen ışınlar ve 
enerjilerle yeryüztoıün iman veya imhası imkan 
dahiline girdL

(47) Atom alimleri diyorlar ki: «En hafif ve yapısı en 
basit olan atom, hidrojen atomudur. Hidrojen atomu
nun bir protonu ve bir elektronu buluninaktadır. En 
ağır atom ise Uranyum atomudur. Atom sayısı 92 olan 
uranyumun 92 adet elektronu vardır. Deneyler gös
termektedir ki; elemanter cisimlerin hepsinde hidro
jen atomunun parçalan bulunmaktadır. Mesela alü< 
minyum atomu analiz edildiğinde yapısında hidrojen 
atomuna da rastlanır.»
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îşte tabiat böyle çıkanyor üzerinden elbisesi
ni. Maddenin asıl yapısı gözler önüne seriliyor. So- 
jrut bir güç bir «enerji» olarsik çıkıyor karşımıza. 
Ve bunun kaynağını parçalanan o maddi heykelin 
dışında aramak gerekiyor. O jnkılan putun dışm- 
da aramamız icabediyor. Böylece maddi âlem ya
vaş yavaş mücerred âleme yaklaşıyor. En alt nok
tada, nerede ise görülen âlem görülmeyen âleme 
bitişiyor. En üst noktada da böyle. Bu görülemiyen 
âleme ilim görmese de inamyor. Çünkü neticesini 
duyuyor veya eliyle dokunuyor.

Evet gerçekten de bu gün ilim, varlıklar dün
yasında duyuların ulaşamadığı yerlerin bulunduğu
na inanıyor. Yalmz duyularmı değil, en kuvvetli 
elektromikroskoplarla dahi duyulamıyacak, en in
ce vâsıta ve âletlerle bile farkedilemiyecek güçle
rin varlığını kabul ediyor. Kısacası günümüzdeki 
ilim artık varlığm tek ölçüsü olarak duyulara da
yalı deneyleri kabul etmiyor, başka ölçeklerin de 
olabileceğini benimsiyor. Ve böylece kendi eliyle 
dinlerin temelini teşkil eden tuğlaja yapıya yerleş
tiriyor.

tümlerden bir smıf olan pozitif ilimler, sade
ce pratik ilimlerin uygulamaya dayalı kısmını teş
kil eder kİ biz bunlann en üst tarafmdan en alt 
tarafına kadar her noktasma uzandık ve her iki ya- 
myla maddeyi bir serâp görünümüne döndüren 
gururdan ve böbürlenmeden, tevâsua ve teslimiye
te geçişini seyrettik. Aslında uygulamaya daya/- 
nan ilimler güzel sana’tlara göre gerçek ilimlere 
daha yakındır. Çünkü özü balcımmdan ilim ana
liz ve .sentez ameliyelerine bağlı olmaktan çok zih
ni teorilere ve tasavvurlara bağlıdır. Sebep sonuç 
ilişkileri üzerinde durur. Parçalardan bütünler>3
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varan genel kâideler koyar. Ruhu tatmin eden ve 
aklı rahatlatan bir yorum getirir varlıklar alemine. 
Tecrübi ve uygulamalı ilimlerde bu hususlardan 
birisini bulmak mümkün müdür hiç? Varlık hak
kında genel kavramlar getirebilir mi hiç?

Ne yazık ki hayır.
Heyhat...
Hatta gözleri kamaştıran bugünkü haliyle bi

le uygulamalı ve tecrübeye dayalı pozitif ilimler 
varlık kanunlannm ancak çok basit bir yanını keş- 
fedebilimiştir, halbuki onun keşfettiklerinin öte
sinde hiç bir kanuna ve kaideye sığmayan henüz 
keşfedilmemiş çok geniş bir alan vardır demekle 
yetinmeyeceğiz.

Hatta sadece o dar sınırda olduğumuzu, mad
de alemini aşıp öteye geçince faktörlerin ve un
surların içiçe girdiği, ilişküerin ve müşküllerin 
kannakarLşık bir vaziyet arzettiği noktada ilmin 
kanunlannm hepsinin incelik ve kesinliğini yitir
diğini, bir nevi ihtimallere dayalı yaklaşık tahmin
lerden ibaret kaldığım kabul etmekle de iktifa et
meyeceğiz.

İşte biyoloji, fizyoloji, psikoloji ve sosyoloji ile 
uğraşanlann bildiklerini ileri sürdükleri şeyin, kı
saca ilimlerine ortaya attığı şeylerin mahiyeti bun
dan ibarettir deyip durmayacağız.

Tabii ilimlerin diliyle bütün bunların ötesin
de yeryüzünde kesin olarak deney metodunun da
yandı^ katiyet ifade eden genel bir kurul bulun
madığım ve hiç bir zaman da bulunmayacağını 
haykıracağız. Çünkü deneyler ne kadar tekrarla
nırsa tekrarlansın ve örnekler ne kadar çoğaltılır- 
sa çoğaltılsın bütün bunlann belirli zamandaki be
lirli olaylara dayandığı ve belirli mekan parçası
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içerisinde vuiiu bulduğu bir gerçektir. Ama bütün 
bunların arasmda ve külli mantık kuralları içeri
sinde «sonluluk» ile ((sonsuzluğu» ayıran geni§ bir 
aralık bulunmaktadır. İlim işte bu aralığı doldur
mak için her ZEiman (âkl vasıta» ya başvurmakta
dır. Bu yamayı dikerken ip olarak doğrudan doğ
ruya zan ve tahmine dayanan zihni faraziyeleri 
kullanu-. Birincisinde (yani sonlu olan şeyde ( fiili 
deneylerde kulandığı işaretlerin arasına kısa ve 
uydurma köprüler, geçitler (interpolation) koyar. 
Ve önceden kabul ederek gözlemlerin kaydedeme- 
diği bilinmeyen halkalarm, gözlenen ve bilinen 
halkalar ziaciri içerisine hayalen yerleştirir. Elde 
edileni doğru bir çizginin uzantısı olarak kabul 
eder. İşte bu uzantı en azından doğruya en yakm 
olması muhtemel olan çizgidir. İkincisinde ise 
(sonsuz şeylerde) bu doğru çizginin uzantısınm 
ötesinde zaman ve mekan bakımından bilinme
yen bir arahk, bir boşluk, bir uzantı kalır. (Extra- 
polation) Bunu da ilim görmediği noktalan kıs
men gördüğü noktalara benzer olarak farzeder. Ve 
olaylan ancak bu kadar gözleyebilen ve kavrayan 
kanunlar -ki tabü ilimlerdeki kanunlar hep böyle- 
dir- köksüz ve zayıftır. Doğrudan doğruya zihnen 
konulan varsayımlara dayanır, bu ise duyular yo
luyla yapılan gözlemlere zıt bir durumdur.

Şimdi ilim diliyle -bilgi ve düşünce kanunla
rım belirleyen ilim- diyoruz ki; ((Her neticeyi tabii 
sebepleriyle yorumlamak ve izah etmek bizatihi 
acizliğinin ve eksikliğinin tohumlarım taşır. An
cak ve ancak düşünce prensipleri temelden kaldı
rılınca meydana gelişi doğrudan doğruya sebeple
rin uzantısından ibaret olurdu. Ve her yönüyle se
bep sonuç arasında benzerlikler bulunmak gerekir
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di. Sebep ile sonuç arasında gerek keyfiyet, gerek
se kemiyet bakımından en ufak bir farklılığın bu
lunması tabii yolla izahı çıkmaza sokar. Hatta za
man ve mekan bakımmdan farklılığın mevcudiye
ti zihinlere şu soruların takılmasına sebep olur: 
Niçin şu önce olmuştur da, Öbürü sonra? Veya ne
den biri sağda olmuştur da, diğeri sol da? Bu soru
lar zincirini sonuna kadar götürdüğümüz takdir
de varlığın bölünmez bir parça olduğu, yahut 
uzantısız tek bir noktadan ibaret bulunduğu fik
rini benimsememiz gerekir ki o zaman kafamızda
ki başkalık düşüncesini tamamen silip atmamız icâ- 
beder. Zihnimizde sadece ayniyet kanununun kal
ması gerekir. Ama düşünce dediğimiz ameliye de
ğişiklik ve farklılık halinde söz konusu edilebilir 
ancak. Çünkü tefekkür iki veya daha çok nokta
lar arasmda hareket edip birisini benimsemek di
ğerini benimsememek ameliyesidir. Bu durumda 
tabii izah tarzı iki ateş arasında kalır. Ya aczini 
ilan ederek iflâs ettiğini kabullenecek, yahut ta 
üstün ve mükemmele doğru götürecek kİ ozaman 
bizi yanlış çıkaracaktır. Ne var ki aklın eksiklik
lerden ve çelişkilerden bütünüyle kurtulması ka- 
tiyyen söz konusu değildir. Ancak mekânik izah 
tarzım bırakarak her şeyi tabiata hamletmekten 
vazgeçerse, kesinlik İfâde eden sebep-sonuç zinciri
ni kıracak olursa sebeplerle, müsebbibler arasın
daki seçim hürriyetini elde etmiş olur.

Görülüyor ki akla dayanan uygulamalı ve ta
bii ilimler, eşyanın derinlemesine tahlilinin neti
cede görünmeyene (ğayba) imanın zaferleriyle ne
ticelendiğini itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Bu 
ise dinlerin ebediyyen varhğım devam ettirmesi 
fikrine yol açmaktadır.
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Nitelüderinden söz ettiğimiz tabîl ve tatbîkî 
ilimler çemberin bir tarafına tırmanırken öbür 
tarafım reddetmekte ve arkalarmı dönmektedirler. 
Ki mekânik ve materyalist yorumlar insan aklınm 
ihtiyaçlarmm yansmı karşılarken geriye kalan ya
nsım ihmâl etmektedir. Zira insan zihni eşyânm 
başlangıç ve sebeplerini anlamaya çalışırken onun 
hedef ve neticelerini de araştırmak, maksat ve ga
yesini bulma.ya çalışmak zorundadır. Bir şeyin do
ğuşunu bilipte sonunda ne olacağını bilmemek bir 
şeyi tamı tamma kavramak olmaz. Olduğunu söy
leyip te nasıl olduğunu izah etmeden bir şeyi bil
mek tam bir bilgi değildir. İnsanm ruhunda ye- 
retmiş bulıman bu derinlemesine bilmek iştiyaki 
onun yapısmda yereden; kâinatta meydana gelen 
her olaym belli bir plan dahilinde meydana gel
diğini, her şeyi tanzim eden bir gücün belirli bir 
gayeyi hedef aldığını ve kainatta kör tesadüflerin 
eline terkedilmiş hiç bir şeyin bulunmadığını hay
kırmaz mı?

Şimdi günümüzdeki ilmin insanm ruh yapı- 
smda mevcut olan ve eşyanm gayesini, maksadını 
bulmaya zorla j^  akli zaruretler karşısındaki du- 
nmıunu görelim:

Bug^ünkü ilim elini eşyanm maksat ve gayesini 
araştırmaktan çektiğini, o konulara kapılarım ka
padığını, yalnızca olayların sebep ve sonuç ilişki
leri üzerinde durduğunu söylemektedir. Onu eşya
nın düzenindeki nizam ve intizam ilgilendirmekte
dir. Bunlarm bir plan ve maksada mebni olup ol
madığı hususunun kendisini hiç te alakâdar etme
diğini belirtmektedir. Ashnda bu lişkilerin hangi 
gayeye mebni olduğunu ve bu gayenin ne olduğu
nu açıklayacak gücü de yoktur. Bilgi problemini
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bütünüyle açıklamıyacağmı ve bu hususta yolun 
yarısından öteye geçerniyeceğini belirterek, ilim İn
san akimın ezelden beri üzerinde düşündüğü ihti
yaçlarına karşılık vermek niyetinde olmadığmı da
ha başlangıçta açıklamıştır. Fakat ilim âlemi daha 
uzun süre bu tarafsız tutumunu devam ettireme
yecektir. Çünkü tabii ilimler uzun müddet aklî ih- 
tiyaçlarm bir yanmı bütünüyle ihmâl edemez. Bu 
sebepledir ki ilmin bulduğu ve birbiriyle ilişkili 
olan pek çok buluşunu sonunda ve yeni keşiflerin 
ardmda ister bunun admı koysım, ister koymasm 
hep bir gizli neden araştırmaktadır. Mesela en kü
çük organik yapı olan hücre tedkîklerinde, insan 
vücûdundaki her mekanizmanm faaliyetinde ve 
mekanlzmalann organizma içerisindeki ortak ça- 
lışmalarmda... Hep'gizU bir el peşinde koşmakta
dır. İlim bir zorlamaya girerek bu elin adını koya- 
cağma, planlı maksat ve gayeyi belirteceğine, or
ganların fonksiyonel yapısmdan söz ederek kamüf- 
le etmeye çalışmaktadır. Görüleceği gibi biyoşimik 
ilimlerin başma geçirdiği maske sırf altındaki çeh
reyi gizlemek gayesine mebnîdir. Şu kadar var ki 
isimler önemli değildir. Bizim için önemli olan 
-sessizce de olsa- bu itirâflann gerçek yanıdır. Bü
tün bunlardan çok daha önemlisi de tabîi ilimle
rin ciddî olarak attığı her adımda daha bir kaç 
adım atar atmaz duraklajnp aczini itirâf etmesidir. 
Uzun hedefleri görmeyi önleyen, neticeleri kavra
mayı zorlaştıran kesîf bir örtünün her yanı kapla
dığını görerek güçsüzlüğünü kabullenmesidir.

Bütün bu açıklamalardan sonra beşer ilminin 
gelişmesinin sonunda din duygusunun silinip gide
ceği iddiasının yersizliği, bilakis ilmin din duygu- 
Kimu harekete geçirdiği bir gerçek olarak ortajra
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çıkıyor. Nitekim realist felsefenin kurucuları ve 
taraftarları bu gerçeği açıkça veya zımmen ka
bullenmişlerdir. Bu neticeye kendi tecrübeleri so
nucu varmışlardır. Mesela İlmî gelişmelerin tabii 
sonucu olarak dinlerin ortadan kalkacağını ileri 
süren Auguste Comte sonra bu düşüncelerinden 
vazgeçerek tuhaf bir mistisizme dalmış, yeni bir 
din kurmak için harekete geçmiş ve kuracağı dinin 
esaslarını katolik kilisesinin dini inanç ve kaidele
rini örnek alarak kurmak istemiştir... Kısacası, es
ki romanın bölümlerini aynı şekilde tekrarlamış 
sadece rol alan şahıslar değişmiştir.

Herbert Spencer de en sonunda «bilinmezlik» 
konusunda şunlan söylemek zorunda galmı^tır: 
«Bilinmezlik aklî kalıplara sığmayan bir güçtür. 
Hatta bu, küllî ve aklî prensibtir. Varlıklar alemin
deki her şejrin doğduğu ana kaynaktır. «Spencer’  ̂
in tarif ettiği meçhul güç dinlerin söylediği gay- 
bm ajmısı değil mi? Sadece ilim diliyle söylenişi 
değişik.

Pratik, ilimlerde vardığı sonucu Littrâ ne güzel 
anlatır. Pozitif ilimlerde vardığı son noktayı anlatır
ken kendisini her yandan çepeçevre saran girift ve 
esrarengiz büyük bir okyanusta bulduğunu söyler. 
Bu uçsuz bucaksız deryanın derinliklerine açıla
cak bir vasıtaya sahip olmadığını, sonsuz okyanus
lardaki yolculuk esnasında yön tayinine yarayan 
bir pusulasının bulunmadığını belirtmek zorunda 
kalır... Littr6 bu sonsuzluklar karşısında bir şair 
gibi veya kara sevdalı bir aşık gibi değil, Allaha 
İnanan duygulu ve inançh bir bilgin olarak du
rur. (48)

(48) Sabatiere, Esquisse d’ıme Philosophie de la Religion,
11- 12.

106



insan Rûhunda Din Duygusunun Kaynağı:

Şu halde insan ruhundaki bu karşı durulmaz 
ezici gücün mahiyeti nedir? Karşı duruldukça da
ha da sertleşen ve alev alev yanan, neticede hem 
dostlanılı, hem de düşmanlarmı birlikte ezip geçen 
bu duygu nedir? Her bahar mevsimi gelende kökü 
kazıhp, dalı budağı budanarak yaprak açan ve 
meyve veren fıtratm gücü değil mi? Evet. Bahann 
bir damla suyu zaman olurki onun yeşermesi için 
kâfi gelir. Hatta ân olur bir bakış bile. Bu duygu, 
müfekkirin bir anlık düşüncesinden, vicdânm bir 
saniyelik uyanıkligmdan, azmin bir anlık parlayı- 
şmdan ibârettir. Öyle bir hal olurki, içinden çıkmış 
olduğunuz gayb âlemine hayali bir gezintiye çıkar- 
smız veya bilinmez ve görünmez âlemlere doğru 
koşarsınız.

Şayet gayba İman duygusu, geçmiş ve gelecek 
unsurlarıyla beraber bunu kavramak; tek başma 
dini düşüncenin unsurlanndan bir unsur olsaydı 
hislerin ötesindeki dünyayı İnkâr etmek ilhâd için 
yeterli olurdu. Ve diğer İlimlerin gelişip ufkunun 
genişlemiesi İçin varılan en son netice bu nokta 
olsaydı inkâr ilimde bir noksanlık ve bir görüş ek
sikliğinden İbâret olurdu. Halbuki din duygusu in
san tabîatmm ve varlığınm derinlerinde kök saldı
ğı bir duygudur, hatta mesele bundan daha önemli 
ve mühimdir. Din duygusu olmayan insan vahşî 
hayvan seviyesine düşer. Evet biz anlamsız çocuk
luk seviyesi demiyoruz, vahşî hayvan seviyesi diyo
ruz. Çünkü sâlih fıtrat sahibi çocuklardan bir çoğu 
sadece gözleriyle gördükleri realitelere kâni olmaz
lar. Gördükleri şeylerin sebebine inerken bir nok
taya gelip kalmazlar, bilakis çıka çıka ilk sebebe
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kadar varırlar. Ve sebeplerin dayandığı başlangıç
ları öğrenmek için çırpınırlar. İşte insandaki her 
şeyi derinliğine öğrenmek isteyen fikrî duygxmun 
minyatür şekli, çocuktaki bu araştırma arzusudur. 
Bu arzu durmak nedir bilmez.

Çocuktaki bu her şeyi öğrenme arzusu hem il
min, hem de imanm temel prensibidir, Dujmlarla 
kavranılan, görülen gerçeklerin hud.ûduna gelip 
kalan insan, insanlığı olgunluk yolundan alıkoyan 
ve beşeriyeti birçok hayırlardan mahrûm bırakan 
bir davranışı benimsemektedir. Kaldı ki o, eşyanın 
tabîatma karşı çıkmakta Allah’m insanları yarat
tığa fıtratı değiştirmeye çalışmaktadır.

Halbuki insan zekâsı aydmiığını, bu duyular 
aleminin smırmm ötesine ulaştırabilirse, hadisele
rin başlangıç ve sonuçlarını, hedef ve gayelerini 
araştırmaya çalışırsa bu çalışmanm tek bir dere
cede olmayacağmı görür. Çabucak kani olan akıl 
en basit ğörünmezUkler aleminin önünde gelir ka
lır. Kâinatta bulunan fenomenlerin tasnifini yap
makla, birbirine benzeyenleri bir kategoriye idhal 
etmekle yetinir. Bımlarm ötesinde düzenli bir pren
sibin bulımduğuna ve belirli bir yöne doğru hare
ket ettiğine işaret eder. Her prensibîn başlangıcı 
ve sonucu ve nasıl meydana geldiği konusuna dal
dığı çok az olur. Kâinatm bütünüyle başlangıcm- 
dan ve bir tek kitle olarak evrensel hedefinden bah
setmez. Böylece onun nazarında eşyayı yöneten 
güçlerin sayısı artar. Biz buna takdir edici Tanrı
lar adı da verebiliriz. Ona göre rüzgânn ayn bir 
tannsı vardır, toprağın ayn bir tanrısı, hayatm 
ayn bir tanrısı, ölümün ayn bir tannsı, harbin 
ayn bir tannsı, şirin ayn bîr tannsı ve bu 
uzar gider. Ama neyi aradığmı ve hangi hedefe yö
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neldiğini çok iyi bilen, yürürken sağa sola sapma
yan, çelişik hükümler vermeyen engin, ideal ve 
şuurlu kafalar; bir yandan arzulannm mekâıun sı* 
nırıyla suurlanmaktan, zamanın kaydiyle mukay
yet olmaktan çok daha yüce olduğunu kabul eder
ler. Öyleki ona insanlığm derlediği ve derleyeceği 
bilgi ve sanatlan, aklî ve bedenî gelişmeleri birer 
birer saysanız yine de ilimlerin yorumlayamadığı, 
sanatlarm anlatamadığı birtakım şeylerin varlığm 
iki yamnı sardığmı, mazi ve hal’in uzak ve yakm 
geleceğin doldurmadığı geniş bir boşluğun bulun
duğunu kabul eder. Onun bu gelişme ve yücelme 
arzusu durma nedir bilmez, bu ızdırap ve kararsız
lık, arama arzu ve iştiyaki sönmez Ancak gerçek
lerin ilk ve son noktalarmı bularak dinebileceğin! 
kabul eder. Böyle bir gerçek ise imkân ve yaratılış
lar ufkunda bulunmayan bir haldir. O önce ve son
ra nedir sormaz, zaman ve mekân sorusuna yer bı
rakmaz, Öte yandan da bu engin görüş sahibi ka
falar sürekli bir arayış peşindedirler. Her çoklukta 
bir birlik ararlar, her uyuşmada bir ayrılık. Bunun 
için de nisbi ölçeklerin yanmda durup kalmaktan 
kaçmırlar, cüzi yorumlarla yetinmezler, kanunlar
dan birisiyle rahatlayıp kalmazlar, kanunlann ka
nununa kavuşmak isterler. Hatta bu kanunlan der
leyen, düzenleyen ve bu kâinat mekanizması için
de ortak görev yapmalarını sağlayan eli bulmak 
ve görmek isterler. Sübhanallah... Tabiatm bu de
ğişik sayfalan arasmda ve değişik işlemler gören 
gök ve yer varlıklarından en ufak varlıktan tutun 
da en büyüğüne kadar her şeyde hakim olan bu 
düzen ve birlik, onu gözeten evrensel gücün birli
ğine bir delil değil midir? Bu büyük makinanm 
her parçasmm kendisi için çizilen yolda dosdoğru
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yürüdüğü bir projenin, evet ortak bir projenin var
lığına işaret değU midir? Kısacası üstün ve geliş
miş zekâlar her zaman için geçici, cüzi ve basit 
gerçeklerin ötesine geçmek isterler. Ezel ve ebedi 
kuşatan küUi gerçeklere, ilim ve bilginin kavraya
madığı, ama iLm ve bilginin ona ulaşmak için ça
baladığı hakikata varmak isterler. İşte bu gerçeği 
dinler yüce ve mukaddes varlık olarak ifade etmek
tedirler. İptidai dinler de cüzi ve fâni gerçeklerin 
bir kısmma bu nevi kutsiyet izafe etmekle bu yüce 
varlığı ve gücü inkâr etmiş olmadıklarmı gösterir
ler.

Ezelden ebede giden bu tabii iştiyakm, 
külli ve ve sonsuz varlığa karşı duyulan bu 
yakıcı talebin iki derin anlamı vardır: Bun
lardan birisi taleb olunan şeye delâlet eder. Ancak 
bu delâlet Aristotalesi’n dediği gibi kasılma ile vu
ku bulan hareketin çekimin kaynağma delâlet et-i 
mesi gibi değildir, aksine bir eserin san’atkârma, 
bir damlanın damlatana -Descartes’in deyimi ile- 
delâleti gibidir. Taşıdığı ikinci anlam ise insanda 
sonsuzluk ve ebediyet için yaratılmış semâvî, üs
tün ve j^ce bir unsurun olduğunu göstermesidir. 
İnsan; basit bedenî hayata alışarak bir zaman onu 
unutmaya çalışsa ve ondan gâfil kalsa da, bu ger
çek onun ebediyet için yaratılmış olduğuna delâlet 
eder. Şu halde bir dine bağlanmak -özellikle bir tek 
tanrıya ve ebediyete inanan dinlere- insanm görüş 
gücünün bütünleşmesi için zarûrî bir unsurdur. 
Ancak orada akıl arzularmm doyduğunu hisseder 
ve o noktaya gelmeden üstün isteklerinin gerçekleş
tiğini göremez.

Aynca bunun ötesinde bir dine bağlanmak 
vicdan gücünün bütünleşmesi için zarûrî bir un-
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surdur. Çünkü sevgi ve arzu, şükür ve tevazu, ha
ya ve ümit ve benzeri yüce duygular insan ve eş
yada beliren şekliyle mevcut olmadıkça değişen ve 
eskiyen dünyamızda onlarm beslendiği kaynaklar 
kuruyunca varlıklarmı sürdüremezler. Varlıklarmı 
sürdüremeyince de din konusunda gayesini bilme
yen ve kaynağını kavramayan bir anlayış başgös- 
terir.

Nihayet bir din edinmek; ümitsizlik ve karam
sarlık duygulanna mukavemet etmenin en güçlü 
zırhı ve en büyük vâsıtası olan irâde gücünün te
kâmülü için zarurî bir unsurdur.

BÖylece görüyoruz ki din düşüncesi ve din
darlık fikri insanın muhtelif meleke ve arzularında 
ortaya çıkan zihnî ihtiyaçlarmın gereğidir. Hatta 
insajım bir düşünen hayvan olduğu veya yaratı
lışı itibariyle medenî bir hayvan olduğu tarifi doğ
ru ise, bizim de insanı; doğuştan mütedeyyin bir 
hayvan olarak tarif etmemiz gayet doğru olur.

Dinlerin Toplumdaki Rolü :

Ruhun en verimli gıdasınm ve hayatiyetinin 
ölümsüz kaynağınm dinî duygular olduğunu gör
dük. Biz şimdi dinlerin ferdin psikolojik yapısın
daki rolünün ötesinde daha başka sosyal vazifeleri 
olduğunu da ortaya koyacağız ki, bu vazifeler ön
cekinden daha az önemli değildir.

Toplum hayatmın ancak üyeler arasmda kar
şılıklı bir yardımlaşma ile ayakta durabileceğini ha
tırlatmaya bile gerek yok. Biliyoruz ki toplumda 
fertler arasında yardımlaşma ancak fertlerin bT- 
biriyle olan İlişkisini tanzim eden hak ve vazife
lerini belirleyen kanunlarla tamamlanır. Kanun
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ruhlardia etkisini gösteren ve çiğnenmeyi önleyen 
güçlü bir otoritenin varlığının ifadesidir. Bu ger
çekler herkes tarafından bilinen ve kabul edilen 
gerçeklerdir. Bu konuda uzun uzadıya söz etmek 
anlamsızdır. Ancak biz bu her şeyi kesip atan ve 
haklan dağıtan otoritenin durumunu tartışmak is
tiyoruz.

Bu bölümde tesbit etmek İstediğimiz husus şu
dur: Yeryüzünde kanunlara saygıyı temin etmek, 
toplumda dayanışmayı yaratabilmek, düzeni sağla
mak, huzur ve rahat vasıtalannı temin etmek hu
susunda, dindarlık kadar güçlü ve elverişU hiç bir 
Otorite ve kuvvet yoktur.

Bunun sırn İnsanın öteki canlı varlıklardan 
farklı olmasmdandır. însanui kendi isteğiyle yap
tığı hareket ve tasarruflara göz ve kulağımn etki 
etmediği, «linin ve kamnm, sinir ve ksısmın sirayet 
edemediği, adma inanç ve ideoloji denilen bir ş^ 
yin hakim olduğu varlık olarak mümtaz bir mev  ̂
kiye sahiptir. Bu durumu değiştirmeye çalışıp inanç 
ve ideolojinin maddi ve ekonomik hayata tesit et
mek şöyle dursun, onların etkisi altmda kalacağmı 
söyleyenler sapıklardır. Bunun tipik bir örneği olan 
Marksist görüş herşeyden önce insanı oturduğu 
koltuktan düşürerek aşağılamakta ve hayvanlar 
seviyesi indirmektedir. Aynca Marksizm her asır
da fertlerin ve toplumlarıri hareketlerinde etkili 
olduğu gözlemlenen sabit gerçekleri ters yüz etmek 
için çabalamaktadır. Marksizm, insanların gönül ve 
ruh enginliğinden yoksun olarak yaşayabilmek için 
her şeyden önce mutluluklajnnm bu yaşantı türün
de olduğuna inanmaları gerektiğini empoze 'kîer. 
Halbuki insan sürekli olarak doğru veya yanlış dü
şünce ve ideolojiler tarafmdan yönetilirler, Dola-
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yısiyle insanm bağlandığı düşünce ye ideolojiler 
doğru ve sağlam olursa, her işi de doğru ve sağlam 
olur. Eğer bozuk olursa ona göre her ikisi de bozuk 
olur. Doğrusu insanlar dışlarmdan değil içlerinden 
yöneltilirler. Bunun için ne polis dipçiği, ne de top
lumsal yasalar; yalnız başlarına kişilerin haklanna 
saygı gösterilen ve herkesin görevini tam olarak ye
rine getirdiği ideal bir site kurmaya yeterli olamaz
lar Çünkü kırbaç korkusuyla, hapishane endişesi ile 
veya mâlî cezadan çekinerek görev yapan kimse 
kânunun pençesinden kurtulacağım anladığı an 
hemen görevini ihmâl edecektir.

Keza huzur ve emniyeti te’mîn etmek için di
nî ve ahlâkî gerçeklerin yerine ilmî ve kültürel ge
lişmeyi yerleştirmek te büyük bir hatâdır. Çünkü 
ilim; iki ağzı keskin bir bıçak gibidir. Yapmaya ve 
imâra elverişli olduğu kadar, yıkmaya ve mahvet
meye de elverişlidir. Binaenaleyh ilmin ijdye kulla
nılabilmesi için, onu kötülüğe ve fesâdm yaygm- 
laşmasma değil, insanlığm hayn ve yeryüzünün 
iman için kullanabilecek ahlâkî bir denetim reO’ 
kanizmasına ihtiyaç vardır. îşte bu kontrol mekâ- 
nizmasını sağlayan sigorta iman ve akidedir.

tman iki kısımdır:
a) Yüce değerlere, insan haysiyetine ve benze

ri yüce , prensiplere -maddî cezâlar ve hârici sorum
luluklar ortadan kaldırılsa bile- seçkin kişileri uy
maya sevkeden mücerret mana ve değerlere inan
maktır.

b) Gizli, açık her şeyi kontrol eden, kânunun 
yetkisini, onun buyruk ve yasaklarından aldığı, 
insan şuûrunun ondan korktuğu, utanarak veya 
severek alev alev yandığı yüce (Trancendentale)
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bir zâta îman. Şüphesiz ki imanın bu ikinci kısmı; 
insan ruhuna en çok te’sîr eden, değişik arzu ve 
isteklerin baskısma ençok karşı koyan, avâmm ve 
havâssm kalbinde en çok etkisini gösteren iman 
bölümüdür,

tşte bunun içindir ki insanlar arasmdaki ilişki
lerin adalet ve insaf ölçülerine göre kâim olabil
mesi için en iyi te’mînât dindârlıktır. İnsan do
ğuştan bir dine bağlanmak zorımdadır. Çağımızda 
toplumun değişik kesimlerinde din ruhunu geliştir
me zarûretine inanmayan, kalkmmasmı din dışı 
unsurlara bağlayan kalkmmış, köklü bir düzen 
kurabümiş devletin yaşayabileceğini düşünebiliyor 
musunuz? Biz burada hâdiselerin önüne geçip pe
şin hükümler verecek ve ahkâm keserek din ve 
Allah duygusunım dışmdaki esaslara göre kurul
muş binalarm hemen yıkılıvereceğini önceden ha
ber verecek değiliz. Sadece bazı örnekler sunmalı 
istiyoruz. Bunlar din adamlarının öğüt dolu vaaz- 
lan değil, büyük devletlerin politik liderlerinin söz
leridir.

Ünlü Amerikalı fizik bilgini Robert Millikan 
ne (Üyor bakmız: aHayatta en mühim Tnesele ma» 
nevî gerçeklere ve ahlâkî değerlere irıarmjaktır. Bu 
inancın ytkütşt toplu savaşların çıkmasına sebep 
olmuştur. Şimdi bu inancı sağlamlaştırmak veya 
kuvvetlendirmek için çaba harcamazsak ilmin bir 
değeri kalmaz. Hatta ilim insanlık için bir felâket 
kaynağı dur» (50). Amerikan Cumhurbaşkanla- 
nndan Wilson da diyor ki; nEğer kurmuş olduğu- 
muz uygarlık manevî değerlerle bezenip kurtarüa- 
mazsa bir daha bu maddî esaslarıyla yaşayabilece-

(50) Mareşal Ahmed İzzet Paşa, Din ve ilim, 173.
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ğini sanmtyoruz. Çağdaş medeniyet ancak, her nok- 
tasma kadar divdn verdiği ruh sirayet edince kur- 
tulabüir. İşte 'politik kururnlanmmn, zenginleri
mizin, mâl^tlerimizin, vatanım seven ve Allahın
dan korkan her ferdin çaba harcayacağı ana konu 
budur.y> (51)

1940 yılının 25 Ocak’mda muzaffer Alman ku
mandanlarıyla yaptığı banş sözleşmesinden sonra 
yayınladığı mesajının sonunda Fransa Devlet Baş
kanı Mareşal Petain şöyle diyordu; «Ben sizi her- 
şeyden önce ahlakî kalkınmaya davet ediyo
rum.̂  (52). Mareşal Mcntgomeriy, 4 Mart 1951 
tarihli konuşmasmda şöyle diyordu: »Savaşta za
feri sağlayam, en büyük faktör ahlâktır. Hiçbir ku
mandan askerlerini son çabalarım harcamaya sev- 
kedemez. Ancak askerler yaptiklan şeyin doğrulu
ğuna vicdanen inandiklan zaman bu mümkün ola
bilir. Ben öyle inanıyorum ki ordu Allah’ın hoşlan
mayacağı bir yolda yürürse hiçTjir zaman doğru
ya vlaşamaz. Bir ordunun fertleri arasında ba\ş- 
gösteren ahküd düşüklüğün arzettiği tehlike or
du i^ne düşman birliğinin sızmasından daha bü-* 
yüktür. Bunun için diyorum ki biz, her şeyden 
önce kendi içimizde zatferler kazanmadan hiçbir 
savaşta muzaffer olamayız.ı> (53)

* * *

Dinin toplum içerisinde ifa ettiği ulvî hizmet
ler bu kadarla da kalmaz. Dinlerin görevi sadece 
ahlâkî gelişmeyi sağlamak, insanlar arası ilişkile-

(51) 26 Temmuz 1940 tarihli Fransız gazeteleri.
(52) 5 Mart 1951 tarihli Mısır gazeteleri.
(53) 26 Temmuz 1940 tarihli Fransız gazeteleri.
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ri düzeltmek, adalet prensiplerini uygulanıp 
anarşi ve bozukluğu önlemekten ibaret değildir. 
Bunlarla beraber toplum yapısmda çok köklü 
müsbet tesirler icra eden önettiU rolü vardır. Bu da 
bağlıları arasında bir gönül râbıtası kurmak, mu
habbet ve şefkat bağı te’sîs etmektir. Ne ortak 
menfaat bağı, ne de ırk, dil ve komşuluk münâse
beti dinin yerini tutabilir  ̂Bu bağlüığm kişiler ara- 
smda sıkıntıları gidermek ve iyiliği yaygmlaştır- 
mak gibi dış te’sîrleri ne olursa olsun yine de sat
hi kalu*. Ancak iman kardeşliği, ortak yüce de
ğerlere bağlanmak gibi bağlar, fertler bir bütün 
halinde birleştirir. O zaman çokluk teklik, teklik 
çokluk olur. Ruhlar karşılıkh bir ayna haline ge
lir. Bu aynada şekiller birbirini yansıtır. İşte bu 
ruhî birlik öteki tüm birlikleri siler atar. Farkü 
ırklardan, değişik dillerden, uzak diyarlardan ve 
muhtelif menfaat birliklerinden öyle muntazam 
ve kuvvetli bağlar kurulur ki, hepsi aynı potada 
erir. Günümüzde görüyoruz ki, muhtelif milletler
den müteşekkil ortak bir vatan toprağmda müşte
rek menfaat esaslarma dayalı devletler vatandaşla- 
rmm bağlı bulundukları dinlerdeki iyilikte birleş
mek ve düşmana karşı yardımlaşma prensiplerini 
idealize etmektedirler. Bunun için haklı olarak şu 
sözler bir genel kâide olmuştu: «Dmî ve ahlâkî 
âmillere dayanmayan vatandaşlık fikrî, hirgün 
muhakkak yıkılmaya mahkûm olan uydurma bir 
zırhtır.y> Kısacası dinler toplumlar İçin kalbin vü
cutta işgal ettiği yeri işgâl ederler. Ve bunun için 
diyebiliriz ki dinlerin tarihini araştıranlar, milletle
rin hayatlannı ve medeniyetlerin merhalelerinin 
tarihini araştırmaktadırlar.
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Dördüncü Bölüm

ALLAH İNANCININ MENŞEİ

Rufüarda Allah İnancının Belirmesini Sağla
yan İlk Faktörler:

Bir önceki bölümde dindarlık fenomeninin as- 
hnda bedihet derecesine varan iki ana esasa dayan
dığını belirtmiş ve bunların sebebiyyet prensibi 
(causalite) ile ğâiyyet prensibi (teleologie) olduğu
nu ifade etmiştik. Burada da ifade ediyoruz ki, 
sebebiyet ve ğaiyyet prensibi tam olarak anlaşıldı
ğı takdirde en sonımda dinî inanca, yanî tevhid ve 
ebedî hayat inancına varılacaktır. Ve sone açıkça 
ifade ediyoruz ki, fanilik, putperestlik ve şirk inan
cı bir nevi gafletten veya aklın tembelliğe uğrama
sından ortaya çıkmış bir inançtır. İnsanoğlu ha
yat yoluna devam ederken bazen böyle durumlarla 
yüz yüze gelir.

Sebebiyet prensibi der ki; «miimkün olan her 
şey kendiliğinden hiçbir şeyden sâdır olmaz.» 
Çünkü o tabiatı icabı varlığı için kâfi gelec&k se
bebi kendi içinde taşımıştır. Yine aynı kanun der 
ki: «Mümkün olan bir şey başlı başma bir şeyi yok
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tan var edemez.» Çünkü o, kendinin malik olma
dığı bir §eyi kendi dışmdaki şeylere vermek imkânı
na sahip değildir. Nasü ki, sıfırdan pozitif bir sa
yı türetmek mümkün değilse, mümkün olmayan 
bir şeyden de yeni bir şey meydana getirmek müm
kün değildir. Bunun için muhakkak haricî sebe
be ihtiyaç vardır ve ancak o sebeble etkilenip var
lık kazanabilir. Bu hârici sebeb kendiliğinden 
mevcut değilse elbetteki bir başkasma ihtiyaç du
yacaktır. Ve sebepler zinciri neticede bütün se- 
beblerin ana sebebi durumunda olan bir sebebin 
varlığım zaruri kılacaktır.

Gâijryet (teleoloji) prensibine göre, her düzen 
bir uyum, istikrâr ve terkîbden meydana gelir. Bi
naenaleyh bir düzenin maksatsız olarak ortaya çık
ması mümkün değildir. Her maksadm elbette bir 
gayesi olacaktır. Gâye; bir cüzi arzuyu tahakkuk 
ettirip, sonsuz arzuyu gerçekleştiremezse ruhlar 
onunla tatmin olmaz ve daha başka gâyeler pe
şinde koşarlar. Neticede külli sâbit ve tüm gâyele- 
rin ana gayesi olan bir hedefe vanlır.

Evet, insanoğlunun gücü ve tabiatı sebebler 
ve gâyeler merhalesini teker teker saymaktan âciz
dir. Bu evrenin başmı ve sonunu görünceye kadar 
bu hedef ve sebebiyet zincirlerini halka halka iz
lemesi mümkün değildir. Bunun için tecrübî bilim
ler eşyânın ̂ Im ı ve son hedefini öğrenme arzusu
nu bir yanî̂  bırakmış ve böyle bir çabadan vazgeç
tiğini ilân etmiştir. Tecrübî bilimlerin gâyesi; ile
riye veya geriye doğru sayıh adımlar atarak bil
ginlerle bilgisizlerin aynı çizgide yer aldığı bilin
mezlik alemine dalmaktan uzak durmaktır.

Fakat insanoğlımun tabîatmm geçirdiği mer
haleleri, geçmiş ve geleceği ile mufassal olarak bil
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me ümidini yitirmiş olmasma kaxşüık tüm akü sa
hiplerinin isteyerek veya istemeyerek itiraf etmek 
zorımda kaldıklan birtakmı toplu kesin kurallar 
vardır. Buna göre mümkün olan sebebler halkası 
ne kadar uzarsa uzasm, cüzi olan gayeler ne ka
dar ilerlerse ilerlesin, ister sonsuz, ister sonlu ol
sun muhakkak bunlan anlamak, kavramak ve 
varlığmm yorumvmu yapabilmek için kendisinde 
varlık ve ebediyet şevkinin bulımduğu bir başka 
şeyi ispat etmek şarttır. Öyle ki bu şey ondan ön
ce hiçbir şejdn bulunmadığı ilk gerçek şey olacak
tır. Yine o, ondan başka bir şeyin bulunmadığı 
gerçek hedef olacaktır. Aksi takdirde başh başma 
bir varUğa sahip olan bu ana ilke olmasa; müm
kün olan her şey yokluk ve gizlilik okyanusunda 
kaybolup gidecektir. Veya ruhunda arzulannı ve ız- 
tıraplannı dindirecek tam bir gaye durumunda 
olan o ana ilke mevcut olmazsa tüm mümkün olan 
varlıklar bir bilmece veya anlamsız bir şey olarak 
kalacaktır.

Biz diyoruz ki; bu ilk ve son gerçeğin varlığı 
aklen zarûrîdir ve ondan kaçmmak mümkün de
ğildir. İnsanoğlu ne kadar inkâra kalkışsa da, bi
razcık düşündüğü takdirde bu konuda büyüklük 
taslamayacaktır. Ancak insan denen varlığm hiç 
bir aklî kural kabul etmeyen, hesap ve mantık kai
delerinden anlamayan garîb bir yaratık olduğu 
söylenirse o zaman bu ana ilkeyi inkâra yeltenme
si düşünülebilir.

tşte biz burada Allah inancmm doğuşundan 
söz ederken, sorduğumuz sorular; insanm şuur al- 
tmda gizli bulunan bu zarûrî prensibin menşeiyle 
alâkalı değildir. Halbuki o; kaynağı sorulmaması 
gereken veya sorulmayan ilk ana ilkedir.
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Bizim burada sorduğumuz soru; bu gerçeği 
şuur seviyesine yükseltmiş olan faktörlerle ilgili
dir. Nitekim nazarî kaziyeler bu gerçeği akim kar- 
şısma çıkarma:ya yeterli olmamış, aksine duygu
ları alevlendiren canlı bir fikir haline getirmiştir. 
Konusuna özel bir damga basarak kendi yüce zatı
nı gönüllerin arzu duyduğu > ürperti ile huzurunda 
eğildiği, dua ile yaklaştığı, istekle yöneldiği bir yü
ce zât haline getirmiştir.

Araştıncilar, etüdlerinin mümkün olduğu ge
nel sebepler ve her asırda varlığı gerçekleşebilen 
nedenler ile insandaki,din duygusunun ilk uyara
nı üzerinde durmamaktadırlar. Aksine dinin do
ğuşu derken dinlerin ilk defa varlık halinde or
taya çıkışı üzerinde durmaktadırlar. Şu halde bı:̂ - 
radaki ilklik mantıki sıra bakımmdan önce mu
kaddimelerin sonra neticelerin gelmesi gibi bir ük- 
lik değildir. Bilinen çağlara göre ilk olmak gibi 
tarihi nisbet bakımmdan da bir iiklik değildir. Ak
sine mutlak zaman bakımmdan bir öncelDj olup 
insan oğlunun bu dünya denen gezegen üzerinde 
ortaya çıkışma denk bir önceliktir.

Araştıncılann takip ettikleri metod; genellikle 
eski milletlerin dinleri, ya da medenileşmemiş çağ
daş milletlerin dinleri' üzerinde yaptıkları araştır
malardır. Karanlık çağlarda veya kitlelerden ayrı 
kalmış, insan ayağı girmemiş ülkelei'de ortaya çı
kan fenomen''erle din düşüncesinin bilinen en eski 
tezahürleri üzerinde durmsJctadırlar ve bunu ilk 
insanın anladığı b'r din şekli olarak kabul etmek
tedirler,

Herhangi bir araştmcmın gözünde nihaî mer
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hale olarak kabul edilen nokta başka bir araştırı
cının gözünde nihai merhale olarak kabul edile
meyeceği için bu konuda araştırma yapan bilgin
ler iki bölüme ayrılmışlar ve birbirine zıt iki çiz
gi üzerinde yürümüşlerdir:

Birinci araştırıcı grubuna göre din İlk olarak 
hurafe ve putperestlik şeklinde ortaya çıkmıştır. 
Ve insanoğlu dini düşüncede de terakki ede ede ne
siller sonra üstün bir seviyeye erişmiş, tevhid 
(monoteizm) inancma ulaşmıştır. Bu gelişme 
insanlığın ilim ve sanat alanmdaki tekâmü
lüne uygun olarak ortaya çıkmışdır. Hattâ 
bu gruptan bazılarınm iddialarma göre tek 
tann inancı son derece yeni bir inançtır ve bu 
inanç sami ırkın kafa yapısmm özelliğini taşıyan 
ve onun mahsulü oîan bir inançtır. Bu grub, 19. 
yüz yılda birçok ilim dallanna hakîm olan bir gö
rüşün temsilcileridirler. Ve bunlara sürekli evrim 
veya gelişen evrim veya (evolutionnisme progres- 
siste) yahutta aşağıya doğru evrim (evolutionis- 
me ascendente) taraftarlan adı verilir. Evrimci gö
rüşlerini dinler tarihine de uygulamaya çalışmış 
olan bu ekol mensupları arasında Spencer, Taylor, 
Fraser, Durkheim ve öteki büginler yer alır. An
cak bu bilginler arasında ilk tapınma şekli ve ko
nusu ile ilgili farklı görüşler vardır.

İkinci bir grub ise İlmî olarak bu görüşün ge
çersizliğini ortaya kojrarak aksini ispat etmiştir. 
Onlara göre beşeriyette ortaya çıkan ilk din şeldî 
yüce bir tannya inanmadır. Bu grub ortaya sür
dükleri görüşlerine mesnet olarak eski ve yeni mil
letlerde yüce bir yaratıcı inancmm hiçbir zaman 
eksik olmadığını belirtirler.

Binaenaleyh puta tapmmalar geçici birtakım
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sapmalar olup çocvıksu hastalıklarciır. Asıl ebedi ve 
evrensel olan inanç yüce bir yaratıcıya inanmadır.

Bu görüş birçok antropolojist, psikolog ve bi
yologun ortaya attığı tevhîd inancının fıtri ve asil 
olduğunu iddia eden bir nazariyedir. Nitekim Lang 
Avusturalya, Afrika ve Kuzey Amerika’da yaşıyan 
ilkel kabileler arasmda yüce tanrı inancınm var- 
lığmı ortaya koymuştur. Keza bu görüş taraftarı 
olan SchToeder eski Ârî ırk arasmda bu inancm 
varhğmı beürttiğl gibi Cari Brockelman da İslâm 
öncesi Sâmî ırklar arasmda aynı inancm mevcu
diyetini ispat etrcüştir. Keza Le Roy ve Quatrefages 
Afrika içlerindeki kızıl derililer arasmda, Sch- 
midt te Avusturalya’nın güney batı halkı arasmda 
mevcudiyetini ispat etmiştir (54).

Şu kadar var ki, evrimci ve doğuştan gelici gö
rüşler arasmda neticeler ne kadar farklı olursa ol
sun, araştırma konusunda her iki gurub ta ortak
tırlar. Her iki grub ta gerçekten ilkel inanç şekli
nin tayînl ve metodu üzerinde müttefik olup geç
miş ve yaşayan milletler üzerinde etüdler yapmak
la bu konuda bir noktaya varılacağmı kabul et
mektedirler. Biz ise meselenin bu şekilde ortaya 
konmasmın ve aynı yolla çözüme kavuşturma usû
lünün büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz. 
Buradaki yenilgi hem metotta hem de hedeftedir. 
Şöyle ki hedef bakımmdan bu araştırmanm gâye- 
si inancm kökünü araştırmak ve genellikle en eski 
zamanda ortaya çıktığım tayîn etmeye çalışmak
tır. Halbuki bu saha (ilkel milletlerin hayatı) ilim 
tarafmdan araştırma yapılması mümkün olmayan 
bir bölüm olarak kabul ve açıkça ilmin alanı dı-

(54) Schmidt, Origine et Evolution de la Religion, 30.

122



şında kaldığı ifade edilmiştir. Şu halde bu alana 
üim adına dalmaya çalışmak kalp akçeyle bir iş
lem görmeye benzer veya başka bir deyişle ema
net bir elbise ile örtünme gibidir. Çünkü bu alan
la ilgili olarak ortaya atılacak her hüküm, yetkisiz 
bir hâkim tarafmdan verilmiş karar olacaktır. Çün
kü hükmün ana dayanağı yetki meşrûiyetini kay
betmiştir, Dinler tarihi bilginleri, özellikle taş 
devri dinlerine ait kalmtılann tarafımızdan bütü
nüyle bilinmekliğini itiraf etmektedirler. Şu halde 
gerek taş devri ve gerekse ondan önceki dinlerle 
İlgili tartışmaya girmek bir nevi boşluğa ta§ at
mak veya kehânet olacaktır.

Bu yanılgmm bir diğer noktası da metod ba- 
kımmdandır. Şöyle ki; medenî ortamdan uzak kal
mış, geri milletlerin dinlerine bakarak insanlığın 
ilk dinî üzerinde hüküm vermek delilsiz bir hüküm 
olacaktır. Çünkü bu hüküm; o milletlerin başlan- 
gıcmdan beri araştırmamızın ulaştığı merhalede 
durup kaldığı faraziyesine, hiçbir gelişme ve iler
leme kaydetmediği hükm-üne istinâd eder. Halbu
ki bu hüküm delilsiz bir faraziyedir. Hatta tarih 
ve arkeolojik kazılar tamamen bugünkü medeni
yetlerin içine düştüğü durgunluk ve gerilik devri
nin önceden parlak bir medeniyetin varhğma delil 
olduğunu göstermektedir. Binaenaleyh bu mede
niyetler eskiden — ûzak veya yakın zamanlarda— 
jrıkılmış medeniyetlerin enkâzı üzerine kurulmuş
tur. Bu tıpkı yılm dört mevsimi gibidir. Nasıl za- 
manm ilk çarkmm hangi mevsimde başladığını 
kestirmemiz kesin olarak mümkün değilse, bunla- 
nn tesbîtl de mümkün değildir. Şu halde medeni
yetlerin önce parlak sonra çökük veya önce çökük 
sonra parlak olduğunu tam olarak ta3rîn etmek ve
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hangisinin önce geldiğini belirlemek tarih bakı
mından kolay değildir. Biz aynı hususu dini inanç
lar konusunda da söylüyoruz. Mümkündür ki din
lerin ilk başlangıcı eski hurâfeler olsun. Yine müm
kündür ki, bu hurâfeler sahîh bir dinin zamanla, 
savaşlar veya sosyal âfetler neticesinde bozulmuş, 
inhilâl etmiş muharref bir şekli olsun. Bozulan bu 
insan kitleleri dinî esaslarla ilgilerini yitirmişler ve 
ortaya çıkan sahte din adamlarmdan duydukları 
her sözü kabul ederek bugünkü ilkel dinî seviyeye 
düşmüşlerdir. Neticede bu rivayetler dilden dile ve 
kulaktan kulağa intikal ederek kutsal birer kanun 
haline gelmiştir. Nitekim bu hususta Hoffding in
saflı davranarak şöyle demektedir; «Dinler tarihi
nin ilk insanda din fenomeninin ortaya çıkışı 
problemini halletme konusunda başan gösterme
si çok uzak bir ihtimaldir. Çünkü tarih bize bu 
başlama safhasının herhangi bir noktasmı tasvir 
etmernektedir. Gördüğümüz tek şey birtakım az 
veya çok gelişmiş din şekillerinin zincirleme de- 
vammdan ibarettir. Hatta bugün tanıdığımız en 
ilkel vahşi kabileler bile muhtelif devirlerde de
ğişikliklere uğramış ve geriye doğru deforme ola
rak düşüşler kaydetmiştir (55).

Şu halde modem araştırmalann üzerine da
yandığı faraziyelerin ne derece sağlam olduğu or
taya çıkmış bulunuyor. Bunlar çürük bir temel 
üzerine kurulmuş bir yapı gibidir, tutunup kal
mak mümkün değildir.

Evrimci görüş bir başka faraziyeye daha da
yanmaktadır ki, onun da hiçbir mesnedi yoktur,

(55) Herald Hoffding philosophie de la Religion, Fransız
ca çevirisi, 126-127.

124



bir önceki faraziye gibi çürüktür. Evrimci görüş 
mensuplan bedenî güçler ve aklî kabiliyetler ko
nusunda ruhî kabiliyet ve duygulan ölçek olarak 
kullanmaktadırlar. Şöyle ki, bir insan organik ge
lişme sürecinde nasıl zayıflıktan kuvvetüliğe doğ
ru giderse zihnî gelişme sürecinde de bilgisizlik
ten bilginliliğe doğru gelişme kaydeder. Ve bu
nun neticesinde ortaya çıkan gerçek şudur; İnsan
oğlu ruhî hayatına hurafe ve efsânelerle başlamış 
ve çok büyük bir çaba göstererek doğru bir inan
ca kavuşabilmiştir.

Biz herşeyden önce bu kıyasm dayandığı te
meli sormak isteriz:

İnsanoğlunun ruhî gelişmesinin organik ge
lişmesiyle paralel yürüdüğü ve insanın ruhî haj'a- 
tmm her döneminde maddî ve organik hayatıyla 
atbaşı gittiği iddiası doğru mudur? Çoğu kez bu 
iki gerçeğin birbirine zıt yollarda yürümekte ol
duğu görülmektedir. însanm başlangıçta barmak 
olarak mağaralarla yetinmesi, örtü olarak hay
van derileriyle örtünmesi ve döşek olarak bir par
ça ot kurusunu seçmesi; onun meşgalelerinin az- 
lığma ve maddî arzularmın gelişmemiş olduğuna, 
binaenaleyh dinî duynusunu geliştirmek ve düşün
mek için geniş bir zamam bulunduğuna ve böyle- 
ce ruhî değerlerini geliştirebileceğine delil olmaz 
mı? Bunun tersi olarak günümüzde insanların me
denî hayatın zorluklarıyla fazlaca haşrüneşir olma
sı sonucunda manevî duygular gittikçe azalıp za
yıflamakta mıdır? Bu aynen terazinin iki kefesi
ne benzer. Bir taraf ağır basmca öbür taraf yük
selir, öbür taraf ağır basmca bu taraf yükselir.

Biraz düşündüğümüzde görürüz kİ, dinlerle 
san’atları ortak fenomenler olarak değerlendirmek
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birbiriyle ortaJs; noktası bulunmayan iki gerçeği 
birleştirmeye çabalamaktan başka bir şey değil
dir. Hatta yapılan ve metotları garklı iki gerçeği 
uyuşturmak gayretkeşliğinden öteye geçmez. Nasıl 
ki, tekniğin ve ilmin getirdiği gerçekler insanm el
de etmek için koşuştuğu ve birçok kerre farklı vâ- 
sıtalarm yardımma başvurduğu geniş bir hazîne 
ise, din gerçeği de kökünü insan ruhunda bulan 
ve görünümlerini insan hissine yansıtan köklü bir 
gerçektir. Hatta din unsurunun görünümleri ânî 
çarpan yıldınm parütılan gibi açıkça ortaya çıkar. 
Bu gerçekleri idrak etmek kâinatın mahiyetini ve 
inceliklerini idrak etmenin mahsulü değildir. Ve
ya bazüannm zannettikleri gibi kâinat gerçekleri
ni idrak zor değildir. (57)

Hatta bu düşünce; ölümleri iyice tetkik edil
meden tafsilatma geçmeden de bütünüyle ve küUî 
olarak ortaya çıkabilir. Bu hususta bilginle bilgi
siz ajandır. Herkes kendi anlajaşma göre bu evren
de dikkatini çeken ve gözünü çelen bir çok ihsas
lar bulabilir.

Aklı selim sahiplerinin takip etmesi gereken 
tutum; dinlerin tarih öncesi başlangıcmı öğrene
bilmek için, dinleri sanatlann ve tekniğin seyri ile 
karşılaştırmak yerine tarihin başlangıcmdan bugü
ne kadar bilinen dinlerin seyri ile karşılaştırmak
tır. Dikkat ederseniz biz dedüksiyon yoluyla bu din
lerden her birinin asimda ilk başladığı günlerde 
tertemiz tevhld akidesine sahib olduğımu bilahare 
aradan geçen zamanla birtakun hurafe ve şaibele
rin işe kanştığmı bilmekteyiz. Daha doğru bir ifa-

(57) Bu hususta Abbas Mahmud Akkad'm, Allah adh ese
rinde, «Tann tnancmm Doğuşu» bölümüne bakınız.
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de ile dinlerin gelişmesindeki kanun hep böyle ol
muştur ve başlangıçlar daima sonlardan daha iyi 
olagelmiştir. Ama dindeki tekâmülü mutlaka sanat
taki tekâmülle kıyas edersek böyle bir mukayese 
sathî ve anlamsız boş sözlerden ibaret olur. Dış 
görünümleri ölçü olarak almayıp eşyanm özüne ve 
derinliğine indiğimiz takdirde dinlerin doğuştan 
gelme olduğunu görürüz. Şöyle ki, canlı varlıklar
da olduğu gibi sanatlarda da tekâmül iptidai şekil
de başlar, İlkin sanat bir birlik ve U3nmı içerisin
dedir, sonra tedricen bölümlere ayrılır neticede 
bir tetkik mahiyetini kazanır. Ve ana kaynaktan 
uzaklaştıkça komplikasyonu daha da artar. Elbet- 
teki, bu evrimci görüş; biyolojik anlamıyla tann 
inancına da tatbik edildiği takdirde açıkça bu 
inanç sisteminin aynı şekilde tekten çoğa, sadelik
ten giriftliğe ve efsanevî mahiyete doğru gittiğini, 
aklı selimi ölçü almayan, hayalî mitlere doğru uzan- 
dığmı müşahede ederiz. Edebî manada tekamüle 
gelince bu eksikten bütüne doğru terakki anlamı
na gelir. Ancsık ne İlmî bir kanun, ne de ahenktar 
tabiî bir prensip niteliğini taşır. Edebî anlamda ev
rim görüşünü otomatik olarak insanlık tarihine uy
gulamak mümkün değildir. Ancak bu görüş; in
sanların arzu edip ulaşmak için koşuştuğu ve za
man zaman ulaşıp, zaman zaman bakansız kaldı
ğı bir ideal mahiyetindedir. Evet, her reformcu bu 
ideal arzulann ve hedeflerin gerçekleşebilme imka- 
nma inanmak zorundadır. Zira ahlâk ve İnançların 
tekâmüle doğru yöneldiği hususunda bir ümit ol
mazsa bütün yasalar anlamsız olur ve özelliğini 
yitirir. İleriye doğru gelişme potansiyelinden mah
rum olur. En azmdan mânâsız kelimeler yığını ha
line dönüşür. Ne var ki, bir şeyin terakkiye elve
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rişli olmasıyla fiilen tahakk\ıku arasında büyük 
farklar vardır. Terakkiye elverişli olan şeyleri ger
çekleştirmek ancak kuvvetli bir irade ve sürekli bir 
çaba ile mümkün olur. İnsanlık tarihi bu ana çiz
gi üzerinde doğru bir hat takib etmekten çok, zik
zaklar çiziyor. (58)

Görülüyor ki, psikolojik tahlil, tarihî belgeler 
ve gerçek, evrim (evolutionist) görüşünün tarafmda 
yer almamaktadır. Çünkü bu görüş hurafe ve ef
sâneyi dinler için başlangıç olarak kabul etmekte
dir. Aksine gerek psikolojik tahliller, gerek tarihî 
belgeler ve gerekse gerçek evrim aksi görüşün ta
rafmda yer almakta ve dinlerin başlangıçta bütün 
olar^ ortaya çıktığı tezini desteklemektedir. Fa
kat bu destekleme, o görüşü tarihî gerçekler safma 
çıkarmaz. Zira bütün bu belgeler bize ne mantık, 
ne de realite bakımmdan hâdiselerin her zaman 
böyle cereyan ettiği hususunda kesin bir garantî 
vermez. Hâdiselerin dâima bu seyir içerisinde jKi- 
rüdüğünü göstermez. Kaldı ki bu konuda üçüncü

(58) Üç semavi dine dilckatle bakanlar bunlar arasında 
fiilî bir evrimin ve tedrici bir gelişmenin hâkim ol
duğunu görürler. Ancak bu gelişme dış bir gerçek ola
rak tatbiki nitelikte olup süreklilik arzeden bir,özel
liğe sahip değildir. Eğer evrimci görüş doğru olsaydı 
bu dinlerin sahiplerinin gelişmesi sonucu nihai mer
tebeye ulaşmış olmaları gerekirdi. Kaldı ki, gelişme 
yanlıştan doğruya doğru bir grafik seyrim takip et
memektedir. Dinlerin evrim yoluyla tekâmül ettiğini 
söyleyen görüşe uymamaktadır. Aksine bu gelişme 
yukardan aşağı doğru kapsam ve bütünlük bakımın
dan tedricî bir nitelik arzetmektedir ki, mukaddes 
kitapların metinlerinden aldığımız bölümlerle üç din 
arasında karşılaştırma yapma fırsatım bulacağımızı 
ümit ediyoruz.
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bir görüş daha bulunmaktadır. Bu görüş: İyilikle 
]j;ötülüğün, dinî düşüncede birbiri ardı sıra gelen 
iki tezahür olmadığını ve çağlar boyu yükselme 
ve düşmelerin birbirini takip etmediğini, aksine 
her millette ve nesilde fertlerin akli dengeleri is
tikâmetinde ve derûnı hislerinin inceliği nisbetin- 
de farklılık arzeden çağdaş iki fenomen olduğunu 
belirtmektedir. Herhangi bir nesil saf bir anlayışla 
gerçekleri her türlü hurafelerden uzak olarak kav
rayabilmekte, öbür nesil ise bunu becerememekte- 
dir. Öyle sanıyoruz ki, bilinen gerçekleri en iyi ola
rak bu tavsif nitelendirmektedir. Daha önce de be
lirttiğimiz gibi en vahşî kabileler bile çeşitli put
lara tapınırken üstün ve yaratıcı bir tann fikrin
den uzak kalmamışlardır. Ancak insanlık tarihinin 
ve insanlığın ortaya çıkışmın bildiğimiz kadarıyla 
seyri ile dinlerin ortaj^ çıkış çağı arasmda kapa- 
tüması mümkün olmayan büyük bir boşluk var
dır. Bu tür tahminlerde kesinlikle meseleyi ispata 
yetecek vesikalar bulunmadıkça katiyet ifâde eden 
konuşmalar yapmak mümkün olmayacaktır.

Böylece İlmî metotlar bize ilk insanın dini ko
nusunda kalbimizi ferahlatacak, sadre şifâ vere
cek bir açıklama yapmaktan âciz bulunmaktadır. 
Fakat semâvî kitapların naslanndan gerçeği öğ
renmek isteyenler, ilk tann inancmm sahîjı şekliy
le ortaya çıktığını kesinlikle belirten hükümleri gö
receklerdir. Bu gerçek yalnız fıtrî nitelikte olmak
la kalmaz, bunun yanısıra zaman bakımından kay
dedilen gelişmelerle pareleldir. «Allah’ın fıtratı İd, 
insanlan onun üzerinde yaratmıştır.y> Bu âyetler 
bize, insan hayatmm doğruluk çizgisinde başladı
ğını, sapıklık ve ihtilâfm insana sonradan arız olan 
geçici bir illet olduğunu belirtmektedir;
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uînsanlar ancak bir tek millet idiler...y> Bu ih
tilâfın sürüp gitmesi ve uçurumun gittikçe geniş- 
lemesi verasetin etkisi ve her neslin kendi inancmı 
yeni yetişenlere empoze etmesi neticesinde olmuş
tur: fiHer doğan İslâm fıtratı üzerine doğar, sonra 
ebeveyni onu ya yahudi, ya mecûsî, ya» da Hıristiyan 
yapar.» Şu halde kutsal kitapların bütünü ittifak
la kabul etmektedirler ki, ilk insan topluluğu, fıtrî 
ihtiyaçlarıyla bîişbaşa bırakılmamış, rehbersiz, öğ- 
rencisiz ve endersiz tek başma'terkolımmamıştır. 
Aksine vehiy denen o İlâhî kelâma muhatap olma 
imkânma erdirilmiştir. Buna göre insanlığm atası 
İlk insan mertebesine Vâsıl olan eşsiz bir insandı. O, 
tevhîd inancma bağlı mü’minlerin ilki ve Allah’m 
emrine boyun eğenlerin öncüsü idi.

Fakat bu metinlere sığınmak; zımnen beşer 
bilgisinin halihazırdaki vasıtalarmın tek başına bi
zi dinin başlama noktasına ulaştırmaktan aciz ol
duğunu kabul ve itiraf demektir. Vakıa bu mese
lenin nihai çözümü ancak vahiy yoluyla olabilir. 
Çünkü, mesele iman mevzuu olan gayb mmtıkasıy- 
la ilgilidir. Bizim ne dedüktif bilimlerimizin saha- 
sma ne de endüktif bilimlerimizin sahasma girer. 
Kısacası insanm ilk dinini tayine çalışan teoriler, 
geçmiş nesillerin ve ilkel milletlerin dinleri üzerin
de araştırmalar yaparak bir neticeye varmak iste
yen nazariyeler, kimi zaman doğru, kimi zaman 
yanlış, kimi zaman da karmaşık bir çözüm- getir
mişlerdi. Bunlar gerçek ve değişmez neticeler ol
mayıp birer faraziye ve teoridirler. Halbuki gerçek 
bilginin aradığı şey gerçeğin «le vrai» kendisidir. 
Bu teorilerin bize sunmaya çalıştıkları şey ise az 
veya çok gerçeğe benzeyen veya benzemesi muh
temel olan şeylerdir ama gerçeğin kendisi değildir.
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Biz her ne kadar bıırada bu görüşlere yer ver
diysek de bilinsin ki, bu geniş meseleyi incelerken 
biz o görüşleri takip edecek değiliz. Din hayatmm 
ilk başlangıcının mutlak böyle olduğunu iddia mak
sadıyla da çıkmıyoruz, sadece tahlilî bir metotla 
meselenin nisbi veya tarihi yönlerini ortaya ser
meye çalışacağız bunun ötesinde birşey yapacak 
değiliz.

Kozmolojik Veya Tabiatçı Görüş
(Naturalisme) ;

1 ■— Alelade Tabiat
Bazı dinler tarihi bilginleri ilk dinî düşünce

nin ortaya çıkmasmı sağlayan temel faktörün ta
bii manzaraları seyretmek, özellikle gök cisimlerini 
müşahade olduğunu öne sürmektedirler. Onlara 
göre insanm bu sonsuz alanda tefekküre dalması, 
çepeçevre ezici ve kahredici bir güçle yenilmiş ol
ma duygusuna kapılmasmı temin eder. Bu ezici 
gücün beşer irâdesinden apayrı ve bağımsız oldu
ğunu, tüm varlıklann onun etkisine boyun eğdiği
ni ve hiç bir şeyin onun seyrini değiştirmeye, dü
zenini bozmaya veya düzeltmeye gücünün yetmiye- 
ceğini hisseder. îşte bu duygudan, dehşet, ürperti 
ve hayranlık duygusu ortaya çıkar. O zaman insan, 
kâinatı mucizevî nitelikler içinde görür. ((Doğrusu 
kâinat tüm mucizelerin en büyüğüdür. Zira tabiatın 
kendisinden daha az tabîî hiçbir şey yoktur.)̂

Bu görüşü ortaya atan ünlü Alman dinler ta
rih bilgini Maks Müller’ûir. Maks Müller, «̂ Karşı
laştırmalı Mitolojin adlı kitabmda mes’eleyi mücer- 
red olaralc ortaya kojmıakla kalmaz, bu konuda bir
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takım filolojik belgeler de göstermeyie çalışır. Bu 
belgeler klasik mitoloji ve temsillerden alınmıştır. 
Özellikle Brahmaıüzmin kutsal kitabı olan Veda-̂  
lar’dan bu görüşünü destekleyici belgeler ortaya 
serer. Çünkü Vedalar’da tanrı isminin genellikle 
çok kuvvetli tabii güçlerin ifâdesi olduğu görülür. 
Gök gibi, ateş gibi kelimeler tanrılar için ad olarak 
kullanılır. Bu isimlerin, harflerinin dahi ayniyle 
Hint-Avrupa dillerine geçtiğini ifâde eder. Bura
dan Mdks Müller, şu neticeye varır: İnsanlık, ka- 
vlmlere ve milletlere ayrılmazdan, ana vatanmdan 
çıkmazdan evvel bir tek dil konuşmaktaydı. Tabiat 
kuvvetlerini bu dille takdis etmekteydi. Binaena
leyh medeniyetlerin doğuşundan önce insanhğm 
sahip olduğu ilk düşünce budur.

Palcat İnsanhğm gerçek manada inandığı din; 
ancak canlı, akıllı mantıkü varlıklara ibâdet ile 
mevcut olduğundan bu fikrî tekâmülün tabiat 
manzaralarmdan canlı varhklara geçiş şeklinin ne
deni üzerinde bir takım sorular sormak icabeder.

Maks Müller, bunun bizzat millet üzerindeki 
etkisiyle cevaplandınlabileceğini ifade etmektedir. 
Çünkü normal olarak her olaya insan füline ben
zer bir fiil nisbet etmek bir adetti. Meselâ biz ır
mak akıyor deriz. Güneş doğuyor, rüzgâr esiyor, 
ateş yakıyor deriz. Ashnda bu tabirler mecazi ta
birlerdir, uzun süre bu tabirler kullanılmış, netice
de birer hakiki tabir haline gelmiştir. İşte bu un
surlarda böylece zihinlerde düşünen birer canh 
varlık şekline inkılap etmiştir. Bu esnada gök ci
simlerini organik varlıklar şeklinde (hayvan ve in
san gibi) canlandırma fikri ortaya çıkmıştır ve İn
sanın hayal gücü bu hususta büyük bir rol oyna
mıştır. Eazan bir tek şeyi muhtelif şekillerle simge

132



lemiş ve değişik adlar vermiştir. Bazan da müte
addit eşyaya muhtelif isimler koymuştur.

Bilmem ki, okuyucularmuza bu yorumun mi
toloji ve masallarm doğuşu konusunda yeterli ol
duğunu, fakat dinlerin doğuşu konusunda yeterli 
oknadığmı söylememize gerek var ma?

Maks Müiler, varlıkları düşünen hayvan şekr 
linde tasvir fikrinin marazı bir hal olup, insan zih
ninin hayal ve vehminin mahsulü olduğunu kabul 
etmekte ve bımun zaman zaman hezeyana vardı- 
ğmı ifade etmektedir. Biz de bıma ek olarak diyo
ruz ki, bu düşünce tarzı dinî bir düşünce tarzı de
ğildir. Yukarda dinin ne anlama geldiğini belirle
mek için yaptığımız tarifler bunu göstermektedir- 
Bu inanç tabiatta mündemiç bir ruh halinde değil, 
tabiata hakim olan müstakil bir ruh halinde varlı- 
ğm mevcudiyetine inanmaktır. însanhğm madde
den ruha geçiş şeklini en doğru şekilde yorumlamak 
icabederse, bunun dinlerin tavassutuna ihtiyaç 
dujmıadan yaratılandan yaratıcıya tabu ve mane
vî bir intikâl olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki, gü
zel bir san’at eserine bakan kişi, sanatkânn büyük 
bir zevk sahibi olduğunu düşünmekten kendisini 
alıkoyamazsa, yine nasıl ki, komple bir makinenin 
hassasiyetini izleyenler onu yapan ustanın ma- 
hâretine hayrân olmaktan geri duramazlarsa ayni 
şekilde kâinattaki fevkalâde 3raratıklara ba
kanlar da onlan yaratanm azamfetini ve gücünü 
düşünmeye koyulurlar. Katı maddeyi; canlı ve 
ruhlu bir varlık halinde tahayyül eden mitolojik 
görüş ise ne akla, ne de dine uyar. Araştıncı aksi 
istikamette yürüdüğü takdirde ortaya çıkacak gö
rüş hejn dine, hem de mantığa uygun olur.

Şöyle ki insan zekâsı ruhsuz katı maddelerin
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kendiliğinden hareket edebileceğini, muntazam şe
kilde bir yerden bir yere gidebileceğini ve mâkûl 
hedefe doğru uzun mesâfeleri katedebileceğini dü
şünmez. dolaylı veya dolaysız bunlan irâde veya 
şuûr sahibi bir varlığın hareket ettirdiğini ve bir 
yerden ötekine İntikâl ettirdiğini, bunun çok ince 
sâbit hesaplara dayandığını Jtabul eder.

Yaygın bir ormanm ortasında, yüksek bir tepe
nin üzerinde son derece güzel dayanıp döşenmiş şâ- 
hâne bir köşk düşünün. Ve bir insan bu köşke gel
diğinde orada hiç bir varlık olmadığım, hiç bir 
ateş yanmadığını müşahâde etmiş olsım. Böyle bir 
insan kafasmda bu köşkün dağda yuvarlanan kaya- 
lann birbiriyle sürtüşmesi sonucunda üst üste yı
ğılarak böyle fevkalâde mımtazam ve muazzam bir 
köşk haline geldiğini kendi kendine söylesin. Köş
kün içerisinde her türlü hayat imkânma elverişU 
yüksek mi’mârî ve hendese mahsulü eserlerin de; 
dağdaki ağaçlarm kendi kendine yarılarak levhalar 
haline gelip kapüarm duvarların pencerelerin kol- 
tuklann ve kanapelerin kendiliğinden oluştuğunu 
söylesin. Sonra bu muntazam biçim içerisine giren 
nesnelerin kendileri için en uygun yeri seçtiğini 
iddia etsin. Keza bitkilerin ve hayvan tüylerinin 
kendiliğinden birer halı, döşeme ve kumaş haline 
geldiğini, odalara yayıldığını, döşekleri kapladığım 
ve sedirlere dizildiğini farzetsin. Sonra köşkün ışık 
ve lambalarının kendiliğinden ayn ayn mahaller
den koparak duvarlara asıldığmı veya duvarlara 
bitiştiğini kabul etsin... Bunlan söyleyen kimseye 
«rujra mı görüyorsun? yahut aküm mı yitirdin? ve
ya uydurma bir sözü mü naklediyorsun?...» diye 
sormaz mışmız? Şimdi aynı soruyu srüce tavanıy
la gökyüzünü, sakin tabanıyla yeryüzünü, direk
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gibi dağlajn, çeşitli bitkileri, güneşi, ayı, yıldızlan 
ve diğer varlıklarıyla §u kâinat sarayı için de so
rabiliriz. Bu kâinat sarayının kendiliğinden var oldu
ğunu söyleyenin durumu o küçücük köşkün kendi
liğinden yapılmış olduğunu söyleyenin durumun
dan farklı mıdır? Bu kâinat saraymı görüp te onu 
yaratan Yüce Yaratıcıyı düşünmemek mümkün 
müdür? Nasıl ki, şaheser bir sanat eseri insanı 
doğrudan doğruya onu yapan ustaya hayran olma
ya sevkediyor, insan fıtratı o sanat eserini meyda
na getirenin kim olduğunu sormaya zorlanıyor, is
ter şahsım tanısın, ister tanımasm onu düşünmeye 
yöneliyorsa ve ona karşı beslediği takdir hissini 
izhar etmeye çalışıyorsa, melekûtuyle en üstün sa
nat şalıikasım yaratmış olan yüce yaratıcıya aynı 
fıtratm münâcâat ile yönelmesi ve onu derin say
gı ifadeleriyle övmesi ve takdis etmesinin garip kar
şılanacak neresi vardır?!... Asimda o yaratıcıya 
ibadetle yönelmek de bu hayranlığm bir nümûnesi 
değü midir? Dikkat ederseniz, ’t'annya münâcât 
ve duayı tahlil ettiğinizde, görürsünüz ki münâ- 
câtlar iki unsuru ihtiva etmektedirler. Birincisi; yö- 
nelinen zat; yönelenin isteğini karşılayacak güç 
tedir. İkincisi de makâm, insandan üstün ve mü
kemmel nitelikleri hâiz bir makamdır. Çünkü o in
sanın gücünün yetmiyeceği şeylere muktedirdir. Şu 
halde ibâdetle yönelinen zâtm, katı, donuk btr 
madde olması, sizi görmemesi, duanızı işitmemesi 
ve hissetmemesi mümkün değildir. Aksi takdirde 
ma’bûdun her türlü akl ve şuûr meziyetlerinden 
mahrûm olması ve bunlarla âbidlerini kendisine 
çekememesi gerekir ki, bu mümkün değildir.

işte Tann düşüncesi, inancı ve ibâdet; bu iki 
ps-kolojik prensibin iç içe girmesinden doğmaktadır:
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Bunlardan birincisi tabiatı anlama sevk-i tabiisi, 
İkincisi de tabiattaki güzelliği ve estetiği tanıtma 
ve duyma hassesidir. Bunlardan birisi zihni, öbürü 
vicdani duygulardır.

Tann düşüncesinin böyle bir tabiat görüşün
den doğduğunu söyleyenleri destekler nitelikte, 
kâinâttaki ihsaslarla dinî ihsâslar arasında bir irti
bat bulunduğunu belirten ve her asırda düşük top- 
lumlarda, tekerrür eden, psikolojik tecrübeler bu
lunmaktadır: «-Mülk elinde olan Allah ne yücedir,
O her şeye kâdirdir. O’dur ölümü ve hayatı yaror 
tan, hanginizin daha iyi amel işlediğini denemek 
için. Ve O, âzîzdir Gafurdur. O’dur gölden yedi 
kat üzerene yaratan. Sen Rahmanın yaratmasında 
bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak 
bir eksiklik görebilir misin? Sonra gözünü iki kere 
daha çevir. Göz umduğunu bulamayıp bitkin ve 
yorgun dönecektir.̂  (59)

Şu halde bu görüş birçok itirazlara rağmen 
dinler tarihinin en sağlam ve dinlerin doğuşunu 
doğru b-çimde yorumlayan görüşüdür.

2 — Katı ve Sert Tabiat ;
İngiliz bilgini Jevons’a göre Allah düşüncesi

nin menşei tabiat sahneleridir. O dinler tarihine 
giriş (Entre güçtion to tlıe history of Bsligion) 
adlı eserinde normal görünümlerin tanrı inancımn 
uyanışı için yeterli olmadığını öne sürmekte, bun- 
larm devamlı tekrar etmesi nedeniyle insamn alış-

(59) Mülk: 14. 
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Kanlık kazandığını ve onlann yorumlama ihtiyacı- 
m duymadığını ifade etmektedir. Ona göre yeryü
zünde karşılaşılan ani vak’alar, gökyüzünde mü
şahede edilen kasırgalar, fırtınalar, güneş tutul
maları, ay tutulmalan, yıldırımlar, tufanlar, zelze
leler ve şimşekler gibi normal düzeni sarsan nadir 
olaylar ve bunların zihindeki izleri insana tesir et
mektedir. Çünkü insan tabiatı —hayvan da aynı, 
şekildedir— hiçten bir şeyin meydana gelmesini 
kabul etmez. Hatta hayvanlar ve kuşlar ürpertici, 
bir ses duyduklan zaman irkilirler ve sesin geldi
ği yöne bakarak onun mutlaka bir failinin bulun
duğunu, kendiliğinden meydana gelemeyeceğini 
anlarlar. İşte bu ani ve korkunç olaylar onu mü
şahede edenler üzerinde büyük etkiler bırakarak 
onun kajmağmı araştırma zaruretini lıissettirir. 
Bu olaylann zahiri nedenini kavrayamayınca zih
nen onu güçlü ve korkunç biî- bilinmez sebsbs nis- 
bet etms zorunluluğunu duyar. Çünkü aklın bu gi
bi olaylar karşısmda çıkış yolu bulamaması, insa
nı rahatsız eder.

Jevous’e göre normal ve sürekli tabiat kanun- 
lan bu şuurun doğmasmı önlemez. İkinci bir ba
kışta yani zihnin sükûnet bulup rahatlaması ve 
unutkanhğın sebeblerinin ortadan kalkması ha
linde mümkün olur. Ona göre dinî şuurun doğu
şunda hayranlıktan çok korku ve endişe şuuru et- 
k'li olur. Ancak Jevous’un bu görüşü de bir önceki 
naturalist görüş gibi kendini eleştirilerden kurta- 
ramamıştır. Çünkü her ikisi de a3Tiı kaynaktan, 
beslenmektedir. Auguste Sabatier’in işaret ettiği 
gibi, bu görüşe ilkin şöyle bir İtiraz yapılmıştır: 
Korku ve endişe duygusu tek başma din düşün
cesinin izahı için yeterli değildir. Bunun yanısura
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onu dengeleyecek ve keskinliğini yıımuşatacak bir 
şuurun bulunması gerekir. Zira insan korkuya ka
pılınca ruhen müteessir olur ve o zaman iradesini 
yitirir, ümitsizliğe düşer ve hareket kabiliyeti du
mura uğrar. Korkımun pençesine düşmüş olan 
kimse eğer kurtulma imkânım düşünemezse düştü
ğü tehlikeden kendisini kurtaracak bir kaynağı 
araştırmayı hiç düşünemez. Şu halde din duygusu
nun korku ve endişeden doğduğunu ispat edebil
mek için ona karşı olan ümit ve emel duygusuntm 
da bulunmasım şart koşarlar. Bu duygunun kişiyi 
duaya ve tazarrua sevkettiğini ve işte o zaman di
nin ortaya çıktığım öne sürerler.

Rûhçu Görüşler (Anıhusme)
Yukarıda Tann düşüncesinin maddi kâinat 

sayfalarına bakmaktan doğduğunu öne süren ve« 
bu yüzden tabiatçılık görüşü adım alan naturaliz- 
min nasü doğduğunu bu konuda ne gibi yorumlar 
yapıldığmı, hatta insanm ilk tapınmasının tabia
ta tapınma olduğunu öne sürdüklerini gördük.

Şimdi de ona karşı olan ikinci bir görüşü ele 
alalım: Bu; animisme adını alan ve ilk dinin ölü
lerin. ruhlarına ibadetle başladığmı kabul eden ruh- 
cu görüştür. Şüphesiz ki, ruhçuluğu bu şekilde or
taya koymak, madde ve ruh arasında bir ajmlık 
gözetmek bu düşüncenin doğuşuyla ibâdet arasın
daki bir anlam kargaşasmdan doğmaktadır. Birçok 
kerre belirttik ki, ibâdet her zaman maddî olma
yan ruhî bir ilkeye yönelik olur. Naturalist görü
şün önde gelen simalarmdan olan Maks Müller 
der ki; gök cisimlerindeki fevkalâde unsurları gör
me neticesinde, İnsan tabîi güçlerden irâde sahibi
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ruhî güçlere intikal eder. Bu intikalin bulunma
ması heıllnde konu dinsel bir konu olmaz. Vâlaa 
muhtelif görüşler arasmda böyle bir ayrılık yok
tur. Asıl ayrılık ibâdetin başlama ve intikâl yönte- 
mindedir. Naturalizme göre, ruhî kuvvet veya ev
rene hâkim güç fikri madde âlemini tefekkür ve 
teemmülden doğar. Madde âlemindeki san’atın aza
metini öğrenerek onu meydana getiren san’atkâ- 
nn maharetine hajrrân olmaktan neş’et eder. Bu
radan onu yaratan gücün varlığına (Allah) ulaşı
lır. Halbuki buna karşı olan ruhçu görüş ise ruh
lara inanmanın doğrudan doğruya insan toplumu- 
nun tecrübelerinin mahsûlü olduğunu ifade et
mektedir. Şu halde her iki yorum şekli de neticede 
aynı noktada birleşmektedir. Sadece farklılıkları 
mukaddime ve neticelerdedir. Birincide maddeden 
ruha geçiş, ikinci de ruhtan ruha geçiş olmakta
dır

Animizmi «La civULsation primitiv&» «ilkel 
uygarlık» adlı eserinde Taylor ortaya ko3nxıuştur. 
Bazı önemsiz farklılıklarla birlikte onu İngiliz fi
lozofu Herbert Spencer «Sosyoloji ilminin Prensip
leri »adlı eserinde takip etmiştir.

Önce Animisme kelimesini aym anlama gel
mesi dolayısıyla vuku' bulacak bir karışıklığı izâle 
etmemiz gerekir. Biz animizmin münâkaşa srötü- 
ren rölatif unsurlarma işâret etmeden önce özüne 
inen bağımsız bir yol izlemeye çalışacağız. Ani
mizm kelimesindeki ru h —bu ekole ad olar9,.k ve
rilmiş o''masına rağmen— uygun bîr tabir değildir. 
Buradaki ruhtan maksat canlılık unsuru taşıvan 
ana ilke değiMir. Yani insanın solumasını, du^mıa- 
smı ve hareket etmesini sağlayan, gelişmesini te
min eden enerji kastedilmemektedir. Aksine bura-
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dald mhçuluktan maksat düşünme hayatmın, dü
zenli iradesinin, şuurun, vicdamn ve bilcümle yü
ce fikrî hayat prensibinin mecmuu kastolunmakta- 
dır. Herkes bu iki ruh kavramı arasmda bir ayrım 
yapmaya çalışabilir. Ve insana has olan ve başlı ba
şına bir hüviyet arzeden ruh ile insan ve hayva- 
nm müşterek olduğu canhiık kaynağı ruh arasm
da bir fark gözetebilir. Biz uyuyan, ba3nlan ve sar’- 
aya tutulan kişilerin de nefes aldığını, yemek ye
diğini ve yürüdüğünü biliyoruz. Ancak onlar biyo
lojik hayat bakımmdan diridirler ama düşünce 
hayatı bakımmdan değil. Bu yüzden onlara ancak 
sözünü ettiğimiz o özel kuvvet yani muntazam dü-, 
Şünme ve şuur kabiliyeti geri geldiği zaman can
lılık kazanabilirler. Bu tecrübeye dayalı düşünce 
iki ruh gücü arasındaki farkı ortaya koymaya ye
ter. Bugüne kadar ilim bu iki güç arasındaki farkı 
bu şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır. Ne var 
ki, düşünce ameliyesi bağımsız olarak normal sey
rini yürütürse sonuç çıkarma belli biı noktada dur
maz. Aksine ikisinin fonksiyonlan arasmda mev
cut olan pratik aynmı aşarak, nitelik ve zat bakı- 
mmdan ayınma ulaşır. Her ikisinin a3n:ı, bir'birîn- 
den öz bakunmdan bağımsız iki prensip ve esas ol
duğu sonucuna varır. İşte bu bağımsızlık kazanma 
hali kesinleşince düşünce bir adım daha ilerler, 
Şöyle ki düşünen canlılık kaynağı (ruh) kişinin be
deninden uykuyla uzaklaşırsa kişi yok olmaz, ruhu 
da yokluğa gömülmez. Fakat aynı durum ölüm 
için varid değil midir? Gerçi bir tek kişi, normal 
tecrübelerle hem uyku hem de uyanıklık halini 3ra- 
şadığı gibi; ölüm ve canlılık halini birbiri ardı sıra 
ve luÛnaveDe ile yaşayamamaktadır. Laktn mhuK 
bllf'il bedene avdetiyle, avdet etmemesi arasmda

140



varılacak karar ayn şey, onuri bedenden ayrılma
sıyla doğrudan doğruya yokluğa İnkılâp etmesi 
ayrı şeydir. Bu sorunun cevabı; delilli bir cevap ol
mayacak ve bu yüzden selim fıtrat sahibi kimsele
rin kabul edeceği bir netice ortaya konulamaya
caktır. Nitekim bir yanıyla unutulması mümkün 
olmayan ve hatırasmı yaşatmak için insanm çır- 
pmdığı maziye bağlı olan, öbür tarafıyla da geç
mişin yeniden tekrarmı bekleyen ve ne kadar uzun 
süre a5mlmış olursa olsun kaybedilenin bulunma- 
smı gözetleyerek geleceğe bağlı olan ruhî hayat bu 
konuda kesin bir cevap vermeyi önler. Şöyle de di
yebiliriz: Bu konuda kesin bir karara varmak; hü
kümlerini birbiri ardı sıra takibeden kanunlar
dan ve gerçek tecrübelerden alan akim alışkanlık
larına uygun düşmez. Zira nasıl yoktan bir şey var 
olması ak:ılca normal bir şey olarak kabul edile
mezse ve alışılmamış bir hükümse, aynı şekilde 
var olan bir şeyin yok olması da aklen muhaldir. 
Bizim aklımızın eşyânm yok olduğu yargısma var- 
masmı sağlayan husus; şekil farklılıldarıdır. Eşyâ
nm zaman ve mekân bakımından yer aldığı durum 
ve konumların değişmesinden ibarettir. Ölüm ola
yı karşısında normal tasavvur, ruh ve madde un- 
surlannm birbirinden ayrılması şeklidir. Ölümle; 
madde kendi bünyesi olan toprağa inkılap eder
ken, ruh da dönülmezlikler âleminin içerisinde 
bir başka şekle intikâl eder. Böylece bedenlerden 
önce ruhların varlığı inancı ortaya çıkar.

İşte burada bu birbirine bitişik olarak uzanan 
zincirin dördüncü ve son halkası yeralır. Buna gö
re ruh unsurunun görünen dünyadan görünmez- 
lik’er dünyasına intikali onun gücünü zayıflat
maz. Aksine gücünü artırması makul bir şeydir.
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Zira rııh muayyen bir bedenle bütünleştiği dönem
de, bedenin sahip olduğu sistemin bir nevi esiri 
haline .gelir. Çünkü onun iradesi altmdadır. Binae
naleyh onun dışmdaki öteki varlıklarla doğrudeın 
doğruya bir egemenlik bağı kuramaz. Dolayısıyla 
ona hakim ruh (espirit) admı vermektense bağım- 
h ruh (ame) adını vermek daha uygun olur. İş
te mukadder olup da uyku veya ölümle yahut bir 
başka nedenle ruh bu sistemden aynimca o za
man gerçek (ruh) admı almaya hak kazanır ve o 
zaman geniş bir sahaya uzanır. İşte o zaman ister 
iyi ister kötü kimsenin farkedemediği faaliyet alan
ları içerisinde dilediğinde eylemini sürdürür. Bu 
son geçişin bir nevi hayalî bir vak’a olduğunu veya 
soyutlamalardan ibaret bulunduğunu zannetme
mek icabeder. Çünkü zihnî soyutlamalar doğru
dan doğruya mümkün faaliyetlere ve isteklere da
yanır ve realitede ise insan düşüncesi yorumlaya-̂  ̂
madiği veya başka şekillerde izah edemediği mu
ayyen fenomenleri bu şekilde yorumlamaya çalı
şır. Çünkü İnsanoğlunun faaliyet alanı olan konu
larda ve sahalarda çoğu kez fevkalâde hayreti mu
cip olaylar cereyan eder. Ve bu olaylann fevkalâ
deliği kimi zaman çok açık yükselişler ve düşüşler 
kaydeder. Bu olaylar insanlann alı;§tıklan seviyele
rin üstünde veya altında olur. Yahutta kiş’nin 
günlük yaşantısmda alışmış olduğu tecrübelerinin 
dışmda kalur ve insan bu olaylarm neden doğduğu
nu ve sebeblerini normal olarak kavrayamaz. Onun 
için bu gibi olaylar anormal vak’alar halindedir, 
îşte bu ortamda kişi o alışkanlığının dışmda ol
duğu anormal olaylan gizli b'rtakım manevî ne
denlerle izah etmeye çalışır Mahir bir gözbağcı, 
ilham dolu bir şair, güzel konuşan bir hatip, ken-

142



dişini iyi korumasını bilen bir kahram&n, oku şa
şırmayan bir atıcı, çabuk hesaplayan hızlı cevap 
veren bir muhasip, en zor ve karmaşık konuda bi
le kalem ve kâğıda başvurmadan hemen cevabmı 
yapıştıran bir yazar, bütün bu dâhiyane özellikle
re sahip kimseler başanlarmı ve dehâlannı fevka
lâde bir güce, seçkin bir ruhî desteğe dayandırır
lar, Keza sar’aya tutulan, deliren, açıktan açığa 
hezeyan eden veya anormal sapık suçlar işleyen ki
şiler de toplum tarafmdan kötü ruhlarm çarptı
ğı kişiler olarak kabul edilir. Bunlara ilâveten bir
çok doğru çıkan rüyalardan, derin bir firâset 
mahsûlü olan geleceğe dair kehânetlerden, açıkça 
görülmezlikleri görülür hale getiren ilhâmlardan, 
çok uzaklarda vuku bulan olay lan anında his ve 
ya bilgi haline intikal ettiren vak’alardan, görü
len hayallerden, duyulan seslerden ve buna benzer 
daha pekçok maddi sebeplerle tefsiri mümkün ol
mayan olaylann ortaya çıkardığı cüzî tecrübe tür
lerini de bunlara eklemek gerekir. Bütün bu dü
şüncelerin, tecrübelerin ve çıkanmlann doğru ol
ması bütün itibariyle animist inancm oluşumım- 
da iki ana noktayı ortaya çıkarır:

a) Varlıklar dünyasında insanm duyulannm 
kavrayamadığı akıllı yaratıklar bulunmaktadır. 
Bunlar ister ölü insanlarm bedeninden ayrıkmış 
olan ruhlar şeklinde olsun, ister cinler ve melek
ler gibi başlangıçta kendi başlanna bağımsız var
lıklar şeklinde olsun, ister daha yüce, daha anla
şılmaz bir tarzda olsun mevcutturlar.

b) Bu görünmez varlıklar fevkalâde enerji 
ve güçle donanmış olarak insan hayatmm duyu
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sal dünyasıyla ilişki kurarlar ve çok tuhaf etki
ler bırakırlar (60).

İşte bütün bu duyuların neticesinde tann inan
cı ortaya çıkar. Animisme göre naturalistlerin 
madde âleminde büyük eserlerini inceleyerek var
dıkları neticelerden türettikleri ve niteliklerini 
kendi yaptıklarının çıkardıklan, varlığına kendi 
mahsullerinden elde edilen tecrübelerle delil getir
dikleri bu görünmez varlık yüce bir ruhtur. Ru
hî esrarı ve harikaları yaratan şüphesiz O’dur ve o 
yaratıcı bir zekâya sahiptir. Akıllar onun nurun
dan istifade ederek aydınlanırlar. Burada ortaya 
bir soru atılacaktır. Eserlerinin böylesine fevkalâ
de ve değişik şekillerde olması onun kaynağma de
lil olmaz mı? Tıpkı ırmaklarm değişik olması kay- 
naklarmm değişikliğine delil olduğu gibi. Görün- 
mezlikler dünyasmda etkin, biricik varlık yok da 
pek çok varlıklar varsa acaba tümünün tanrılaştı- 
rılması ve kendilerine ibadet edilmesi mi icab eder?

Bu soruya verilecek cevap anlayışların farklı
lığına, derinliğine veya kabalığma göre farkh ola
caktır.

(60) Burada hemen kaydedelim ki, bu gizli ve görünmez 
güçlerin varlıgma ve etkisine inanmak belirli bir 
millete veya muayyen bir dine münhasır olmayıp, 
medenî ve medenî olmayan bütün milletleri kapsa
yan bir duygudur. Bilinen dinlerden hiç birisi de bu 
duyudan yoksun değildir. Günümüzde bu duyguyu 
ifade eden yeni ve modern çalışmalar bunun tecrü
be ve İlmî metotlarla incelenme konusu yapılacağı
na dair bazı yollar açmaktadır. Nitekim bugün spir- 
tisme (ruhçuluk) laboratuvarlarda ve kliniklerde tet- 
kik konusu olan bir ilini dalı haline gelmiştir.
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Burnunun önünü görmeyen kısa görüşlü kim
seler ferdî olayların hududu türü ve sayısma göre 
tanrılarını tayin ederler. Onlara göre mezarında 
dua yapılıp da duaların kabul edildiği ve çevresin
den bereket yayılan bir velî veya âziz bir tanrıdır. 
Geleceğe dair verdiği haberi veya kehâneti doğru 
çıkan bakıcı kâhin bir tanrıdır. Dâhî b'r şaire inen 
ve dilindeki düğümü çözen ruh bir l'anndır. Kendi 
arkadaşına dilediği şeyleri iüıâm eden melek bir 
tanrıdır. İşte gafil ve bilgisiz kişiler fevkalâde ru
hî bir netîce ile karşılaştıkları vakit gözleri büyü
yerek kaynağmdan taşar, sonra onun kaynağı kar- 
şısmda sçcdeye kapanırlar. Ona göre bu ruhi ola
yın ana menbâıdır. îşte yaklaşık sebeplerin boyun
duruğundan kurtulan, dar sahanın sınırlarını aşan, 
gizli ve açık âlemlere açılan hür görüşlü kişiler çok 
azdırlar. Normal insanlar basît nedenlerden kurtu
larak yüce gaybî varlığı, ezeli ve ebedi kuşatanı ruh
ların ve hayallerin kilidini elinde taşıyan zatı dü
şünecek seviyeye çıkamazlar. Onlar , yeryüzünde 
akan ırmaklann kaynaklarının ayrı ayrı olduğunu 
görüp de hepsinin neticede bir noktaya toplanaca
ğını ve 9 5İmda tümünün Allah tarafından gökten 
indirlloh su olduğunu farketmeyen zavallılardır. 
Meseleleri der’nliğine inceleyen, ana kaynak’anna 
inen sskî kimseler ise görülen bu kuklalarm ardın
dan ve hayallerin peşinden koşup durmazlar. On
lar gökte ve yerde dolaşan bu askerlerin hareket
lerine aldanarak üstteki , yüce kumandanı düşün
mekten geri durmazlar. Tanrıların tanrısını, se
bep’erin sebebini aramaktan kaçınmazlar. Hiçbir 
saniye cnu anmaktan geri kalmazlar.

Şimdi de kısaca Taylor ve taraftarlarının tsn- 
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n inancının ruhî deneylerden çıkışını nasıl anlat
tıklarını göstermeye çalışalım;

*

Onlara göre tanrı inancı iki merhalede oluş
maktadır:

a) B’rlnci merhale; ölü ruhlann bekasma 
inanmaktır.

b) Gökyüzünde bir takım ruhların varlığmı 
kabul etmektir.

Birinci merhalen'n izahmı şöyle yapmaktadır
lar; Ruh telakk’si; ilkin rüya ve hayâle dayanır. 
Rüya ve hayâl gibi tecrübeleri, ilk insan ruh ile yo
rumlamıştır. Şöyle ki, ilkellerin yanmda hayâli 
görülen şahsm ruhunun gerçek manada intikâlin
den ibarettir. Yâni hayâli görülen şahıs, şeffaf bir 
varlık halinde göze görünmektedir. Bir resim veya 
gölge gibi rüya gören kişinin gözünün önünde 
canlanmakta ve gerçek şekliyle tıpkı aynada şahıs- 
lann görünmesi gibi görünmektedir. Rüyada insan 
ö’üleri göreceği gibi dinleri de görür. Bu demek
tir ki, dirilerin ruhu da ölülerin ruhu gibi kişiye 
gelmekte ve yaklaşmaktadır. Şu halde ölülerin ru
hu sürekli yaşamaktadır. Yaladığı iç’n de canlı
larla devamlı irtibatını sürdürmektedir. O takdir
de ölü ruhlann insanlara fayda veya zarar vermesi 
mü-mkün olacaktır. Bu zarardan kurtulabi’menin 
ve ruhların nefretini sevg’ye döndürmenin çaresi 
onlara yaklaşmak olacaktır.

îkinci merhale; gök cisimlerine ve yıldızlara 
tapınmadır. Bu merhaleyi de Taylor ve taraftarla
rı fp.rkiı. olarak yorumlarlar. An^mirmin kurucusu 
olan T-.y’or’a göre ilkel insanın zekâsı çocuğun
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zekâsı gibi düşük seviyededir. O canlı ile cansızı 
farkedemez, her ikisine de canlı muamelesi yapar. 
Tıpkı bir çocuğun oyuncağıyla oynayıp kaynaşma
sı ve onda bir canlılık varmış gibi muamele etme
si gibi. Spencer ise bu görüşün çocuğun ruh dün- 
yasma ujonadığı gibi canlı nıhiyata da uymaya- 
cağmı, bu yüzden ilkel insanm zekâsıyla yorumla- 
namıyacağmı öne sürerek karşı çıkar ve der ki, 
Taylor’un ileri sürdüğü gibi tabii varlıklara tapın
ma zilmî kargaşanın mahsu'ıû değildir. Aksine geç- 
m’ş kutsal isimlerin sözlük bakımından kanştırıl- 
masmın neticesinde ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, es
kiden insanlar zaman zaman geçmişlerini tabii 
maddelerin adıyla anarlardı. Meselâ kimi insana 
yıldız, kimi insana kaplan, kimi insana da taş adı
nı verirlerdi,, İşte geçmişteki kutsal kişilere bu ad- 
lann verilmesi neticesinde o adlarla bu adı taşı
yan nesneler arasında bir kutsallık bağı kurut 
muştur. Böylece ikisi arasmda bir karışıklık belir
miş ve ismin asıl delalet ettiği nesneye bağlana
cağı kabul edilerek o nesnelere tapümaya başlan
mıştır.

Görüldüğü gibi bu görüş de bir öncekinden 
farklı bir nitelikte değildir. Her ikisi de ikinci mer
halede ibadeti canlı varlıkların mevcudiyetine 
inanma esasına dayandırmaktadır ki, her ikisi de 
bu inancm doğuşunu bir vehme veya karışıklığa 
istinad ettirmektedirler. Onlara göre tapmma yıl
dızlarla alâkalı ruhlara müteveccihtir, yoksa her- 
şeyin üzerine hakim olan zata müteveccih değil
dir. Her iki görüşe göre de ecdada tapmma rüya 
tecrübesine dayanmaktadır. Her iki görüş de rüya- 
3a hurafevî bir tarzda yorumlamaya çalışmakta
dır. Görülüyor ki, animizmin dayandığı ruhçu gö
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rüş esasında çok çürük bir ipe asılmış bulunmak
tadır. Tıpkı bir örümcek ağı gibi. «̂ Şüphesiz ağla
rın en çürüğü örümceğin ağıdır.y>

Durkheim bütün diyalektik gücünü animiz
min bu zayıf noktası üzerine teksif etmiştir ve il
kellerin rüya fenomenini yorumlamak zorunda ol
madıklarını, şayet yorumlayacak olurlarsa animiz
min tavsif ettiği şekilde bir yoruma gitmek du
rumunda bulunmadıklarını belirtmiştir. Biz bu çe
şitli açıklamalardan sadece birisi üzerinde dürüp 
yorumuna çalışacağız takriri için gayret sarfede- 
ceğ̂ z. Bu çabamız yalnızca konımun özüyle alâ
kalı olmasmdan ileri gelmektedir, doğruluğundan 
değil. Maksadımız geçmişe tapınma fikrini makul 
ölçüler içerisinde tahdit ederek gerçek sebeplerini 
ortaya çıkarmaktır. Şöy’e kİ rüya deneyi ruhlara 
inanma fikrinin doğruluğu için yeterli olarak ka
bul edilse bile bu tek başına Tann inancının kay
nağının ruhlara tapmma olduğu görüşünü izah 
etmeye kâfi gelmez. Zira rüyaların çoğu hezeyan 
şeklindedir ve hiçbir anlam ifade etmezler. Kimi
leri ise normal olarak geçmişi hatırlamaktan iba
rettir. Şu halde rüyalar tümüyle tanrı inancı ko
nusunda bize bir yorum veremezler. Sadece vahiy 
ve ilham; gerçeğin beklenmeyen olaylar ile tecelli 
ettiği, yahut normal beşer zihninin aydmiığmı 
kavrayamadığı gerçeklerle ortaya çıkan özel bir 
rü’ya türüdür. Öte yandan bütün milletlerin ölü
lere veya geçmişlere saygısının onlara tapmmaya 
kadar vardırdığmı söylemek mümkün olamaz. Sa
dece geçmişlerden veya ölülerden kutsal bir mev- 
1ye çıkmış olanlar veya kutsiyet izafe edilmiş olan
lar kendi hayatında toplum veya tabiat için sürek
li izler bırakan ve alışılmışın üzerinde harikalar
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gösteren kimselerdir. Şu halde bu kutsiyette ölüm 
ne bir şart ne de bir sebeb olmaktadır. Ve takdis 
edilmenin ölçüsü, izahı zor olan fevkalade gösteri
leridir. Yahutta insanlığın büyük önderlerinin ha- 
yatlarmda tecelli zemini bulan ilahi özlerdir.

Durkheim’in kendinden geçercesine animizmi 
kökünden yıktığını sandığı öteki tenkitlerine ge
lince onlar şekli tartışmaların ötesine geçemiyen 
ve hurafe niteliğini aşmıyan ilkel şekillerle ilgili 
yorumlardır.

Vakıa, ruhî âlemdeki fevkelâdelikler; tann 
inancının ilhamı için tabii âlemdeki fevkaladelik
lerden hiç de az önemli değildir. Diyebiliriz ki, da
ha da tesirlidir. Yukarda da belirtmiş olduğumuz 
gibi, ruh fikri yalnızca ilkel milletlere münhasır 
bir fikir değildir. Aksine bu düşünce çok eski de
virlere ve ilkelliğin ta ötesine kadar uzanır. Ruhçu- 
luğu köklü tenkitleriyle sarsan Durkheim bu ger 
çeği şu cümleleriyle ifâde etmektedir; uNasıl ki, 
dinsiz bir millet görülmemişse, ruhî güçlerin var
lığını kabul etmeyen bîr topluluk da görülmemiş- 
tir» (61).

Psikolojik Görüşler

Tann inancınm doğuşu konusundaki teoriler
den birisi de psikolojik görüştür. Bu görüşü genel 
hatlanyla şöylece özetlemek mümkündür. İnsan
lık tann inancına varmak için; sadece tabîatal ve 
tabiattaki güzelliklere dikkat etmek veya ruhlar 
âlemindeki fevkalâde esrâr ve tecrübeleri dene-

(61) Durkheim, ouvre, cit^, page. 343.
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mekle kalmaz. Bilakis insanın günlük hayatında 
alışageldiği herşeyde edindiği psikolojik tecrübele
ri dikkatini o yüce gerçeğe çevirmesi için yeterli* 
dir.

1 — Auguste Sabatiefin Görüşü:

Ünlü filozof Auguste Sabatier dinler felsefe
sine dair eserinin «Esguisse d’un Philosophîe de 
la Religvonsrt İlk bölümünde, tanrı inancmı bazı 
psikolojik varsayımlar üzerine kurmaya çalışarak 
der ki: «İnsanda tîînn inancı doğuşundan beri his 
ve iradesi arasmda öz bakımmdan farklılığm şuu
ru ile ortaya çıkmış bulunmaktadır. His ve irâde 
arasmdaki özle ilgili farklılıklar insamn psikolojik 
hayatmı eh basit görüntüleriyle oluşturan iki kuv
vet kaynağıdır.» Doğruyu söylemek gerekirse bizim 
psikolojik hayatımız aslında birbirine ters iki ha
rekete dayanmaktadır:

a) Birisi dıştan içe doğru yönelmiştir (muhit
ten merkeze),

b) Ötekisi içten dışa doğru yönelmiştir (mer
kezden muhite).

Birincisi eşyanm ihsaslar yoluyla ruh üzerin
deki etkisini temsil eder. Bu ruhun etkilenmesi 
ise ruhun irâde aracılığıyla eşyaya karşılık verme
sini temsil eder ki, bu da ruhun etkinlik halidir. 
Fakat bu iki hareket birbiriyle tamamen uyuşa
maz. Aralarmda tam bir âhenk ve diyalog yoktur. 
Çünkü hassasiyet insan irâdesini ezer ve baskı al
tına alır. Ruhun derinliklerinden coşup gelen ira
dî hareket dalgalan yükselmeye başlayınca, dış 
âlemdeki katı ve sert kayalarla çarpışır ve kırılır.
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Bvınun üzerine başarısız ve yorgun olarak geri dö
ner. îşte ruh ile dış âlem arasındaki bu sürekli ça
tışma ve ardarda gelen sadmeler her türlü elem 
ve ıztıraplann kaynağıdır. Bu çatışma aym za
manda aydmhğın ve şuûrun da menbâıdır. Çün
kü ruhun derinliklerinden coşarak patlayan dal
galar merkeze doğru tekrar dönünce burada, bir 
çarkm yörüngesi etrafından hareketinden doğan 
enerjiye benzer, bir enerji meydana getirir. Bu 
ısmma neticede bir ışık şelâlesi halinde feveran 
ederek vicdamn dört bir yanını aydmlatır. İşte biz 
buna şuûr ve basiretin uyanması admı veriyoruz. 
Bu duyguya sahip olan ruh idrâk yeteneğini kaza
nır, hem idrâk edici hem idrâk edilen, hem hâJjün 
hem de mahkûm olur. Bir bölümü idealist olan 
ruh, öbür bölümü baskı altma almmış realist ruh
tan meydana gelen komple bir varlık hüviyetini 
kazanır.

İşte insandaki psikolojik hayat; bu elem ve 
acıyla birlikte cimaz mı? Auguste Sabatier der ki 
biz bu gözlemlerimizi diğer psikolojik haller üze
rinde de sürdürürsek görürüz ki hepsi bir çelişki
de son bulmaktadır. Mesela ilim arzusu cehli iti
rafla nihayete ermektedir. Eğlence isteği kasıl
mayla son bulmaktadır. Sanki herşey kendi özün
de kendisini yok eden mikrobu da taşımaktadır< 
Mutluluk yolunda aşırı .ihtiras insandaki huzur 
ve hoşnutluğu giderir, elemin daha çok artması
na sebeb olur. Öyleyse çare nedir?

İnsanoğlunun tabii bilimlerde gelişmesinin bu 
mutsuzluğu ve huzursuzluğu ortadan kaldırması
nı beklemek yanlış olur. Çünkü ilim bu inatçı çe- 
lişkijâ yumuşatacağına daha keskinleştirmekte ve 
öldürücü silahını daha da bilemektedir. Şöyle ki,
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eşyanm nizamında bizim için şart olan zarurî se
bepler silsilesine bir yeni halka daha ekleyen her 
yeni buluş hürriyetimizi daha bir kısıtlıyor ve boy
numuzu daha bir eğik hale getiriyor. Biz bu yolda 
mesafeler katettikçe ilimle pratik, düşünceyle ha
reket, tabiat kanunlarıyla ahlâk kanunları ara
sında evrensel bir çelişkinin bulunduğu sonucu
na varıyoruz. Böyle ce ruhun melekeleri arasında 
dahilî bir kriz başgösteriyor. Bu ise bizi hayatın 
değerinden ümidimizi kesmeye sevkediyor.

İşte Auguste Sabatier’e göre dindarlık duygu
su bu dahili krizden, buhrandan doğmaktadır. Bu 
kriz sanki doğuştan sert olan katı kayalarda bir 
yarık açmakta ve orada hayat kaynağı olan bir 
su fışkırtmaktadır. Fakat bu demek değildir ki, din 
bize bu problemin halli konusunda teorik bir çö
züm getirmektedir. Katiyyen. Çünkü dindarlığın 
bize sunduğu çözüm aslında doğrudan doğruya 
pratik bir çözümdür. O bize yeni bir bilgi kapısını 
açmamaktadır. Aksine bizi, pratik olarak varlığı
mızı kendisinden aldığımız bize hayatm başlangı- 
cmda ve sonuna iman ve güven duygusunu lütfe
den ana ilkeye fiilen döndürmektedir. Psikolojik 
dünyamızda bu güvenin yeri maddî tabiat ale
mindeki süreklilik içgüdüsünün yeri gibidir. Ancak 
bundan daha üstün bir şekildedir. Çünkü devam
lılık (boka) içgüdüsü maddî âlemde kör ve ezici 
bir güç halinde seyrederken psikolojik âlemde dü- 
şünücü iradenin ve şuurun aydınlığından ışık ala
rak yürür. Bir başka yönden pratik gerçeklere da
yanır ve her beşer fıtratı için şart olan mutlak 
varlık kurullarına uyma bilincine istinat eder. 
Evet, k'm kendi ruhundaki ve zihnindeki bu duy
guyu ortadan kaldırabilir? Kader bize danışmadan
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gideceğimiz yolu çizmiş değil mi? Bizim varhğmıı- 
zm belirli zaman ve mekân içerisinde yer alması
nı kararlaştırmış ve bize kendi ihtiyar gücümüzün 
etkisi olmadığı bir'takım meleke ve tabiatları mi
ras olarak bırakmamış mı? Biz ne kendi ruhu
muzda ve ne de öteki varlıklar mecmuası arasında 
kendi varlığımız için yeterli oLan nedeni bulabilme 
durumunda değiliz. Hiç bir varlığın aklı nihai ga
yesini belirleyecek sebebi bilemez. Bunun için; 
kendimizi, bu sebebi ve bizim dışımızda olan bu 
gayeyi genel varlık alanında aramak zorunluluğu
nu duymaktayız. İşte dindarlık bu duyguyu hisset
mek ve bu sorumluluğu kabul etmekten başka ne
dir ki? Bu sorumluluk duygusu tanrı inancının 
dayandığı ana umdelerden birisidir. Zihnimizdeki 
tanrı inancı her ne kadar eksik ve üstünkörü olur
sa olsun, hiçbir zaman onun konusunu zihnimiz
den uzaklaştırmak eUmizde değildir. Aksine o her 
zaman bizimle beraberdir. Kendini bu duygunun 
bize empoze edilmesinde görevli sajonaktadır. Hat
ta bu duygu bize mutlak manadaki mes’ûliyet şu- 
ûrunun İlâhî esrârla karşılaşmak demek olduğuna 
güvenerek bir matematik denge ve denklem koy
mayı empoze etmektedir. îşte karşı konulmaz bir 
güç olan tanrı inancının içimizdeki derin kayna
ğı ve ana menbaı bu mesuliyet duygusudur. Fakat 
insan z'hninin bu, evrensel hayat prensibi karşı- 
smdakl tavnnı iyi bilmemiz gerekir. Bu şaşkın 
akıl, kendisinin dış dünyadaki eşyânm tabiatından 
ayn bir tabiatta olduğunu kabul ederek en büyük 
özeUiğinin, eşyayı anlamak, ona hâkim olup emri 
altına almak olduğunu kabul eder.

Pascal’ın dediği gibi, «insan güçsüz bir kemik 
yığmmdan ibarettir, ancak bu yığın düşünce gü
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cüne sahiptir. Oyle ki, kâinat onu ezim ezim ezse 
yine de o kendisini ezenden daha güçlüdür. Çün
kü o, kendisinin ezildiğini bilir. Halbuki onu ezen 
tabiat kendisiyle ilgili hiçbir §eyin farkmda ve şuu
runda değildir.»

Buradan anlaşılıyor ki, insanm boyun eğmek 
durumunda olduğu bu evrensel prensib maddî ta
biat olmayıp, onu idâre eden evrensel ruhtur. Çün- 
iü  akıl gücüne sahip olan, ancak kendisine ve bü
tün evrene hâkim zekâ sahibi bir gücün hâkimiye
tine boyun eğer. Bir kendini düşünme ve kendinin 
şuûruna varmayla dış tecrübe arasmdaki çatışma
dan doğmuş olan zihnî hayatın iki sının düzenle
yen üçüncü bir smırla son bulup kemale erdiğini 
görüyoruz. Bu üçüncü boyut; bütün iç şuûrun ve 
dış tecrübenin bu yüce güç karşısmda boyun eğip 
huzura durmasının şuûrudur.

îşte Auguste Sabatier’in ortaya koyduğu bu 
parlak düşünceler hâlâ yüce dinlerin tanrı inan- 
cınm tasviri konusunda inceliğini ve güzelliğini 
muhâfaza etmektedir. Fakat bu görüşler bütün 
dinlere uygun düşer mi? Bu görüşün evrensel bir 
fikir haline getirilmesi ve tamimi aşın bir müba
lâğa ve soyutlama olmaz mı? îşte Filozofumuz bu 
soruyu da hissetmiş olacak ki, şöyle demektedir: 
«Bu görüşümüze karşı çıkanlar bu köklü asıl ça
tışmaların ve tenakuzlarm günlük hayatımızın 
başlangıcından sonuna kadar içerisinde mevcut ol
madığını göstermektedirler. İnsanda bu çelişkile
rin gerçekleşebilmesi için filozof olmaktan başka 
bîr şeye ihtiyaç var mıdır? Vakıa böyle bir şeye 
ihtiyaç yoktur. Çünkü böyle bir şeyin aydınlanma
sı zihnin seviyesine göre farklı şekilde ortaya çık
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maktadır. Çünkü ormanların ortasmda gök gürül
tüsünün dehşeti içinde kendinden geçmiş olan il
kel insanm ruhunda bu duygunun yaptığı etki, 
evrensel sim çözme ve ölüm hadisesi karşısmda- 
ki fikrî sarsmtılarla dolu olan biz aydmlarm, ka- 
fasmdaki etkisinden hiç de farklı değildir. Farkh 
olan sadece ifade ile şuurun nevidir. İnsanı temel
den sarsan dinî heyecan ve deprem özü itibariyle 
aynıdır Herhangi bir kişi kendi acizliğini, cehlini 
ve kendi faniliğini düşünmekten vazgeçer de tes
limiyet ve sabırla hayatı olduğu gibi geçirmeye ça
lışırsa yine de bu duygunun şuuru içerisinde bu
lunduğunu hisseder ve açılan dudaklarmdan dökü
len kelimelerle bu gerçeği onu dile getirmeye kal- 
Icışır. îşte bu bir duanın veya yalvanşm başlangı- 
cmdan başka bir şey değildir.» (62)

2 — Bergson’un Görüşü:
Bergson da Sebatier gibi tann inancmın esas

ta insanm günlük hayatmda? kendisini etkileyen 
psikolojik faktörlere dayandığı görüşündedir. Berg
son; Sabatier’in hayat ve değişmez tabiat kanun
larıyla İlgili görüşünü -ki, buna göre insan iradesi 
tabiat kanunlarıyla çarpışır, tabiat kanunları kar- 
şısmda teslimiyetten, boyun eğmekten başka bir- 
şey yapamaz. Tabiat insanlara kanunİEtrmı zorla 
kabul ettirir- benimsemesine karşılık ve Ah
lâkın İki KayTiağm (Les Deux Sources de la Mo
rale et de la Religîon) adlı eserinde günlük haya- 
tm  diğer iki cephesi üzerinde durmaktadır. Bu iki

(62) Auguste Sabatier, ouvre, çite page, 14-22.
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cepheden birincisi toplumun örf ve adetlerinin 
kişi üzerindelci edebî ve ahlâkî etkileriyle alâkalı- 
dur. İkincisi ise insana ihtimâl kapılarmı açan ih- 
tin̂ âl ve tesadüflerin sahasmı belirten ve kesinlik
le haber vermek imkânmı elinden alan geleceğe 
dâir olaylarla alâkalıdu-.

Peki, sosyal görev şuûrundan, tanrı inancı ne 
şekilde doğmaktadır? Bergscn’a göre bunun izahı 
şöyledir: l'oplum nizâmı ve toplumsal münâsebet
ler, fertlerin bazı arzulanndan vazgeçmelerini ve 
hürriyetlerinin bir kısmından fedakârlık ederek 
bajşkasmın menfaati yönünde yülcümlülüklere ka- 
tılmalan icabettiğini, bımdan ferde doğrudan doğ
ruya bir fayda gelmiyeceğini empoze eder. Kişi bu 
fedakârlıkları ve mahrûmiyetleri kendi isteği ile 
kabullenmez. Çünkü ferdin içgüdüsü onu toplu
mun hizmetinde kendini unutturacak dereceye  ̂
vardırmaktan uzaktır. Çünkü insan karınca ve 
topluluğuna hizmet ederken kendinden geçen bir 
karmca veya an olmaktân alıkoyan bir içgüdüye 
sahiptir. Halbuki ferdin normal zekâsını kendi 
menfaati ve hesaplan doğrultusunda kullanması; 
kendi durumunu düzeltmesi için başkalannın 
menfaatini fedâ etmeye sevkeder. Şu halde ferdin 
menfaatlanyla toplumun menfaatlan arasmda bir 
denge kuracak ve uyuşma sağlayacak bir başka 
güce ihtiyaç vardır. İşte bu gücü insan fıtratı; ru
hî ve psikolojik dünyasına hür düşüncesiyle girdir- 
mektedir. Din fikri, insanın önüne aşılması büyük 
tehlikeler yaratacak sosyal engeller diker. İnsan
oğlu bunlan tasvirde daha da ileri giderek, bu en
gellerin korunması için manevî bir bekçinin bu
lunduğunu onun emirler ve yasaklar koyduğunu 
ve engelleri aşan kişileri hesaba çekeceğini kabuî
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ve tahayyül etmiştir ki, işte tann inancınan doğu
şu buna dayanır.

Bergson bu manevî bekçinin, mantıkî düşün
cenin mahsulü olmayıp hayâl gücünün eseri oldu
ğunu ifâde eder. Hayâl gücünün manevî değerleri 
müşahhas hale getirdiğini ve mücerretleri organik 
şekiller içerisinde tasvîr ettiğini belirtir. Ancalc 
buradaki hayat sanatkârların tahayyülü, idealist
lerin abstraksiyonu, ressamlarm tasavvuru ve mi- 
tolojistlerin efsanesi gibi değildir. Çünkü bu say
dıklarımızın eserleri, ihtiyaç mahsulü olmayan bir 
nevi lüks ve israfın ötesine geçemez. Ama sosyal 
zarûretlerin yarattığı tanrı inancı banun tersine
dir. Bu inanç her ne kadar hayâle dayanıyorsa da 
bu hayâli hayatı zarûretleri .gerektirmektedir, 
înanma ihtiyacı insan tabîatınm içerisinde mev
cuttur. (63)

(63) Bergson’un; tanrı inancının doğuşu konusundaki bu 
görüşü toplum gelenekleri altında ezilen, âdetlerin sı
nırsız baskısıyla zorunluluk hisseden kabile veya 
toplum veya ümmet devrinde yaşıyan -Bergson’un ifâ
desiyle- «kapalı» toplumlar ve kitleler için geçerli 
olabilirse de mümtâz kimselerden müteşekkil top
lumlar için geçerli değildir. Çünkü onlar inançla
rını toplum geleneklerinden ve kurallarından al
mazlar ve onlar için böyle pragmatist ölçülere gerek 
yoktur. Çünkü onlar saf hayat kaynaklarına inerler 
ve orada gönüllerini doldurarak toplumu peşlerine 
takarlar. Onlar, toplumun peşinden gideceklerine top
lumu kendi peşlerinde sürüklerler, toplumun kuralla
rına ve yasalarına uyacaklarına toplum için kural ve 
yasalar koyarlar. Onların nazarında toplum hudut ve 
engel tanımayan evrensel insanlıktan başka birşey de
ğildir. Onların yasaları; mükâfat ve mücâzaat gözet
meyen, menfaat ve karşılık aramayan sevgiden başka 
birşey değildir.
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Biz günlük hayat alanına döndüğümüzde, pek 
çok psikolojik boşlukların bulunduğunu görürüz ki, 
bunu ancak, Tann inancı doldurabilir. Mesela av
cı, okunu avına fırlatırken, tüccar, müşterisini 
kazanmaya çalışırken, hasta, ilâcını içerken, çift
çi, ekinini biçerken, evli, çocuk beklerken, yolcu, 
gemiye binerken, oyuncu, kazamp kaybetme konu
sunda şansmı denerken, kısaca her ihtiyaç sahibi 
Ijaşanp başaramıyacağım bilmeden kendi kaderini 
beklemektedir. Eğer bu insanlar kafalanm rehber 
edinip işlerinin başanlı veya başarısızlık durumuna 
göre neticeyi önceden kestirecek olsalarsîı, çalışma 
diye birşey kalmaz ve hayat çarkı birdenbire duru- 
verirdi. Halbuki hayat içgüdüsü durmağa ve katı
lığa tahammülü olmayan hareket dolu bir kuvvet
tir. Öyleyse bu içgüdüye karşılık terazinin öbür 
kefesine, yani ruhî kefeye ağırlık koymak gerekir. 
Terazi ancak böylece denkleşebilir. İşte bu ancak ô  
kefeye ağırlık kazandıran ümitle, beklenen, ihti
mal içerisinde bulunan şansa dayanmakla müm-’ 
kündür. Ve işte bu teşvik ve tahrikler insan ruhu
nun karşısında kalbin sığınabileceği ve dayanabi
leceği gizli bir ifade gücünü heykelleştirir. Bu ira
de gücü kendisinden yardım dilenen Tannnın, sul- 
tanlann sultamnın gücüdür,

Bergson’un ruhçu görüşünü incelediğimiz za
man görürüz id, o tann fikrinin her iki görünümü 
ile birlikte halk ve aydınlar arasında bir remiz ol
maktan öteye aşmayan ve daha çok çocukların 
korkutulup eğlendirildiği masal uslubunu geçme
yen bir fikir halinde sunulmaya çalışılmaktadır. 
Bu tavsif ise ancak toplumun geçerli olan tüm ge
lenek ve kuralları --ister dinî hüviyette olsun, is
ter ekonomik nitelikte olsun, ister diğer özellik-
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lere sahp olsun— doğru olarak kabul edildiği tak-. 
dirde uygun düşebilir. Bu tür gelenek ve kuralla
rın halkın zihninde tanrı inancının doğuşuna ne
den olması halinde kabul olunabilir, Bergson’un 
nazariyesi kabul edilecek olursa, tann düşüncesi
nin gerçek değil, ancak halkın ruhunda yer etnuş. 
olan ve toplum tarafından korku ve endîşe üe 
karşılanan remizden ibaret olması icabeder. Ama 
elbetteki kendi millî geleneklerine —zorla da olsa—  
bağlı kalmak ve onun e î̂ri olarak yaşamak duru
munda olanlar; ilkel nitelikte de olsa, kabile gele
neklerine uyarlar. Millî geleneklerini benimseyen
ler için o zaman beşerin içerisinde bulunduğu ha
yat tarzının tanrısal bir özelliğe sahip olduğunu, 
ve onu korumak için gökten askerler indiğini ka-r 
bul etmek en azından bir hayâl bir vehim ve çir
kin bir inanç olurdu. Ve eşyayı kendi özelliği dışın
da nitelendirmekten başka bir şey ifâde edemezdi.. 
Fakat biz ahlâk kurallarını ana özelliğine göre 
alıp onun farklı biçimlerine rağmen insan tabia
tında köklü bir hâkimiyeti olduğunu kabul ederek 
bunun tann düşüncesi için ilhâm noktası ve onu 
yoktan var eden yaratıcının varlığı için delil ola
rak kabul etseydik o zaman sağlam bir fikre ve 
doğru bir mantığa varmış olurduk. Nitekim az son
ra göreceğimiz büyük Alman filozofu İmmenuel 
Kant; ahlâk kanunlannı Allah'ın varlığı için dellf 
olarak kullanmak üzere basamak yaptığı zanıan bu 
noktadan hareket etmiştir.

Kezâ biz diyoruz ki insan elinin etkisi olma
yan, sabit tabiat kanunlanna boyun eğmeyen, ba- 
zan şöyle bazan böyle tecellî eden olaylardan İlâ
hî takdirin varlığına delil çıkarmak, evet böyle 
bir delil; vehim ve hayâle dayanmayan sağhkh ve
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sağlam bir delil olabilir. Çünkü böyle bir istidlalde 
iki öncül (mukaddime) bulunmaktadır;

a) Bu olaylar gizli bir nedene dayanmaktadır. 
Ve bu olaylarm görüntüler dünyasmda bilinen bir 
sebebi yoksa mutlaka görünmezlikler dünyasında 
bir sebebi olması gerekir. Üçüncü bir ihtimal yok
tur.

b) Görünmezlikler dünyasındaki bu sebep, de- 
rûnî irade sahibi, zeki, olayları vukuundan evvel 
takdir eden bir güç olmalıdır. Bu kaziyeyi salim 
akıl sahipleri kabul etmekle İcalmazlar her gün, 
tekrarlanan tecrübeler ile müşahade ederler. Çün
kü aklen kavranması ve bslirtilmesi mümkün ol
mayan bu olayları süresi gelmeden önce, Uham 
sahibi ruhanî özellikli kimselerin açıklaması müm
kündür. İlerde, olaylar ruhani şahsiyetlerin haber
lerini doğrulayacak şekilde cereyan edebilir. Bu da 
göoteriyor ki görünmezlikler ülkesi sırf tesadüfle
re terkedilmiş değildir. Bergson’un sandığı gibi 
kör ve akılsız has^t içgüdsünün otomatik sonuç
lan da değildir. Aksine bu dünjra önceden çizilmiş 
belli bir projeyi çizene boyun eğmektedir. Bu pro
jeyi çizen el ne yaptığmı bilen ve düşünen kendi 
ülkes'nde cereyan eden herşeyi takdir eden el
dir. (64)

{64) Bilindiği gibi Bergson yahudi asıllı bir filozoftur. 
Hayatının son günlerinde hıristiyanlığa bağlandığı 
yaygın bir rivayet ise de, bütünü itibariyle felse 
fesinden yahudi ve hıristiyan olmadığı ve hiç bir 
dine inanmadığı anlaşılmaktadır. Bergson, her şe. 
yi; tesadüfe ve nereye varacağı bilinmeyen kör rast
lantılara bırakan hayat içgüdüsüyle açıklamaya ça
lışan bir filozoftur.
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3 — Descartes’in görü§ü:

Biz Tann inancının doğuşu konusunda psiko
lojik yorumlar zincirini anlatırken ünlü Fransız fi- 
lo-zofu Descartes’in Allahın varlığım ispat konu
sundaki delillerine geçmekle şüphesiz ki konumu
zun dışına çıktığınızı itiraf etmek mecburiyetinde
yiz. Çünkü Descartes ne kitlelerin ne de kendi ha- 
yatmdan tann inancmm doğuşu konusunda bir 
yorum getirmiştir. O sadece kendi deneylerini düe 
getirerek bunlanıi neticesinde tanrının varlığının 
psikolojik ve fıtri esaslara dayandığını izhar etmiş
tir. Bunun için biz de onu psikolojik görüş taraf- 
tarlan çerçevesinde ele almakta bir beis görme
dik.

Descartes metafizik düşünceler (Meditations) 
adlı eserinde Allah’ın varlığınm tamamen psikolo
jik tecrübeye dayandığmı görür. O tannnm var- 
hğmın her tür tecrübelerde açıkça tezahür ettiği
ni, gözünü kulağım tıkayıp insanlar ve kâinatla 
alâkasmı kesmiş bir kişinin bile, kendi iç dünyası- 
mn fikir ve tasavvurlar âlemine dönmesi, duyum
larım harekete geçirmesiyle bu İnancın ruhunun 
derinliklerinde, zihninin içerisinde hazır olduğunu 
görecektir. İnsan bilgi ile bilgisizlik, şek , ile yakîn 
arasındaki farkı hissettikçe bu kapıların kilitlerini 
de farkedecektir. Kısacası insan kendi eksikliğinin 
tablosunda aksi olmayan üstün ve mükemmel Bâ- 
rî’nin ismini görecektir.

Descartes’in üstün varlık (Allah) fikri, aklî 
delillere dayanılarak çıkarılmayıp insanın doğuş
tan sahib olduğu (idee inncate) bir ilk gerçektir. 
Çünkü bir şeyi bilmeyen onu kaybedemez. Bir şe
yi kaybettiğini ancak onu 37itirince anlar insan.
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Çünkü, bende bana göre daha mükemmel bir var
lık fikri yok ise kendimin eksik olduğunu nasıl an
layabilirim? Ancak o mükemmel varlığa göre ken
di eksik noktalarımı ölçebilirim. Şu halde insan
daki mükemmellik arzu ve duygusu, tek başına 
bu duygunun insan zihninde önceden var olduğu
nun delilidir. Hem mükemmellik düşüncesi insan
da sübjektif bir şey değil objektif gerçeklerin ye
kûnudur. öyleyse bu bize nereden gelmektedir?

Bu duygunun bize yokluktan tesadüfen gelmiş 
olması söylenemez. Çünkü yoktan bir şey var ola
maz. Nasıl sıfırdan müsbet bir rakam çıkanlamaz- 
sa yoktan da varlık yaratılamaz.

Bu düşüncenin kaynağı insan ruhu da olamaz. 
Çünkü ruh kurtulmaya çalıştığı eksikliklerin ana 
kaynağıdır.

Benim fiilen sahip olmadığım bu üstün var- 
hk duygusu kendi iç güdümden meydana gelmiş 
olamaz. Bu içgüdünün bende kendine dair bir fi
kir meydana getirdiğini farzetmek bâtıldır, doğru 
değildir:

Bende üstün varlık fikrinin bulunması elde 
etmeye çalıştığım veya elde edebileceğim kemâl 
dereceleriıü tasvir ve tavsif edemez; Çünkü benim 
düşündüğüm her üstün düşüncenin ve kemal nok- 
tasmın üzerinde daha üstün ve daha mükemmel 
bir nokta vardır ve olması gerekir.

Ruhumda varhğını hissettiğim kemâl düşün
cesi, varlıktaki kemâl derecelerinin tümünü ihtivâ 
etmektedir. Aksi takdirde onun en üstün varlık ol
makla beraber fiilen mükemmelliklere sahip olması 
gerekirdi. Çünkü sadece kuvvet ve kudrete sahip 
olan şeyin açık ve objektif hakikatim var etmek
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mümkün olamaz. Zira bir şeyi yitiren kişi onu 
başkasma verme gücüne sahip bulunamaz.

Nihayet bu üstün varlık fikri bende hayâlimin 
uydurduğu bir uydurma veya faraziye de değil
dir. Aksine o aklmun beni zorladığı ve akıl sahibi
nin kabul etmek zonmda olduğu zarûrî bir ger
çektir.

Öyleyse geriye, sadece onun ruhunun aynasma 
objektif bir gerçekten yansıyan ve dış bir zattan ak
seden şekil olması durumu kalmaktadır. Ki, bu iş 
gerçek ruhî kemâlin ana kaynağı ve en üstün ör
neği olmahdır. Çünkü bu şekil benim ruhumda 
ancak bir san’atkânn eserinin üzerine imzasını at
ması veya bir yazarm yazısınm sonuna adını koy
ması gibidir.

Descartes’in öne sürdüğü bu yorum, onvın ta- 
rafmdan ortaya atılmış değildir. Bu yorumu o, 
daha aktif hale getirmiş ve düşüncelerin üçüncü- 
sünde etraflıca izah etmiştir. Ancak Descartes’in 
düşünceleri itirâzdan uzak kalmamış, hatta ken
di çağmda bile birçok kişi tarafından karşı konul
muştur. Nitekim ünlü Alman filozofu İmmenuel 
Kant bu delili şöylece yıktığmı sanmıştır: zihnî mâ
hiyetlerin özelliklerini o mâhiyetlerin tabîatmdan 
çıkarmak her ne kadar mümkün ise de (hendesi 
şekillerin özellikleri onlarm kavramlarından çıka- 
nldığı gibi) varhğın niteliklerini bu zihnî kavram
lardan almak mümkün değildir. Meselâ üçgenin 
geometrik özellikleri bilinen şekilde aklî zarûret 
olarak kabul edilmiş ise de, evrenin dışmda bir üç
genin varlığı fikrinin kabulü mümkün değUdir. Söy
lenen şey sadece bir üçgen var ise bu üçgen bu du- 
rımıa' ve bu özelliklere sahip olmak mecbûriyetinde-

103



dir. Zihnimizin var saydığı diğer kavramlar da bu 
şekildedir. Asimda onların zihinde mevcut olması dış 
âlemde var olmalan için yeterli delil sayılamaz. Zih
nimizin birçok kavramları uydurduğunu bilmekte
yiz. Sudan bir köşk veya havadan bir insan düşüne
bilir miyiz? Fakat Descartes’in bu şüphe (Cogito) 
sine eleştiri yöneltenler ancak mümkün mâhiyetler 
konusuna dokunabilmişlerdir. Bunlarm yok olma
sı düşünülse bile zihnin kendi varlığı içerisinde 
varlığı kabul edilen mâhiyetlerin yokluğu İcab et
mez. Zihnin varhğı İçerisinde mevcut mâhiyetleri 
İthâl etmek her bilinen makûl gerçekleri ithâl et
mek anlamına gelir. Çünkü zihinde mevcut olan 
kavramlardan bir kısmım dış evrende var kabul 
edip bütün eşyânm zihnimizdeki mümkün görü
nümlerini buna dayandırmak zarureti vardır (65).

Ahlâkçı Görüş
Alman filozofu îmmenuel Kant, pratik akim 

tenkidi «Critique de la Raisen Pratlque» adlı ese
rinde tanrmm varlığmın ilim ve bilgi konusu ol- 
madığmı, bunun tecrübe ile İspat edilemeyeceğini, 
sadece aklımızm inanmak zorunda bulunduğu (mü
sellem) bir prensib olduğunu öne sürmüştür. Ona 
göre tannnm varlığmı doğrulamak İçin insan ru
hunda yer etmiş olan ahlâkî duygulardan başka 
mesnedi yoktur. Kant bu görüşünü adı geçen ese
rinde üç mukaddime halinde düzenlemiş bulun
maktadır. (66)

(65) Nitekim bu hususu bizzat Descartes işaret etmiştir.
(66) Kant, Critique dela Raison Pratique, 2. bölüm, 4-5,
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I — Şüphesiz ki, her ijısan hatta mümeyyiz 
olmayan bile kendi İçinde bazı fiillerin İyi ve gü
zel olduğımu bazılannm kötü ve çirkin oldvı|;unu 
farkeder. Bu fiillerden bir kısrmnın jrapüması ge
rektiğini bir kısmmm yapılmaması gerektiğini an
lar. Bu ahlâk kanunu ashnda tabiat kanımuna ben
zer. Çünkü her ikisi de kaçımiması mümkün olma
yan zaruri kurallardır. Aralarındaki fark, ahlâk 
kanunlanmn; gözlem ve tecrübeyle gerçekleşen ta
biat kanunları gibi pratiğe İntikal edememesidir. 
O sadece bir güçlü istek halinde tahakkuk eder ve 
insanın dışmda olup olmaması, gerçekleşip gerçek
leşmemesi mümkündür. Hattâ denebUir ki, ahlâk 
kurallannm pratik hayatta istenen şekilde vukuu
na şahit olunan tek bir misal yoktur. Zira bütün 
insanoğlu yanılabilir. Temizlik ve masumiyet sa
dece Allaha mahsustur. Hatta kanuna uygun ola
rak görevlerini ve işlerini yerine getirenler onu ru
hen gerektiği gibi jrerine getirebildiklerini kesinlik
le söyleyemezler. Her türlü arzu ve garazdan uzak 
başka veya kötü eğilimlerin veya içgüdülerin yar
dımı olmadan sırf vazifeyi İfa için yerine getirilmiş 
olduğunu söylemek mümkün olmaz.

Görev; görevin, görev İle, görev İçin ifâsıdır. Ya
ni görev sevgisiyle değil görev düşüncesiyle yerine 
getirilmiş olmasıdır. Görev şuûrunu bu unsurlar
dan yoksun bırakacak her davramş onu boş ve ge
çersiz hale getirir. Ama böyle bir soyutlama insan 
için mümkün olabilir mi? Dujrulanmıza ve organik 
yapımıza ezici bir güçle hâkim olan talnat kanu
nuyla çekişmeden kendi görevimizi yapmayı empo
ze eden ve bizi bıma zorlayan kural ahlâk kanu
nudur. Bununla İnsan iki dünyaya mensup olduğu
nu öğrenebilir: a) Akıl dünyası, b) Hırs ve tabiat
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dünyası. Her ikisi bizden kendi gereklerini isterler, 
ahlâk kuralları doğrudan doğruya akıl dünyasının 
tercümanıdır. Ve o tabiatın hiçbir egemenliğini ka
bul etmeden kendi dili ile konuşur.

II — Şu kadar var ki, akıl bizden mutlak iyili
ği gerçekleştirmenizi istediğina göre, bunun ger
çekleşmesi için bir vâsıtanın bulunması zarûrîdlr. 
Çünkü bir şeyin aklen gerekir olması onun müm
kün olmasınm delilidir, yoksa akü, akıl olmazdı. 
Mutlak iyUiğin hayatımızda anîden gerçekleşmesi 
mümkün olmadığma göre, bunun sonsuza kadar 
basamak basamak ve tedricî olarak gerçekleşmesi 
durumu söz konusu olacaktır. İşte bu sonsuza ka
dar gerçekleşme gereği hayatımızm sonsuza kadar 
uzamasım gerektirir ki, bu bizim irâdemizin ger
çek hedefidir. Böyİece ahlâk kanunun varlığımn ak
len doğru olabilmesi için ruhim ebediyetinin mutla
ka kabul edilmesi gerçeği ortaya çıkıyor. Şu halde 
insamn bu dünyada mükemmel fazilete ve kutsallı
ğa ermesinin mümkün olduğu konusundaki iddia 
batıl ve geçersiz bir iddiadır. Tıpkı ahlakî görevin 
bizi mükemmelliğin en üst şuurlarına ulaştırabile
ceği iddiası çürük olduğu gibi.

III. Biz mükemmel faziletleri tahsil etmekle 
mutlak iyiyi gerçekleştirdiğimiz zaman aklın gerek
lerinden ideal iyinin gerçekleştirilmesi konusu kâ  
lıyor. Halbuki ideal iyi başlı başma bir anlam taşı
maz o iki unsurdan oluşur. Bu unsurlardan biri er
dem öbürü de mutluluktur. Bunlar ise kişinin ha
yatta hoşnut olacağı şekilde herşeyin gerçekleş
mesi ve bütün şeylerin kendi İsteğine uygun şekil
de cereyanı ile temin olunur  ̂Fakat gözden uzak tu
tulmamalıdır ki, biz bu iki unsurun önümüzde bir
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birinden ayrı iki çizgi halinde seyrettiğini görüyo
ruz, Bu çizgilerin birbiriyle birleştiği çok az olur. 
Çünkü etkili, başanlı, sessiz, kanaatkar ve faal fa
zilet ile birlikte çoğu kez unutma, mahrumiyet, im
kânsızlık, şımanklığm, rezaletin aşın arzu ve is
teklerin güç, servet, makam, rahat hayat, mevki ve 
imkân içerisinde yüzdüğü görülür. Ne var ki, akl-ı 
selim; faziletle saadetin, rezaletle şekavetin de eş 
olmasım gerektirir. Yine aklı selimin gereği olarak 
nimet ve acıların; işlerdeki gaye ve maksada göre 
dağıtılması icap eder. Binaenaleyh bu dengeyi sağ
layacak ve dağıtımı temin edecek yüce bir prensi
bin bulunması gereklidir. Bu prensip ve ilkeye ta
biatın boyun eğmesi ve her şeyin tasavvuru altın
da adil bir yasa içerisinde cereyam icap eder. İşte 
bu ana ilke insanı ve tabiatı yaratan yüce Allahın 
kendisidir.

Şu halde Kant’a göre ahlâk kurallannm akla 
uygun olduğunu, kabulü için Allahm varlığı en son 
gaye ve hedef olur.

Doğrusu Kant’ın bu düşünce örgüsüne dıştan 
bakanlar, bu örgünün son derece güzel yeni ve 
ahenktâr olduğunu sanabilirler. Ama meselenin kö
küne inen temelini araştıran eleştiriciler, dikkatle 
bu fikir dokusuna baktıkları zaman içerisinde çok 
çürük iplerin bulunduğunu, birbiriyle uyuşmaz un- 
surlann mevcut olduğunu fakat sanatkânn maha
retinin bunu örttüğünü görürler. Hattâ Kant’m is
tidlal metodunun oluştuğu bu üç mukaddimenin, 
aklen bedihî gerçekler olmadığım müşahede eder
ler.

Şöyle ki, Kant’m ahlâk kanununu dayandırdı
ğı birinci mukaddimeye göre; her ne kadar ahlâk 
kanunu tümü itibariyle ruhun derinliklerinde te
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merküz etmiş bulunmakta ise de; Kant’m tasvir 
ettiği şekilde bu her kafaya yer etmiş değildir. A k- 
sine onu aklı selim sahiplerinden çoğu reddedecek
lerdir. Çünkü sade, katı, şiddetli veya ana görevlerle 
tâlî görevler arasmdaki farkı izale etmekle kalma
makta, bunun da üstünde alışılan değerleri ve öl
çüleri ters yüz etmektedir. Çünkü bu mukaddime 
gereğince kendi isteği ve arzusuyla bir emri yerine 
getiren Idşi görevini yerine getirmiş sayılmaz da, 
istemlyerek zorla bir fiilî yapacak olan kişi görevi
ni yerine getirmiş olur. Bu ise seçidn ruhlan er
demin ideal inceliklerinden uzaklaştırır. Buna kar
şılık kötü ruhlu kişileri, doğrudan doğruya görev
lerini yaparken göklere çıkarır.

ikinci mukaddimeye göre istenen görev —kİ bu 
sırf kendiliğinden iyi olan şeyin gerçekleştirilmesi
dir. İyi veya kötü duygusuyla, menfaat saikiyle kir
lenmemiş olan mutlak dinin tahakkukudur— eğer 
mümkün olmazsa görev olamaz. Eğer bu hayatta 
mümkün olursa onım ebedî olduğunu kabul için 
lüzum yoktur. Gelecekteki hayat merhalelerinden 
herhangi birinde tahkiki mümkün ise rûhun buna 
dayanarak ebediyetini farzetmek gerekmez. Çünkü 
görevin ifâsından sonra bir an için onun bekâsı 
söylenebilir. Fakat ne halihazırda, ns de gelecekte 
bir an için oLsun gerçekleştirmek mümkün değilse 
ruhun ebediyetini söylemek matlûbun dışmda bir 
söz olur. Zira iyiye sevkeden faktörün, beraberinde 
iyiliği kökünden yok edecek mücerred imtisâl fak
törüne eşlik etmesi zorunlu sayıhrsa mesele eksik
ten mükemmele doğru yükselen tedrîcilik mesele
si olmaktan çıkar, birbirinin ardı sıra gelen sübjek
tif sıralama meselesi haline gelir. Bilindiği pibl iki 
menfiden hiçbir zaman —sonsuza kadar da gidilse—
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bir müsbet çıkmaz. Kant’m anladığı meseleyi te
kemmül ettirmek bizi gerçekten garîb bir noktaya 
götürür. Zira, onun ikinci mukaddimesini kabul ede
cek olursak yüce duygulann ebedî hayatta her gi
den günün yokluğa sürüklenmesi, wıun yerine iyi
liğe karşı olan duygulann geçmesi gerekir. Çünkü 
her giden gün görevin sırf görev olması hasebiyle 
îfâ edilebilmesi için bütün engellere mukavemet et
mesi gerekir ve bu çatışma uzun müddet sürp gi
der. Böyle bir cennette olsa olsa şeytanm köşkü yer 
alabilir.

Üçüncü mukaddimeye gelince; Kant ahlâk ka
nunu adı altmda, ahlâk kanununa ters düşen bir 
unsuru getirmektedir. Bu unsur genel anlamıyla 
mutluluk isteğidir. Mutluluk isteği, ideallerin ger
çekleşmesi, biyolojik arzuların tatminidir. Vakıa 
mutluluk ve erdem bu anlamda birbirine zıttır. Bi
risi yükseklerden gelen akli bir zorunluluktur, öte
kisi ihtiyaç defetmek için aşağıdan iten maddî bir 
içgüdüdür. Ahlâkî ve tabîi kanunları düzenleyen ve 
hedeflerini tanzim eden bir ilkeye ulaşabilmek için 
ruhun bu iki noktayı birleştirmeye çalışması, ancak 
şeklî bir çözüm isteği, bütünleşmeye yönelik hende- 
sî bir ko3ruş biçimidir. Yoksa aklî bir zarûret sâikiy- 
le ortaya çıkmış değildir, hatta ahlâkî bir sisteme de 
dayanmaz. Bu uyum ve âhenk aklî bir zorunluluk 
değildir. Çünkü sıkmtı ve meşakkat İçerisinde çe
şitli acılara katlanan, muhtelif mahrûmiyetlere ve 
fedakârlıklara muhatap olan erdemli kişilerin çoğu
nun; kendi vicdanî kanâatlannı tatmin ettiklerin
den, görevlerini yerine getirdiklerine inandıklann- 
dan; bu sıkmtılarda hayat nimeti ile kıyaslanma
yacak gerçek bir nimet ve değer bulurlar.

Erdem İçin muhakkak maddî bir karşılık ge
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rekiyorsa, neden bu kanşlığı gelecek hayata bıra
kalım ve neden bu karşılığı geçmişteki sayısız ni
met çeşitleri içinde gördüğümüzü kabul etmeye
lim? Bu takdirde erdem görevi, eski bir dinî kâi- 
de olarak bu nimetlere şükretmemizi gerektirir, 
yoksa mükâfatı bekleyen yeni bir muameleye kapı 
açmış olmaz.

Şayet Alman filozof İmmanuel Kant, doğru
dan doğruya ahlâk kanununu bu kanunun koru
yucusuna ve ruhlardaki bekçisine teslim ederek 
yolu kısaltmış olsaydı böyle bir çıkmaza düşmez
di. Nitekim Descartes üstün ve mükemmel tan
rı anlayışmda bu yolu tutmuştur. Kant ise, çap
raşık, dönemeçli ve uzun yolunda zorluklarla kar
şılaşmış, neticede kesin bir sonuca ve tutarU bir 
noktaya ulaşamamıştır.

Sosyolojik Crörüş
Durkheim, dlndârlığm; ferdin fıtrî duygula- 

nndan doğan psikolojik bir hal olduğunu, insa- 
nm iç ve dış dünyayı düşündükçe dine varacağı- 
m söyleyen ve dini sosyal faktörlerin ürünü sa
yan görüşüyle yukarıdaki görüşlere karşı çı
kar (67).

Durkheiin daha da ileri giderek, düşünce un- 
surlarmm ve bilgi esaslannın sadece toplum ha
yatının malisulü olduğunu ve toplum tarafından 
fertlere empoze edildiğini öne sürmektedir (68).

<67) Durkheim, Forme El^mantaire dela Vie Raügiense, 
132.

<68) Durkheim, A.g.e., 132.
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Ne var ki, biz burada Durkheim’in bilgi teo- 
risüıi eleştirecek değiliz. Konıunuz; onun dinin 
kaynağı husvısundaki görüşlerini serdetmektir, 

Durkheim görüşünü bir takım ön bilgilere ve 
esaslara dayandırmağa çalışır. Buna göre çok kar
maşık ve komple bir problemi açıklayabilmenin 
en iyi yolu onu kendi dışmdaki ımsurlann karış
masından önce ilk doğduğu haliyle inceleme ko
nusu yapmaktır. Bu İse ancak ilkel toplumlarda 
yapılacak tedkiklerle mümkündür (69). Durkhe- 
Im’e göre ilkel topluluklar, Özellikle aile hayatının 
dışına taşmamış olan ve daha çok kabile, aşiret 
ve klan hayatma dayalı toplumlardır.

Bilmdiği gibi klan —ilkel toplumun ilk nü
vesidir— fertleri arasındaki ortak işaretlere da
yanır. Bu işaretler genellikle bir hayvan adından 
veya bitki adından türetilmiştir. Çok nadir olmak
la beraber bir yıldız veya katı maddeden türetildi- 
ği de görülür. Klanda yaşayanlar kendilerinin bu 
isimle organik ve ruhî bakımdan eskiden bir mü
nasebetlerinin bultmduğunu kabul ederler (bunu 
ya geçmiş atalanmn bekçisi, koru3mcusu veya bir 
başka şekilde mütâlaa ederler). Bunun için klan
da yaşayan fertler; ortak işâreti tâzım ederek du
varlarına, âletlerine, sUâhlanna ve bayraklarına 
onu işlerler. Hattâ, kollarma dövmelerle bu işâre-

(69) ilkeler sözü eskiden çoğunlukla ilkel hayatlarını de
vam ettiren ve hiç bir medeni aşama göstermemiş 
olan milletler için kolayhkla kullamhyor idi. Ama 
günümüzde bu vehim kendine saygı duyan her ya
zar bu sözün istilâhî manada öldüğünü ve başkala
rına bir sorumluluk yüklemiyeceğini düşünerek tır
nak içerisine koymakta ve kendisine ait olmadığını 
ifade etmek istemektedir.
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tl yaparlar. Buradaki işâi-et şahsî bir hüviyet gi
bidir, ferdin hangi klana ait olduğımu gösterir, 
Durkheim buna totem admı verir (70). Totem an
layışı eski milletlerde özellikle Mısır’da, Habeşis
tan’da, Arabistan’da, Yımanistan’da, ve Galler’de 
görülür. Bugünkü Avrupa milletlerinin efsânele
rinde de bunun izlerine raslamak mümkündür 
(71). Totem Amerika, ve Avusturalyanm henüz 
uygarlaşmamış kabileleri arasmda da yaygmdır. 
Durkheim’e göre Avusturalya bu gerçeğin incele
nebilmesi İçin en elverişli mekândır. Çünkü Avus
turalya yerlileri çok az gelişme kaydedebilmişler 
ve tabiat yaşantılannı devam etirebilmişlerdir. Bu
nun için Durkheim görüşünü Avusturalya yerlile
rinden aldığı olaylarla izah etmeye çalışır.

Hulâsa, İlkel kavimler bu ünvanlara saygı 
gösterdikleri gibi onların taşıdıklan şeylere de say
gı gösterirler. Taşman ünvanlar klan ile aşiret 
fertlerinin geçmiş atalan arasında müşterektir. 
Bu üç kavram arasmdaki ilişki totem fertlerinin 
nazarında tam bir tecanüs ifade etiğinden, totem 
mensubu fert üçünü bir tek cevhere icra etmekte

(70) Totem, Kuzey Amerika yerlileri olan kızılderilUeriu 
dilinden almımş bir kelimedir. Ancak anlamı ve 
muhtevâsı konusunda henüz bir hüküm verilmiş de
ğildir. Meşhur şekliyle totem diye yazılırken, bazen 
totam, toodaim, dodaim veya ododaim diye ya
zıldığı da vârittir. Zaman zaman bir kabilenin yaşa
dığı yer olarak ifade edilirken, zaman zaman da 
alâmet ve simge olarak ifade edilmektedir. (Reinach. 
orpheuss Durkheim, A.g.e. 144).

(71) Nitekim İsviçre'de Bern şehrinde hâlâ bir dişi file 
saygı gösterilir. «Bern» kelimesi de Almanca fü ma- 
nasma çoğul bir kelimedir.
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ve böylece hepsine saygı gösterdiğini belirtmekte
dir. Fakat bu tâzimde en büyük pay ortak isine 
işarete, hattâ totemdeki fertler bu şekle tuhaf 
isimler nisbet etmekte ve onu üzerinde taşıyan- 
larm savaşta düşmanlan yeneceklerini, attıklan 
okun hedefe isabet edeceğini kabul ederler. Bu or
tak işaretlerin yaralar üzerine konulması halinde 
çabucak iyileşeceğini öne sürerler. Fakat normal 
olarak bu saygı ibadet derecesine varmadığı gibi, 
din kudsiyet ve tanrılaştırma fikrini de ilham et- 
ınez. Bımun için totemdeki her fert en önemli vak
tini dağlarda odun toplıyarak, ırmaJc veya göl ke
narında avlanarak geçirir. İlkel kavimler için bu 
gibi olağan hallerde sadece bazı yasaklardan kaçm- 
mak gibi dini tezahürlerin ötesinde hiçbirşey mü
şahede olunmaz. Onlann tam anlamıyla dinî hava
ya girdikleri özel mevsimleri vardır. Bu mevsimler
de büyük ihtifaller ve törenler tertip edilir. Tören 
esnâsmda, çığlıklarla defin âhengine, zumamn nağ
mesine uymak için tepinirler. Klanm armasını ta
şıyan bayrak tören mahallinin ortasma dikilir. Bu 
coşkunlukla kendilerini yitirecek hale gelirler, her 
türlü cinsel yasaklar kalkar. Halbuki klanda nor
mal olarak cinsel yasaklara son derece saygı gös
terilir. Bu değişikliğin sebebi atalann nahlannın 
Mandaki ortak işaretler vesilesiyle hazır olmasıdır. 
Kendilerindeki bu garip ruhî değişikliği meydana 
getiren şey atalanmn simgesi olan toteme ibadet 
ederek ruhlarına tapınmalarıdır. İşte bu nokta
da —teoriye göre— gözleri açılır ve şuur dünya- 
smda cereyan eden olayları; gerçek kaynaklann- 
dan kavrama imkâm doğar. Onlar bu tapınmala
rıyla totemin etkisini sağlayan kaynağa yönelir
ken bunun tapılan taşlar veya onlarm remzi ol-
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madiğini ancak, bu coşkun toplantıların ruhlan 
ferdi kişiliklerinden uzaklaştırıp hepsini tek bir ki
şilik, toplumsal kişilikler haline getirdiğini farke- 
derler. Böylece toplanma onlardaki dinî ayinleri
ni ve topluluğunu teşkil ederler. Topluluk ta far
kına varmadan kendi nefsine tapınmış olur.

Bu teoriye karşı sayısız tenkîdler yöneltilmiş
tir. Her şeyden önce bu görüş ükel zekâdan söz 
eden öteld görüşler gibi şüpheli bir esasa dayan
maktadır. Bunun kabulü için son derece çekingen 
ve dikkatli davranmak icap eder. ÖzelUkle gezgin
lerin yaptıkları seyahatlarda ilkellerdeki inanç ve 
gelenekler üzerine topladıkları malûmat bir çok 
noktadan zarf emaresi taşır. Şöyle ki, her gezgin 
meseleleri derinliğine kavrayabilmek ve bu konu
da kesin neticelere varabilmek için psikoloji, man
tık, din ve ahlâk bilgilerine sahib olamaz. Hattâ 
diyebiliriz ki, seyyahlann en az itina gösterdikleri 
nokta işin bu yönüdür. Öte yandan bu bilgiler ya
zılı eserlere dayanmaz. Çünkü ilkel kavimler derli 
toplu bilgi ve sanat kaynaklanndan yoksundur
lar. Gezginlerin dayandıklan şey, kendi düşünce
lerini tahlil edip bir meseledeki anlayışlarmı belir
leyerek muayyen bir neticeye ulaşmamış olan ka- 
labahklarm ağzından topladıkları derme çatma 
bilgilerdir. Kuvvetle muhtemeldir ki, bu ilkel in
sanlar; gezginlerin kendilerine yönelttikleri soru
lara, derinliğine dikkat etmeden üstünkörü olarak 
(tevet» veya «hayır» şeklinde cevaplar vermişlerdir. 
Geriye bir de ilkelerin henüz gelişmemiş olan dü 
engelleri kalıyor, tikel kabilelerde insan gelişme
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diği için derin ve girift konuların anlamını ifade 
edecek kelimeler yoktur. Kaldı ki bu büyük ve de
rin meseleleri en gelişmiş en zengin kelime hâzi
nesine sahip lisanlarla ifâde etmek dahi çok zor
dur. Buna şunu da ilâve ediniz: İlkel kabile mensû- 
bu fertlerin verdikleri cevaplar ve onlarm verdikle
ri fikirler tümüyle klam veya aşireti temsil etmez. 
Çünkü her kişinin yorumu farklıdır. Hatta bir tek 
kişinin bUe pek çok düşünceler arasmda çelişip 
kaldığı söz konusudur. Bu kanalla toplanılan bilgi
lerin kuvvetli olmadığma en güzel delil seyyahlarm 
bizzat mevcût klanları tavsifte birbirinden farklı 
ifâdeler kullanmalan ve birbirini reddeden bilgi
ler vermeleridir (72).

Şimdi bu umumi düşünceleri bir yana bıraka
rak totemizm’in esas umdelerini incelemeye çalışa
lım:

Totemizmin savunucusu olan Durkheim di
yor ki: «Din fenomeni eski çağlarda ve ilk doğduğu 
günlere yakm zamanlarda inceleme konusu yapıl
malıdır.» Ve ardından hemen ekliyor; şüphesiz ki 
totem hayatı aile hayatından önce var olan bir ya
şantı tarzıdır. Bu yaşantı tarzmm bUinen en eski 
devirlerinin temsilcileri Orta Avusturalya kabilele-

(72) Bunun en güzel ömeği Mr. Man’dır. Mr. Man uzun 
yıllar Andaman adalarında bulunmuş ve oralardaki 
ilkel kabilelerin inanç ve geleneklerini inceleyerek 
bu konuda 1882 senesinde bir eser kaleme almış- 
tu-. Bilâhare ayın adaya gelen ve burada uzun süre 
yaşamış olan Mr. Brown da hatıralarını 1922 sene
sinde neşretmiştir ki bunun yazdıkları büyük bir kıs
mıyla Mr. Mann’m tersidir. Ve çoğunlukla onun gö
rüşlerini çürütmektedir. (Deniş Saurat, Histoire des 
Religion, 19).
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ridir. Bunun İçin din fenomenini incelerken araş
tırma ve etüde buradan başlamak gerekir.

Bu görüşteki birinci fikir her ne kadar bütünü 
îtibâriyle doğru ise de (meseleyi doğrudan doğruya 
tarihî açıdan ele alıp tamamlamak için) araştır-, 
manm sonucunu din gerçeğinin bilinmesi için ge
nel bir kaide olarak kabul etmek normal mantık 
kurallarına aykırıdır. Doğru5m söylemek gerekirse, 
insan denen varlığı, cenin halindeyken ele alıp di
ğer varlıklar gibi özel bir yapıya sahib olmadan, 
organlan teşekkül etmeden, anlama ve anlatma 
melekeleri gelişmeden, tarif ve tayin etmek doğru 
bir davranış olur mu?. Dini, insanlığın çocukluk dö
neminde henüz ne yapacağım bilmeden, idrak ka- 
pEisitesi belirginleşmeden, anlamsız girift duygu
larla tayin etmeye kalkışmak inşam ceninle tarif 
etmekten farksızdır. Nitekim bu hususta Hoffding 
son derece isabetli bir görüşle şöyle demektedir: 
«Herhangi bir varlığm oluşum esasına bakarak ha
kiki tabiatı hakkında geçerli bilgiler edinmek hiç- 
bir zaman için mümkün değildir. Çünkü o varlığın 
gelişmesi esnasmda cereyan eden değişiklik ve fark
lılık başlangıcmda en küçük bir İzine rastlamıyaca* 
ğmız bir takım özellikler ve niteliklerin belirmesi- 
slne sebep olabilir. Doğrusu herhangi bir varlığın 
hakikati ve tabiatı, ancak başlangıcmdan en son 
aldığı şekle kadar geçirdiği değişikliklerin esası bi
linerek izah edilebilir. Zaten o varlığın gerçek ta
biatı da bu gelişmeden sonra tekevvün eder (73).

Durkheim’in ikinci iddİEusı şudur: Klan haya
tı aile hayatından önceki yaşantı düzenini temsil

<73) Hoffding Philosophie dela Religim, 126.
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eden en ilkel tarihi merhaledir. Bu iddiâ da pek 
sıhhatli sayılamaz. Hattâ bazı arkeolojik kalıntılar 
ve tarihi gerçekler bunım aksini doğrular. Çünkü 
âri ve sâmî ırktan kalma arkeolojik eserler onlarm 
aile düzenine dayah toplumlar olduğunu açıkla
maktadır. Âile fertlerinin karşılıklı hak ve görev
lerle birbirine bağlandığım ve en büyük yetkinin 
—âile fertleri arasında— babaya ait olduğunu gös
termektedir. Meselâ Aristoteles’in ve Homeris’un 
çağlarmdaki yunan toplumuyla ilgili anlattıkla- 
rmdan anlaşılıyor ki Yunanlılan diğer milletler
den ayıran en önemli unsur —onlara göre— istişâ- 
rî meclislerinin olmayışı ve âile reisinin, âilesine 
ve çocuklarma hakim olmasıdır (74).

Yine Durkheim şöyle demektedir: ,Klan haya  ̂
tınm en eski mümessili Orta Avusturaljra’da yasa
yan kabilelerdir. Doğrusu bu iddiâ da eleştiri ko
nusudur. Meselâ Robert Schemîde Avustralya’da 
bizzat yaptığı derin incelemelerde adı geçen Orta 
Avustralya kabilesinin bu kıtada yaşayan kabile
lerin en yenisi ve en çok gelişmişi olduğunu belirt
mektedir. Ve Avustralya kabileleri içerisinde en es
ki kabile Güneydoğu Avustralya yerlileridir. Bu ka
bileler ise yukanda belirtilen totem düzenini bil
memektedirler. Onlann inancmda üstün tanrı aki
desi bulunmaktadır. Kaldı ki, Durkheim’in orta 
Avustralya kabileleri için çizdiği hayat tabloları 
bile fıtratın sadeliğinden uzaklaşmış bir millet 
topluluğu ile karşı karşıya bulunduğumuzu anla
mamız için yeterli delildir. Bu husus, o kabilelerde 
hâkim olan evlilik düzeni, soysop kurallan, mülki-

(74) Ali Bedevi, Hukuk Tarihi, 15.
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yet nizâmı, avlanma mevsiminin tanzimi ve öteki 
sistemlerle açıkça belirginlik kazanmaktadır. Hat.-' 
ta tek başma isim verme düzeninin bile teşekkül 
edebilmesi için uzun asırlara ihtiyaç vardır. Çün
kü klan hayatmdaki bu düzenlemeler nesiller boyu 
sürüp giden ve bir nevi ince geometrik düzenleme
leri andıran bir nizama tabidir. Klan düzeninde 
her kabile fazla değU iki ana bölüme ayrılmakta 
ve her kabilenin taşıdığı ünvân bir genel addan 
türctilmektedir. Kabilenin iki bölümünün ünvân- 
ları birbirine zıd ve karşılıklı iki nev'i teşkil et
mektedir. Bilahare her bölümün klanları farklı ün- 
vânlarla tıpkı bir ağacın dalı gibi birbirinden ayrıl- 
msJctadır. Öyle ki iki klanın bile tek bir ünvânı ta
şıdığı görülmemiştir. Bu 3mzden totemizmdeki ter- 
tib ve U5Û1Ü bilginler; dinî bir düzen olarak değil 
medenî, hukûkî, İktisâdi bir nizâm olarak kabul 
etmektedirler. (75)

Hatta Lanh, Frazer gibi araştırıcılar klan dü
zeninde hiçbir dinî unsur göremediklerini, klanlar
da ûlûhiyet fikrinin âile t&rtibindsn farklı bir şe
kilde meydana geldiğini belirtmektedir (76).

İşin garip yanı şu ki; Fransız sosyoloji ekolü
nün lideri olan Durkheim, Avustralya kabilelerin
den bir çoğunun yüce tanrı veya bir tanrı fikrine 
sahib olduklarını itiraf etmektedir. Onların, tanrı
nın güneşi, ay’ı ve yıldızları sevkeden ezelî ebedî 
bir varlık olduğuna, yıldırımı, şimşeği onun gön-

(75) H. Hubert, Introduction de Chantepie de la Sussa- 
ke, Manuel d’Histoire des Religions 39.

(76) Durkheim, Forme EMmantaires de la Vle Religiense, 
294.
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derdiğine, yağmur yağdırması için klan ferdlerinin 
ona yöneldiklerine, bitki ve hayvanları onun yarat
tığına, insanı çamurdan yapıp ona ruh üfleyerek 
dil ile anlatım kabiliyetini lütfettiğine inandıkla- 
nnı ve bu yüzden ona ibâdet etiklerini söylemek
tedir. Onlann Tanrmın ölümden sonra, insanlan 
dirilterek iyilerle kötüleri hesaba çekeceğini ve ara
larında âdil kararlar vereceğini kabul etiklerini be
lirtmektedir (77).

Ayı'ica Durkheim, bu inançların —Taylor’un 
sandığı gibi— Avrupa’dan iktibas edilmemiş oldu
ğunu belirterek misyonerler oraya varmazdan ön
ce bu kabilelerin ajmı akideye sahib oMuklarını 
ifade etmektedir. Hatta onlann bu inançlarım iba
det şeklinde dile getirdiklerini, göğe yönelip elle
rini açarak dua etiklerini belirtmektedir (78).

Durkheim bütün bunları kabul ederek, uluhi- 
yet fikrinin doğuşu konusundaki nazariyesini 
açıklarken farklı bir yöne yönelmekte ve bazı ka
bilelerin çeşitli törenlerde yaptıkları eğlence ve 
oyunlan din adı altında tajsvir etmeye çalışmak
tadır. Halbuki bu hareketlerin din ye ibadetle il
gisi yoktur. Hattâ o kabilenin arasmda mukarrer 
olan ahlâk kurallarma da aykırı anormal fiillerdir. 
İşte Durkheim bu anormal törenlere dayanarak 
bize dinin kaynağının bu törenler olduğunu anlat
maya çalışmaktadır.

Böylece Durkheim gibi bir isim okuyuculan- 
nın kafa.sını bulandırmaya ve gerçekleri tersyüz 
ederek takdim etmeye çalışmaktadır. O her şeyi ol-

(77) Ehırkheim, A.g.e., 412.
(78) Durkheim, A.g.e., 412.
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duğu gibi adlandıracağına tersine bir tutum içeri
sine girmektedir. Ona göre bir toplumda cereyan 
eden her türlü ciımet ve serserilik örneği hareket’  
lerle insanlarm her çeşit vicdanî ve ahlakî bağlar
dan Eiynidıklan ilkel davranışlar —hedefi ne olur
sa olsun— bir nevi dindir ( ). Biz burada açıkça 
bir metot hatasına düşüldüğünü ve bu hatayı biz
zat ekolün kurucusunun işlediğini belirtmek isti
yoruz. Durkheim’in koyduğu kural uyarınca bir 
toplumun tabii durumunu tayin için, sözü edilen 
davranışlar o topluma mensup fertlerin çoğunlu
ğu tarafından ve her zaman işlenen davramşlar ol
mak gerekir (79),

Dinin, toplumlarm fıtrî hayatmm tümüne hâ
kim olduğu oybirliğiyle kabul edildiğ’ne göre, din 
fenomeninin bu toplumlarm nâdir halleri üzerinde 
araştırılmaya çalışılması yukardaki kuralı çok çir
kin ve bayağı şekUde çiğnemek anlamma gelmez 
mi? Nâdir vukûbulan haller; toplumun genel ha
yatmm akışında her zaman tekerrür etmeyen is- 
tisnâı durumlardır. Bizim bu istisnai görünüm
lere göre hüküm verip bunun ötesindeki inanç ve 
ibâdetleri, ahlâk ve gelenekleri unutmamız, top
lumsal yapıyı sağlayan faktörü ihmâl etmemiz ne 
derece akıl ve mantığa uygun olur? Durkeim, top
lumun tabiî hayatmda, birbirinden farklı iki ren
gi ayırd etmemizi isterken ne kadar isâbetli bir 
davranış yapmışsa, bir toplumun anormal ve müs
tesna hallerini genel geçer kâide haline get irmek-

(79) Bkz. E. Durkheim. Les R^gles de la Mithode Socio- 
logique. III, 69-70, Bu konuda bkz. Durheim, «Sos
yolojik Metodun Prensipleri», s. 69-70.
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ie de onun tam tersine bir tutum takip etmiştir. 
Din dışı bir davranışı din gerçeğinin temeli diye 
gösterirken çok kötü bir yol izlemiştir.

Halbuki Durkheim’in toplumun aşırı davranış- 
lannı gerçek bir yoruma kavuşturma konusunda 
sıkmtıya girmesi söz konusu değildir. Eğer bu anor
mal davranışlan sosyal ve ahlâkî düzenin içerisine 
yerleştirmiş olsaydı, rahatlıkla gerçekçi bir yoruma 
varmış olurdu. Çünkü totemizmin hâkim olduğu 
klanlarda, cinsler arasmda tam bir ayınm vardır 
İki cinsten birisi ötekinin hiçbir şeyini bilmemek 
zorundadır. Hattâ ksıdmın sünnet olan çocuğunun 
kanını bile görmemesi gerekir. Keza o toplumda ço
cuk erkeklerle ilgili işlerden bülûğ çağına kadar 
uzak durmak zorundadır. Ancak bülûğ çağma erin
ce cinsler arası ilişki konusunun farkma varır ve 
özellikle sünnet töreninde bunu daha iyi hisseder. 
Çünkü klanlarda sünnet töreni için çok büyük tö
renler tertîb edilir. Tıpkı bizim doğuda yapılan 
törenler gibi. Ancak Avusturalya yerlilerinde bu 
törenler çok genişlemiş, bir nevi yetişkin çocukları; 
gelecekteki hayata hazırlama safhası olarak kabul 
edilmiştir. Sünnet törenleriyle çocuğa şunu hatır
latırlar, Sünnet, toplumun varlığına inandığı ve 
atalann koyduğu bir kaidedir. Biz bu törenlerde 
cereyan eden hareketleri ve davranışları inceden 
inceye tetkik edecek olursak, görürüz ki hepsi de 
ojmn ve eğlence mihveri etrafmda dönüp dolaş
maktadır, Mevsimden mevsime yapılan bu 03run 
ve eğlencelerle ilkelerdeki tabii hayatm ciddiyeti 
ve kudsiyeti arasmda çok büyük farklar vardır. Öy
leyse bize bu oyun ve eğlence şenliklerinin dinlerin 
kutsal mihrabı diye tanıtılması çok komik bir dav
ranıştır. Ne garibdir ki, Durkheim gibi bir filozof
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kutsallığın ölçüsü olarak, bu kaideleri çlğnememe- 
yi kabul etmekte ve işlenen yasaklan veya ruhsatı 
dinin özü diye takdim etmeye çalışmaktadır. O 
bunlarla güya din gerçeğini yakaladığmı iddia et
mektedir.

Biz şimdi diyalektik olarak yukarda tartıştı
ğımız konularm hepsini var sayıyoruz. Ve tartış
maya yeni bir boyut getirmek istiyoruz.

Seyyahlarm ve gezginlerin anlattıklannı tam 
olarak doğru kabul edelim, biribiriyle çelişen fark
lı görüşleri çelişkisiz sayarak olayları doğru yo- 
rumladıklarmı farzedelün ve genel anlamda din 
fikrinin doğuşunu öğrenebilmek için ilkel dinleri 
ölçü almayı uygun görelim. Klan’m ilkel hayatı 
temsil ettiğini ve Avusturalya içlerindeki hayat 
tarzmın klan hayatmın en ilkel şekli olduğımu 
gerçek sayalım, totemizmi dini bir nizam kabul 
ederek bütün bu totemist düzende yapılan eğlen
ce ve ayinleri dini törenler olarak değerlendire
lim... Evet, bütün bunları doğru olarak kabul et
sek bile acaba bunların bizi istenen neticeye götü
rebileceğini söylememiz mümkün olur mu? Yani 
dinin bütünü itibâriyle sosyal bir düzen olduğunu 
ve onun toplum tarafından yaratılmış bir sistem 
olduğunu iddia etmemize imkân verir mi? Biz yu
karıda doğru saydığımız öncüllerle varılacak bu 
neticeler arasmda büyük uçurumların bulunduğu
nu görmekteyiz. Böyle bir analojinin bizi dar ön
cüllerden geniş ve parlak tezlere 'doğru götürdü
ğünü göreceğiz. İsterseniz bu hususu Fransız sos
yoloji ekolünün en büyük liderlerinden birisinin 
dilinden dinleyelim, adını aşağıda zikredeceğimiz 
bu zat Dinler Tarihi adlı kitabınm önsözünde şöy
le demektedir:
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(fŞüphesiz ki, dinî tezahürlerin toplum tara
fından meydana getirildiğini, toplumlara göre de
ğişiklik arzettiğini söylemek bu fenomenlerin ger
çekten toplum tarafmdan ortaya çıkanldığını is
pat etmek için yeterli olamaz. Ekonomik kaideler
le hukûkî prensiplerde olduğu gibi sosyal fenomen
lerin de toplam fertlerinin dışmda bağımsız bir 
varlığı vardır. Bu hususta fertlerin çabası ancak 
onu farkına varmadan veya farkına vararsık birta
kım düzenlemelere ve değiştinnelere tevessülden 
ibaret kalır ve bunun ötesine geçemez. Şu halde di
nî fenomenler bu mânada sosyal fenomenler mi
dir? Şüphesiz ki, bir yanıyla bunlann sosyal feno
menler olduğu görülmektedir. Özellikle nizam ve 
pratik ibâdetler böyledir. Çünkü onlarm sâbit ku
ralları vardır ve fertlerin irâde ve görüşüne rağ
men nesiller boyu sürer gelir.

Ancak toplumlar tarafmdan devam ettirilen 
bu unsurlar dinin özünü ifâde ederler mi? Bunlar 
din fenomeninin en büyük, en eski ve en şümûllü 
tezahürleri midir? İlkel veya eski dinleri değerlen
dirmekle yetinerek, bu soruya cevap vermek çoğu 
kez bizi aldatır. Çünkü bu eski ve ilkel dinlerin biz
den uzaJs olmaları gözümüzcle fertler arası farklı
lıkları siler ve onu kitle halinde topluma maleder. 
Fakat din fenomenini bizzat gözlediğimiz ve fert
lerin bir noktaya kadar gönülden inandıklan dinle
re baktığımız zaman tabiatıyla görürüz ki din bü
yük bir kı&mıyla fertlerin kendi icadıdır (80).

(80) Henri Hubert, introduction a la Traduction de Chan- 
teDİe de la Sussake, Manuel Histoire des Religions, 
26-30.

183



Böylece totemizmin taraftarlan kuruculanna 
karşı çıkarak bu görüşü genelleştirme yerine bö- 
lümleştirme gereğini duymuşlardır. Eğer dinin 
âyin ve ibadetlerini yâni yüzeysel tarafını toplum
sal zorunluluklarm ürünü olduğu ve onlann oluş* 
masmda ferdin kendi iradesinin rolü olmadığı 
için sosyal bir fenomen olarak kabul edecek olsak 
bile, dinin en büyük kısmmm —inanç ve düşünce 
kısımlarmm-— ferdler tarafından oldum olasıya 
kabul edildiğini var saymak tabiatı itibariyle im
kânsız olurdu. Çünkü ferdin bu inanç ve düşünce
leri, kendi içgüdüsü ve duygulanımı olmadan be
nimsemeyi, yani kendisine toplum tarafmdan em
poze edilmesi mümkün değildir.

Konujm derinliğine araştırmış olsaydık, gö
rürdük ki, dinin zahiri ayin ve ibadetlerindeki sos
yal zorlamalar ancak istikrar kazanmış dinlerde 
söz konusu olabilir. Halbuki bu bizim araştırmamı- 
zm ve etüdümüzün dışmda kalan bir konudur. 
Çünkü bizim konumuz dinin doğuşu ve gelişmesi
dir, yoksa dinin mensuplarına karşı uyguladığı 
metotlar değildir. Hiç duyulmuş mudur ki bir din 
yeni kurulsun, yeni prensipler getirsin ve alışılma
mış ibadetlere davet etsin de toplum fertleri bu 
inançian kabullenmeye zorlansın. Toplum yeni bir 
dini hemen kabullenecek midir, yoksa onun önde
rine karşı katı ve sert bir tutum mu takip edecek
tir? Tarih ye olaylar dile gelsin, tecrübeler haykır
sın ve naı^riyelerini tarihe ve tecrübelere dayan- 
dırdı];larmı sananlar onların konuştuklarını duy
sunlar.

Ne yazık ki, Durkheim bu garip tavnnı takın
makla kalmayıp daha büyük garipliklere girişiyor. 
Şöyle ki, dinin ahlâkî bir zaruret olduğunu, konu
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su ve hedefi ne olursa olsun inanç ve ibâdetler şek
linde fertlere empoze edildiğini söylemekle yetin
miyor, inanç ve ibâdetin ana hedefinin toplumun 
kendisi oldu^nu söylemeye yelteniyor. Ona göre 
din şuûru ferdin ruhunda toplumun verdiği şek
lin otomatik bir intibâmdan ibarettir. Toplum 
din duygusunu kudsiyyet hâleleriyle çevrili olarak 
ferdin şuûruna resmetmektedir Bunun için tann 
düşüncesi ve tannnm egemenlik smırlan toplum
dan topluma değişmekte ve bölgeden bölgeye dara
lıp genişlemektedir. Klanlar kabilelere, kabileler 
topluluklara, topluluklar milletlere doğru geliştik
çe tedricen tann fikri de gelişmekte ve neticede her 
milletin kendine hâs bir tannsı olmaktadır (81).

Öyleyse Durkheim, «en bilyüky», <<göklerin ve 
yerin yaratıcısın olan yüce tann tasavvurunun ne
reden geldiğini ve hangi toplum tarafmdan orta
ya atıldığını söylesin. En ilkel kavimlerde bile «yü
ce», «eşi ve benzeri görülmeyenr» tann fikrinin o 
toplumda rastlananlarm tersine nasıl gelişip boy 
saldığını anlatsın. Çünkü tüm insanlıkla hatta tüm 
tabiatla bu yüce tann düşüncesi arasmda ne top
lum, ne de hayâl tarafından doldurulması müm
kün olmayan büjöik btr boşluk vardır.

Biz yine Durkheim ekolünden bir başka düşü
nürün itirafiyle bu konuyu bitirmek istiyoruz. 
«Dinin sosyal mahiyeti, üzerinde kesin bir delil 
getirmek mümkün olmayan bir şeydir.» (82)

Biz toplumun dinler konusımdaki tesirini tüm
den tüme inkâr etmiyoruz. Şüphesiz ki dil gibi, dü-

(81) EKırkheim, A.g.e., 412.
(82) Henri Hubert. A.g.e., 27.
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çünce üslubu gibi, muamele tarzı gibi ve diğer sos
yal gerçekler gibi din de cemiyetin hayatiyetinin 
ana damarı ve temeli durumundadır. Hatta toplu
mun en kuvvetli unsurunu teşkil eder. Bu değer
lerin bekçisinin toplum olduğunu ve gelecek ne
sillere aktancısınm geçmi§ nesiller olduğunu in
kâr edecek kimse çıkmaz. Ancak bizim konumuz 
dinlerin muhafazası ve devamı değil, dinlerin ye
niden doğuşu ve tekevvünüdür. Kaldı ki biz top
lumun dinlerin doğuşu ve gelişmesinde hazırlık hu
susunda büyük etkileri olduğunu inkâr etmiyoruz. 
Çünkü milletler eski ile yeninin' aydınlık noktasm- 
da bulunduğu zaman tarihin o belirli anlarmda 
yeni dini kabul veya red ederek kendi dinin akı- 
§mı değiştirme gücüne sahiptirler. Şüphesiz ki ken
di milletinin imkân ve kabiliyetlerini hesaba kat
mayan bir din önderi tohumunu çorak bir araziye 
serpen bir çiftçiden farksızdır. Çünkü tohum bir 
çorak arazide yeşerip boy salamaz, yahut da has- 
tasma midesinin götürmediği yemekleri veren 
doktor gibidir. Hasta yedimi yemekleri kısa bir za
man sonra geri çıkaracak ve hiçbir fayda göremi- 
yecektir.

Bütün bunlara rağmen dini, tc.plum yapısının 
yarattığı ve meydana getirdiğini söylemek müm
kün müdür? Eğer midenin yemeği vücuda getir
diğini, gözün ışığı meydana getirdiğini, hastalığm 
ilâcını ortaya çıkardığını söylemek doğru İse bu
nu söylemek de doğrudur. Elbettekl bunlar arasm- 
da bir takım' zorunlu şartlar vardır, ama mantıkçı
ların dediği gibi buradaki şartlar tam değildir. Mu
hakkak ki doktorla hasta, verenle alan, edenle edi
len arasında karşılıklı bir yardımlaşma ve destek 
şarttır. Eğer milletlerin liderlerini yarattığını söy
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lemeK doğru olursa, aynı şekilde ve daha doğru 
bir yolla liderlerin de milletlerini yarattığını söy
lemek gerekir. Millet liderini normal bir doğumla 
doğurur ve ona liderlik ortamını hazırlar. Lider de 
bundan sonra toplumunu ruhî, askerî, siyâsî veya 
teknik bakımdan yeni bir doğuma hazırlar. Millet 
bu toprağa tohumunu eker, sular ve büyütür. Li
der aracı harekete geçirir ve yönetir, onun gidece
ği yolu tayîn eder. Çoğu kerre hedefi tayın eden 
ve aydınlatan liderin kendisidir. Çünkü milletin ih
tiyaçları genellikle karmaşık ve girifttir. Beklenen 
anm adamı çıkmcaya kadar toplum bekler. Lidar 
geldiğinde toplumun ihtiyaçlarmı tayîn ederek 
gerçekleşmesini sağlayacak yolları belirlemeye ça
lışır. Aldığı kararlarm kesin ve isabetli olmasmı, 
hedefe ulaşmasını temîn eder. Bu lider ile birlikte, 
toplum zafer kazanır. Fetihlerin anahtarını onun 
eline teslim ederse rüştünü isbat etmiş ve kendi
sine yeni ve güçlü bir şeref sayfası açmış olur. 
Ama toplum farklı yollara tölünür, liderler değişik 
görüşlü olursa ve toplumun tercîhi tebeyyün et
mez, yaptığı tercîh yanlış olursa, yahut toplum 
gerçek liderini ihmâl eder veya ölüme terkederse
o zaman da toplum, kendi felâketinin yolunu tut
muş, bilmeden hayat yerine intihan tercîh etmiş 
olur.

Görülüyor ki, ferdlerin toplumun dini inançla
rı üzerindeki etkisini inkâr etmek ne kadar yanlış 
ise, toplumun dinler ve sistemler üzerindeki etkisi
ni inkâr etmek de öylesine yanlıştır. Benim en çok 
korktuğum şey; abartma ve aşırılıktır. Komple bir 
gerçeğin toplumla alâkalı cephesini sivriltip, ferd- 
leri tembelliğe sevkeden ve herşeyi cemiyetten 
bekleyen asalaklar durumuna düşüren bir toplum-
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cvıluğa karşıyım. Dahilerin gelişmesini sağlayan ve 
toplumu, ileriye, hep ileriye götüren hamasî des
tanları yazduracak ferdlerin yetişmesini engelleye
cek, her şeyi bilinmez bir kurtarıcıdan bekleyerek 
avunan toplumculuğa taraftar değilim.

Sistemci Görüş Veya Vahiy Nizamı

Şimdiye kadar anlattığımız görüşlerin hepsi; 
insanoğlunun- kendiliğinden veya beşeri faktör
lerle tann inancma ulaştığım kabul etmektedirler. 
Bu faktörler gerek ferdi düşünce ve teemmüller ne
vinden olsun, gerek şuursuz sosyal zaruret ve tees
sürler türünden olsun farksızdır. İşte bütün bu gö
rüşlere karşı olan sistemci görüş dinlerin insanlar 
tarafmdan ortaya atılmadığını, tnsanlann dine 
ulaşmadığmı, aksine dinin insanlara indirildiğini 
kabul eder. Bu görüş insanlarm rablerini akim ışı
ğıyla değil, vahyin aydınlığıyla tanıdıklarını kabul 
eder.

Avrupa’nm orta çağlar boyunca kabul ettiği 
tarih bilginlerinin benimsediği ve günümüzde de 
batılı din adamlannm inandığı görüş bu sistemci 
(tâlimi) görüştür. Bu görüşün müsbet yanlannı 
ve doğruluğunu semavî kitaplarda bulmaktayız. 
Semavî kitaplarda belirtilir ki; yüce Allah insan* 
lığm atası Ademi yaratmca ona ikramda bulun
muş ve eşyanm hakikatini kendisine öğretmiştir. 
Bu öğrettiği gerçekler arasında Allahm; göklerin, 
yerin ve ikisi arasmda bulunan varlıklann rabbı, 
canhiann yaratıcısı ve nzık vericisi olduğu da yer 
alır. Binaenaleyh O Mevla’ya ibadet ve itaat gere
kir. Bir süre sonra insanlar getirildikleri gibi geri 
götürülerek hesaba çekileceklerdir. Yüce Allah da
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ha sonra insanlığın atası Ademe bu gerçeklerin bil
gisini soyuna miras bırakmasmı emretmiş ve o da 
emri yerine getirmiş. İşte bugünkü inançlar ve din
ler insanlığa ilk insan olan Hz. Âdem’in mirasıdır. 
Evet, insanlarm tümü bu kutsal vazifeyi yerine ge
tirecek kapasitede değildiler. Hattâ çoğtmiuğu sa
pıklık ve şirk bataklığma düşmüştü. Ne var ki, bu 
yüce prensip sahibi Allah (C.C.) eserini insanlar 
arasmdan tümüyle kaldırmamış bu yüzden de tan- 
n  ve tanrıya kulluk fikri bütün toplumlarda de
vam edip gelmiştir. Semavî lütuf sayesinde bu ru
hî talimler ilk insanla birlikte durup kalmamış, 
uzun veya kısa dönemlerle birlikte o talimleri ye
nileyen insajılar milletlerin arasmda belirivermiş- 
1er. Ve vahiy diliyle Allah elçileri insanlığa bu geç
miş vakalan anlatmışlardır. Bugünkü büyük din
lerin kitapları tümüyle bu semavî kaynağa izafe 
edilir.

Birleştirici Görüş Veya İslâm

Şimdiye kadar sizi inanç esaslarmın doğuşu ve 
kaynağı konusunda farklı yollardan götürerek de
ğişik görüşleri gösterdik, şimdi ise size şümullü bir 
görüş sunmak ve konuyu kuşatıcı olarak ele alıp 
muhtelif görüşler arasmda uyum sağlayan birleş
tirici görüşü ortaya sermek istiyoruz. Bu birleştir
me işleminde bizim tutacağımız yol her görüşün 
müsbet tarafmı benimsemek olacaktır, Müsbet ta- 
rafmı alıp menfi taraîmı reddedince ihtilâflar an
laşmaya, ayrılıklar birleşmeye başlar.

Kaçmılması ve tartışüması mümkün olmayan 
bir gerçek var ki, o da şudur: Tann inancı, çeşitli 
felsefi sistemler ve peygamberlik müesseseleriyle

189



belirtilen, kesin delilleri iç ve dış âlemde yığınlarca 
mevcûd olan, nıhî âmilleri akıllarda ve vicdânlar- 
da temerküz etmiş olan bir gerçektir. Ne var ki, in
sanlar bu sayısız delillerin hepsini kavramak ve ik
na olmak için alıcı cihâzlarmı uyarma konusunda 
müsâvî değildirler. Bazıları içe dönüktür ve dış 
uyarıcılardan çok iç uyarıcılarm etkisi altmda ka
lır. Bir başka grup insan ise bunun tersinedir. 
Dış fenomenlerin, etkisi altmda kalanlardan kimisi 
gördüğü manzaraların güzelliği ve azameti karşı- 
smda kendinden geçer. Kiminin de korku ve dehşet 
halleri karşısmda hissiyâti kabarır. Kimi insan olay
ların psikolojik cephesi üzerinde dikkatle durur
ken, kimileri de maddî evreni ilgilendiren cephe
leri üzerinde durur. İçedönük kişilerden kimi ken
di vicdanının sesini dinlerken kimi de hislerinin 
ve sempatilerinin esîri olur. Böylece kimi insan 
ân! bir bakış, bir göz kırpma ile uyanırken kimisi 
de katı bir darbe ve şiddetli bir sarsmtı ile kendine 
gelir. Kimilerinin inancı birçok faktörlerin üstüs- 
te yığılmalarıyla tekerrür ederken kimileri de yı- 
ğinlarca delili gördüğü halde anlamaz ve gafil 
olur. Deliller açıktan açığa gözler önüne serilme
dikçe veya yüksek sesle telkin edilmedikçe inanç 
uyarılarına karşı hassâsiyetlerini sürdüremezler. 
Yukarda görüşlerini sergilediğimiz bilgin ve araş
tırmacılar sa.dece birer ferttirler. Her birinin mes’e- 
leye bakış açısında kendi özel mîzâcı ve tabiatı et
kili olmaktadır ve her biri kendi inançları doğrul
tusunda bir yol takip etmektedir. Binaenaleyh her 
birinin kendi inandığı noktaları daha çok uyanldı- 
ğı noktalardan seçmesi, daha çok alışık olduğu ve 
kend'sini daha fazla etkilemiş olan unsurlardan 
almış olması ve bunun üzerine fikir sistemini ku
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rarak bilahare öteki delilleri getirmesi gayet tabiî
dir. Bunun için kimileri inanç sistemini düşün- 
Şündükleri ve gözledikleri tabiat sahnelerinden 
alırlarken, kimileri de ruhlar âlemindeki tecrübe
lerinin mahsûlü olan b'r inanç sistemi kurmaya 
çalışmışlardır. Üçüncü bir grup alışkan olduğu 
günlük hayatın ruhî tecrübelerinden din duyg^usu- 
nu alırken, dördüncü grup bazı aklî prensiplerin 
tahlilinden almıştır. Beşinciler ahlâk kanunların
dan inanç sistemlerini elde ederken, altmcı grup 
bu yüce gerçekleri dinî talîm ve prensipler kana
lıyla öğrenebilmişt'r. Hülâsa saydığımız yollarm 
tümü hedefe götürücü yollardır. Fakat jmkarda 
görüşlerini serdettiğimiz bu düşünürler izledikleri 
yolda yanılmaktadırlar.Onlar kendi yollarının dı
şındaki yollan unutmuşlar ve öncelik’e kendi gö
rüşleri doğrultusunda deliller getirerek bunu her- 
şeyin ölçüsü haline sokm.aya çalışmışlardır. Hal
buki her araştırıcı kendi önüne konulan verilerin 
netîcor.i üzerinde dikkatle durmuş olsaydı görürdü 
ki; kendinin tuttuğu yol ve takip ettiği metcd, ken
di inancının doğduğu ortamın mahsûlüdür. Ne var 
ki onlar toplayıcı ve birleştirici bir görüş ortaya 
koyacaklarına her biri bu kendi nisbî gerçeklerini 
mutlak gerçekler olarak kabul ve tanzîm etmişler
dir. îste ihtilâf ve ayrılığın çıkış noktası burasıdır.

Eğer biz bu mes’elede mücerred gerçeği araş
tıracak o’ursak bunun iki noktada toplandığını gö
rürüz:

a) Tanrının varlığına delâlet eden belgeler bü
tün eşyaya yığınlar halinde serpiştirilmiş bulun
maktadır.

b) Her topluluk bu belgelerden bir kısmmı 
ötekinden öne alarak ayn bir yol izlemiştir.
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İşte iç içe olan bu iki gerçeği Kur’an-ı Kerîm 
açık şekilde beyan ederek birinci metodu şöyle 
dile getirmektedir:

«Muhakkak ki, göklerde ve yerde mü’minler 
için âyetler vardır. Ve sizin yaratılmanızda, yer
yüzüne dağılan canlılarda kesin olarak inanan top
luluklar için ayetler vardır. Gece ve gündüzün de
ğişmesinde ve Allahın gökten indirmiş olduğu n- 
zıkla ölümünden sonra toprağı geri diriltmesinde, 
rüzgârları değiştirmesinde akülarmı işleten toplu
luklar için ayetler vardır İşte bunlar Allahm ayet
leridir. Onlan sana hak ile okuyoruz. Artık Allah’
tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanır
lar?» (83).

«Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayet
ler vardır, kendi nefislerinizde de. Hâlâ görmez mi
siniz?)) (84).

«Onun hak olduğunu anlaymcaya kadar ayet
lerimizi onlara hem dış dünyada hem de kendi iç
lerinde göstereceğiz. Rabbımın her şeye şahit ol
ması yetmez mi?» (85).

îkinci metodu da jmce Allah Kur’an-ı Kerîm’- 
inde şöyle anlatır:

«Elinin önündekini tasdik ederek ve ona şahit 
olaraJc sana da kitabı hak ile indirdik. Aralannda 
Allahın indirdiği ile hükmet. Sana hak gelmişken 
onlarm heveslerine uyma. Sizden her biriniz için 
bir yol, b'r şeriat kıldık. Şayet Allah dileseydi sizi 
tek bir ümmet yapardı. I,akin sizi verdiği île dene
mek istedi Öyleyse hayırda yanşm.» (Maide 48)

(83) Oâsiye, 4̂ 5.
(84) Zâriyât. 20-21.
(85) Fussilet, 53.
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uHerkesin bir yönü vardır, oraya döner. Öy
leyse siz hayırlı işlerde biri/irinizle yatılın. Nere
de bulunursanız bulunun Allah hepinizi birden ge- 
tirir.r» (Bakara 148)

v.Kiltredenlcr derler ki, ona Rabbinden bir âyet 
indirilmeli değil miydi? Sen ancak uyarıcısın ve 
her kavmin bir yol göstericisi vardır.y> (Rad: 7)

İnsanların birbirini ikna için bu farklı vasıta
lara başvurmalarından dolayı Kur’an-ı Kerîm’in 
insanları Allah’a davet metodu da farklı olmuştur. 
Kur’an-ı Kerîm’de çok beligâne âyetler zikredilmiş 
ve anlatılmıştır. Öyle ki, Kur’an’m Allah inancma 
davet için takip ettiği metodu araştıranlar onun 
bu meseleyi etraflıca ihata ve mezkûr görüşlerin 
mesnedi olan arzulan tatmin ettiğini, hattâ yukan- 
daki görüşlere daha yeni unsurlar eklediğini görür
ler ki, sözü edilen araştırıcılar bu noktalardan hiç
birisini farketmemişlerdir.

Eğer bu hususu incelemek isterseniz işte size 
Kur’an-ı Kerîm’in takip ettiği metod üzerinde ba
zı Örnekler;

I — İlkin zikrettiğimiz tabîatçı metoda dair 
Kur’an-ı Kerîm’de şu âyetlere rastlamr;

«Üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı ?Onu nâ  
sü bina etmiş ve nasıl donatmışız. Onda hiç bir 
çatlak da yoktur.'»

«Yeryüzünü de döşedik ve ona sûUt dağlar 
koyduk. Oraâ.a her türden güzel güzel bitkiler ye- 
tiştirdik.y*

«Allah’a yönelen her kula öğüt ve ibret olmak 
üzere...T»
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liGökten bereketli bir su indirdik. Onunla bah
çe li ve biçilecek taneler bitirdik.» (86)

aO’dur gökten su indirmiş olan. Onunla her 
bitkiyi bitirdik. Ondan yeşillikler çıkardık. Ondan 
yığın yığın taneler; hurmaların tomurcuklarından 
sarkan salkımlar, birbirine hem benzeyen, hem 
benzemeyen üzümlerden, zeytinlerden ve nardan 
bahçeler yapıp çıkarıyoruz. Meyvesine bir meyve 
verdikleri zaman, bir de olgunLaştıklan vakit ba
kın. Şüphesiz ki, bunlarda iman eden bir kmm için 
âyetler va rd ır .(87).

<(Muhakkak ki, Allah taneyi ve çekirdeği ya
randır, Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çı
karandır. İşte Allah bvdur. Nasıl olup da yüz çe- 
v!:riyorsunuz?y>.

nSabahı yanp çıkamndır. Geceyi bir sükûn, 
güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılmıştır. İşte bu 
Aziz, Âlim olanın takdirid'r.» (88)

«De ki: iiŞayet Allah geceyi kıyamete kadar 
üzerinize uzatsaydı, Allah’tan başka size ışık geti
recek tann kimdir? Söyler misiniz? Hâlâ dinlemez 
misin̂ z?rt.

«De ki: «Şayet AUah gündüzü; kıyamet günür 
ne kadar mütemadiyen uzatsaydı size içinde dinle
neceğiniz bir geceyi getirecek Allah’tan başka tan
rı kimd'r? Haber verin bana. Hâlâ görmeyecek mi- 
sin 'z?» (89).

(86) Kâf, 6-9.
(87) En’âm, 99.
(88) En’âm, 95-96.
(89) Kasas, 71-72.
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Kur’an-1 Kerim bü konuya yeni bir unsur ek
lemektedir. O da insanm sebeplerini bilemediği, 
amillerine hakim olamadığı ve zuhurundan önce 
öğrenemediği benzer vakalar arasmdaki küçük 
farklıhklardır. William James’in de dediği gibi bu 
farklar derin atomik hallerle alâkalıdır. Hiçbir 
plan ve kurala bağlı kalmaz. Ve normal toplum 
şartlarmdan hiç birisine uymaz. Aksine mümkün 
olan her toplum şartlannda görülür. îşte toplum- 
larm ve zahirî tabiat farklarının birleşmesinden 
doğan bu fevkalâde ayrılık ibret konusu olarak 
Kur’an-ı Kerîm tarafmdan dikkat çekici bir tarz
da ele alınmaktadır:

nO’dur yeri düzleyen ve orada dağlar, nehirler 
var eden, her türlfi Tnahsiüden çift çift yetiştiren 
ve gündüzü geceyle bürüyen. Şüphesiz ki bunlar
da düşünen kimseler için ibretler vardır.y>

•^Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçala
rı, tek ve çok köklü üzüm bağlan, ekinler ve (ça
tallı çatalsız) hurma ağaçları vardır. Hepsi de ay
nı su ile sulanır. Ama lezzetçe onlaırt birbirinden 
ayn kılmışızdır. Şüphesiz ki, bunlarda düşünenler 
için ibretler vardır.yy (90).

»Görmez misin ki, Allah gökten bir su indir
miştir. Onunla biz türlü türlü renkte mahsûller 
çıkarmışızdır. Dağlardan da beyaz, kırmızı, siyah 
ve türlü renkte yollar varetmişizdir.r>

nlnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da 
böyle türlü türlü renktedirler. Allah’tan bilgin kul

(90) Ra’d, 34,
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lan korkar. Muhakkak ki Allah, Azizdir, Gafûr- 
dur.y> (91)

Kur’an-ı Kerîm bilginleri hayrete düşüren 
hayat mucizesi ve tekevvünü konusu üzerinde faz
lasıyla durur, meselâ bu meyânda şöyle der;

ifNasıl oluyor da Allah’ı inkar ediyorsunuz? 
Hattmki sîz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldü
rür, sonra tekrar diriltir. En sonunda yalnız cyna 
döndürüleceksiniz.(92).

«Allah'ın rahmetinin 'belirtilerine hir baksa
na. Toprağı öldükten sonra nasü diriltiyor? İşte
o bütün ölüleri de muhakkak diriltecek. O her şe
ye kadirdir.» (93).

Bu ayetler genellikle naturalist görüşün birin
ci kısmı ile alâkalı, İkinci kısmı ile alâkalı olarak 
da bir çok ayete rastlamak mümkündür. îşte bun
lardan bazıları:

«O’dur size şimşeği gösteren, korku ve ümi
de düşürmek için ve yağmur yüklü bulutlan mey
dana getiren.»

«Gök gürlemesi hamd ile, melekler de O’nu 
korkuyla tesbüı eder. Onlar son derece kuvvetli 
olan Allah hakkmda tartışırken yıldırımları gön
derir de onlarla dilediğini çarpar.» (94)

«Sizi topraktan yaratmış olması O’nun ayetle- 
rindendir. Sonra hemen birer insan olup yeryüzü
ne yayılırsmız.»

(91) Fâtır, 27-28.
(92) Bakara, 28.
(93) Rûm, 50,
(94) Ra’d, 12-13.
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«îçinde kendileri ile huzura kavuşacağınız eş
ler yaratıp aranızda sevgi ve esirgeme var etmesi 
de onun âyetlerindendir. Şüphesiz ki, bunlarda dü
şünen kavim için ayetler vardır.»

«Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve 
renklerinizin deği^k olması da O'nun ayetlerinden- 
dır. Şüphesiz ki, bımda da düşünenler için ayetler 
vardıı*.»

«Geceleyin ujoımanız, gündüz ve lütfundan n- 
zık aramanız O’nun âyetlerindendir. Bunlarda din
leyen kavim için ayetler vardu:.»

«Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, 
gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeri 
diriltmesi de O’nım âyetlerindendir. Bunlarda dü
şünen bir kavim için ayetler vardır.

«Göğün ve yerin O’nun emri ile ayakta dur
ması da yine O’nun âyetlerindendir. Sonra sizi bir 
çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz.

«Göklerde ve yerlerde olanlar O’nundur. Hep
si ona boyun eğer.» (95)

«Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmez misiniz?»
«Söyleyin öyleyse, dökmekte olduğvmuz meni 

nedir?
«Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan 

biz mi5̂ z?»
Kur’an-ı Kerim sadece fiilen vuku bulan, kor

kunç olaylara temas etmekle yetinmemekte, gel
mesi muhtemel olaylarla korkutmayı da buna ila
ve etmektedir:

«Ka^balarm halkı kendileri geceleyin uyur-

(95) Rûm, 20-26.
(96) Vakıa, 57-60.
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larken azabımızm onlara gelip çatmasından emin 
mi oldu?»

«Yoksa kasabalarm halkı kendileri güpegün
düz o}nıarlarken azabımızın onlara gelip çatma- 
smdan emin mi oldular?» (97)

«Allah O’dur ki, bulutlan yürüten rüzgârlar 
göndermiştir. Biz onu ölü b'r memlekete sürüp 
onunla toprağı ölümden sonra diriltiriz. İşte ölüm
den som’a dirilip de böyledir.» (98)

II ~  Ruhçu göirüşün öne sürdüğü hususlar 
da Kur’an-ı Kerîm’de pek çok kere bahis mevzuu 
edilir ruhun bedenden ayrı olduğu ve canlılıkla il
gisi, bedenin ölümünden sonra ruhun berzah âle
minde bekası ve ölü ruhlarının dünya işleri ile alâ
kası konusunda bİ2â aydmlatacak ı>ek çok âyeti ce- 
lîlelcr vardır;

ttOdur, geceleyin sizi kendinizden geçiren Gün
düzün de ne yapUğımsı bilir. Sonra £isi tekrar kal
dırır. Tâ ki, thelirlî Mr ecelin hükmü icrâ edilsin. 
Sonra O'nadır ŝ z n dönüşünüz. Sonra sise haber 
verecektir, ne yapar olduğunuzu. »̂ (99)

(iAlkch ölüm anında, ruhları alır. Ölmeyenin ise 
uykusunda. Ölmelerine hükmettiği kimselcrinin- 
kîni tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar salı
verir. Doğrusu bunda dü^nen kimseler iç'n âyet
ler vardır.y> (100),

«Allah’ın keremiyle kendilerine verdiklerinden 
sevinçli olarak arkalarından henüz kendilerine ka-

f97) A’râf, 97-98,
(98) Fâür, 9.
(99) En’âm, 60.
(100) Zümer, 42.
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tılmayanlara <.iKendilerfne korku olmadığını ve 
üzMmeyeceklerinhi müjdelemek isterler.y> (101), 

Ayrıca Kur’an-ı Kerîm bir çok yerde insanın 
yaşadığı kâinâttan ayrı, bağımsız ruhlarm bulun
duğunu ve bu ruh’arın insanlarm yaşadığı dünya
nın işiyle alâkadar olduklarmı, Allah’m onları dün
ya ahvâlinin tedbirinde insanların emrine musah- 
har kıldığını, bazê n zafer ve destek ile bazen başka 
şekUde bu görevleri ifâ ettiklerini belirtT. Bu me- 
j^ânda Cin, Enbiyâ, Nemi, ve Sebe’ sûrelerinde
ki cinlerle alâkalı kıssaları, Melaike, Fâtır, AM 
İmrân, En’âm ve Enfâl sûresindeki meleklerle ilg'ili 
haberleri okuyabilirsiniz.

III — Kur’an-ı Kerîm ps.'kolojik görüş ile a'â- 
kah bir çok husûslara işaret etmektedir. Özell'k- 
le insan irâdesinin güçsüzlüğüne, acz içeri.sln<Ie 
kaderin pençesine teslim olmak zc<runda bulundu
ğuna işâret eden şu âyet-i celiler buna örnektir: 

«Yoksa, her umduğu şey insanın mıdır?'i> (102) 
«Ve Rabhın ne dilerse yaratır ve seçer. Gur

lar için seçim hakkı yoktur. Onların koştukları or
taklardan 4l^ah münezzehtir ve yücedfr.y» (103) 

«Seçtikleriniz herhalde orada olacaklardır.» 
«Yoksa kıyamet gününe kadar sürüp g'.âecek 

ahidlerinîz mi var aleyhimizde? Muhakkak ki, hük
mettikleriniz sizin olacaktır.yı

«Sor onlara, hangisi tunu üzerine ala
cak.n (104)

(101) AI-İ tmrân; 170.
(102) Necm, 24.
(103) Kasas; 68.
(104) Kalem, 38-40.
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Kur'anı Kerîm tanrının varlığına delâlet eden 
ve psikolojik görüşle yakından alâkalı olan bir 
başka unsuru daha mevzuu bahis etmektedir. Bu 
unsur insan irâdesinin hedefinden sapması, sevgi
nin nefrete, nefretin muhabbete dönmesi, isyânm 
sükûna ve sükûnun isyâna inkılâp etmesidir. Kur’- 
an’ın ifâdesinden bu değişimde hiçbir mâkûl ve 
tabîi nedenin müdâhalesi bulunmadığı ortaya çık
maktadır. İşte bu noktadaki âyeti kerîmeler: 

iiTopluca Allah'ın ipine sarılın, aynirrmyın. Ve 
Allah'ın üzerinizdeki n'unetinı hatırlayın. Hanı sîz 
düşman îdiniz de O, kalblerinizin arasım uzlaştırdı 
da O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz, hir 
ateş uçurumunun tam kenarında iken sizi oradan 
doğru yola erişesiniz diye o kurtardı. İşte âyetleri
ni size höylece açıklar.y> (105)

«Ve onların kalblerini sevgiyle birleştir
miştir. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarfet- 
sen onların gönüUerini sevgiyle birleştiremezdin.

Allah sevg'yle birleştirdi onların arasını. 
Muhakkak ki, Allah Aziz’dir, Hâkimdir.(106) 

«Doğrusu Allah, kâfirler cnu (Hz. Peygâmbe- 
rl) çıkardıklannda bizzat yardım etmişti. îkmin 
İkincisinden İbarett’ . Hani onlar mağarada İdiler 
ve hani o. arkadajşma «Üzülme Allah bizimledir» 
diyordu. Bunun üzer ne Allah ona sekinetlni indir
mişti, onu s’zîn görmediğiniz ordularla destekle
mişti. Ve küfretmiş olanların sözünü alçaltmıştı. 
AUahm kelimesi İse, o en yücc olandır. Allah Azizdir, 
Hâkimdir.» (107)

(105) Al-i îmrân, 103.
(106) Enfâl, 63.
(107) Tevbe, 40.
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«Ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere 
çağırdığı zaman Allah’a ve Resulüne icabet edin. 
Hem bilin ki, Allah şüphesiz kişi ile kalbi araşma 
girer. Ve muhakkak ona dönüp toplanacaksmız.» 
(108)

IV — Ahlâkî görüşün esasını da Kur’an-ı Ke- 
rim’den şöyle müşahade etmekteyiz.

«Yere ve onu yayana,
«Nefse ve onu düzenleyene,
«Sonra da ona hem kötülüğü hem de sakm- 

mayı verene ki,
«Nefsini arıtan felaha erişmiştir şüphesiz.
«Ve alabildiğine örten ise, muhakkak ziyana, 

uğramıştır.» (109)
V — Sosyolojik görüşün esaslarına baktığı

mız zaman Kur’an-ı Kerim’in onu gerçek bir va
kıa imiş gibi tescil ettiğini görürüz. Toplumun 
ferd üzerindeki ırsî hakimiyeti, görüş ve inançla- 
rmdaki etkisini şöylece t^ rir  etmektedir;

(fOnlara «AHah’m indirdiğine uyun» denildi
ği zaman onlar, «Hayır biz atalarımızı üzerinde 
bulduğumuz şeye uyarız« dediler. Ataları bir şey 
düşünmeyen, doğruyu bulamayan kimseler olsa da. 
mı?» (110)

«Onlara «Allah’ın indirdiğine ve peygambere 
gelin» denildiği zaman, dediler ki: «Atalarımızı üs
tünde bu’duğumuz şey bize yeter.» Ya ataları bir 
şey bilmiyor ve doğru yolâ gitmiyorlardıysa?» (İli)'

(108) Enfâl, 24.
(109) Şems, 6-10.
(110) Bakara. 170.
(111) Mâide, 104.

201.



«Hayır, dediler ki: «Doğrusu biz babalanmızı 
bir din üzerinde bulduk ve biz de onların izlerin
den gitmekteyiz.» (112)

Fakat Kur’an-ı Kerim bu gerçek durumu be
lirtirken onu doğrulayıcı anlamda değil, kötüleyi
ci ve zemmedici anlamda kullanmaktadır. Halkın 
fikrî kö eliğe ve insanlığın şerefli tahtmdan inerek 
çağırılan her sesin peşine koşan hayvan sürüleri 
durumuna düşmesine nza göstermesini kötüleyici 
bir üslupla şöyle ifade etmektedir:

«Onlara Allah’m indirdiğine uyun» denildiği 
zaman onlar, «Hayır hu atalarımızı üzernde bul
duğumuz şeye uyarız» dediler. Ataları bir şey dü
şünmeyen doğruyu bulamayan kimseler o’sa da 
mı?» (113)

Bmıun için Kur’an-ı Kerim’in halkı iyiyi kö
tüden ayırt etmeye ve fazilet sahiplerinde yüce ör
nekler aramaya sevkettiğini görüyoruz.

Bu hususta Allah’m resulü de şöyle buyur
maktadır:

«5 :2 , innsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyililc 
yaparız, zulmederlerse piz de zulm ederiz  ̂ diyen
lerden olmayınız. Nefsinize «insanlar iyilik yapar
larsa iyilik yapmayı kötülük yaparlarsa zulmet
meyi yerleştirin.  ̂ (114)

Peki, zihinler bu ezici sosyal bağlardan nasıl 
kurtulabilir? îşte Kur'an-ı Kerîm bunun ancak

(112) Zuhrûf, 22.
(113) Bakara, 170.
<114) Bu hadisi Tirmizî, af ve üısân bâbında zikreder.
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bir tek yolla, o da sakin ferd! tefekkürle sağlana- 
ta'leceğini, aklın ve mantığın bedîhî sınırlan dıjşın- 
da her türlü sınırlardan uzaklaşmayla mümkün 
olacağını şöyle belirtir;

«De ki: nBcn size ancak bîr tek şey öğütler m. 
Allah için ik-şer ikişer ve teker teker kıy&rn et
menizi, sonra düşünmenizi.yt (115)

Nihayet sistemci (tâlîmî) valıiy görüşünün 
Kur’an-ı Kerîm’in bütününde mevzu bahis edildi
ğini görmekteyiz. Ancak Kur’an-ı Kerîm kâinatta
ki apaçık delillere, parlak âyetlere, iç ve dı§ dün
yadaki görüntülere dikkatleri çekerek belirt
mektedir. Kur’an İlâhî rahmetin icâbı olarak Hak 
Teâlâ’nın aklî deliUerle yetinmediğini, bunun yanı

(115) Sebe; 46.
Bu İlâhi tavsiyeyi dikkatlice düşündüğümüz zaman 
orada bütün dertlerin çaresinin belirtildiğini göre
ceksiniz. Bir kere, bu İlahî tavsiye herşeyden öncc 
vâkî olan bir gerçeği zımnıen takrir etmektedir. Şöy
le ki, toplumsal zekâ, fertlerinin zihnine ortak dam
gasını basar ve insanlar toplum halinde bulundukla
rı zaman fert halinde bulundukları zamanlardan 
farklı olarak düşünürler. Kur’an-ı Kerîm’in bu hük
mü toplumun fertlerini kendi başma kalmasmı veya 
bir arkadaşıyla başbaşa vererek toplumun te’sirinden 
ve baskısından km'tularak gerçekleri düşünmesini 
emretmektedir. Bu toplumsal zekânm hâkimiyetini 
ve fertler üzerindeki İlmî etkisini kabul etmekle be
raber âyet-î kerîme ortak zekânm öngördüğü husus
ların her zarnan doğruya yakın olmayacağını ifâde 
etmekte ve her ferdin kendi hür fikirlerini dile ge
tirmesini, bu genel kararlan efendice eleştirecek ba
ğımsız düşünceye ulaşmasını istemektedir. Böylece 
fertlerin ve toplumlann sapıtıp şaşırmasmm önlene
ceğini iyi ve güzelin hâkim olacağım belirtmektedir.
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sıra naklî deliller de getirdiğini ve bu naklî delille
rin herkes için kesin bir hüccet durumianda oldu
ğunu belirtmektedir. Bu husûsta peygamberler 
gönderildiği belirtilerek şöyle buyurulmaktadır:

«Müjdeleyicî ve uyancn olarak 'peyganiberler 
gönderdik ki, o peygamberler geldikten sonra insan
ların Allah'a kar§ı bir itirâzı ve bahânesi kalma- 
sm.y» (116)

^Hayır, dediler ki: «Doğrıısu babalarımızı bîr 
dîn üzerinde bulduk ve biz de onların üzerinde 
gitm ekteyiz.(117)

Görülüyor ki; Kur’an-ı Kerîm’in ihata ettiği 
gerçeklerin tümü, bilginler tarafmdan çeşitli şe
kilde ve çeşitli üslûplarla ana mihverden saptırıla
rak kendi görüşleri doğrultusunda yansıtılmıştır.

Kur’an-ı Kerîm’deki bu geniş ilmî ihatayı de
rinden tetkik eden insaflı araştırıcı görecektir ki, 
Kur’an-ı Kerîm bu gerçekleri dile getirmekle, bir 
ferdin psikolojik yapısmm izlerini, bir milletin zih
nî yapısının aynasını ve bir asrm tarihî sicilini ta
şımak şöyle dursun, tüm insanlığın önüne açılmış 
bir kitap olduğunu göstermektedir. Asırlar ve mil
letler değiştikçe herkes ondan kendi payına dü
şeni alacaktır. Türler ve renkler, ırklar ve diller 
farkh, neşe ve duygular ayn da olsa, hak yolunu 
arayan herkes onda kendisine bir ışık bulacak ve 
onunla birlikte basiretle Allah’a doğru yol alacak
tı?-

nAndolsun kİ, Kur*an*t düşünmek için kolay
laştırdık. Düşünen var mı?r> (118)

(116) Nisâ, 165.
(117) Zuhrûf, 22.
(118) Kamer, 40.
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